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STORFLYVEPLADSER
Svenska Vägföreningens Mode i Stockholm Fredag den 8. Juni 1945.

Referat ved Professor A. R. Christensen.

Fredag den 8. Juni 1945 afholdt Svenska Vdg[öreningen i Stock
holm et Model) med følgende Program:

Kl. 9,30 Foredrag af Landshøvding A. B. Gdrde: Den projekterede Stor
flyvepi ads.
Diskussion med en Indledning al Overdirektør Gunnar Jonsson:

Kort Redegørelse tor under Udførelse værende Forsøg angaaende
en hensigismæssig Udformning af Starlbanerne.

Kl. 11,30 Kort Orientering over Bromma Flyveplads al Flyvepladsens Chef
Ingeniør Bertil Flornian.
1-lerefter Frokostpause.

Kl. 2,10 Besøg pan Bromma Flyveplads.
Kl. 4,45 Tilbagekomst til Stockholm.
Kl. 7,00 Middag paa Skansens Nylofi.

Eller MiddageH »Udenlandske Storflvvepladser». Kort Foredrag
med Lysbilleder af Flvvepladschef Bertil Flornzon.

Modet blev ledet af Svenska Våglöreningens Formand General—
direktor Malm.

Til Modet var Overvejinspektor T. J. Helsled og Dansk Vejtids—
skrifts Redaktør Professor A. R. Christensen indbudt.

Ved Resolu [ion af 3. December 1943 var af Kommunikationsdeparte—
mentet (Ministeriet for offentlige Arbejder) blevet nedsat en teknisk
Kommission paa ialt 6 Medlemmer med Landshovding A. B. Gärcle
som Formand — Flijveplaclskommissionen af 1944. Denne Kommission
afgav den 25. November 1944 en foreløbig Betænkning, der derpaa
efter sædvanlig svensk Skik blev fremlagt til Kritik. Resultaterne af
denne Kritik blev forelagt Kommissionen, der desuden ved Skrivelse
af 23. December 1944 Ira Kommunika tionsdeparlementet blev an
modet om især at tage op til Overvejelse, om det ikke kunde være
muligt at gøre Banerne kortere, og om at undersøge, hvor stort An
tallet af Baner bor være, samt om i Tilslutning hertil igen at gen—
nemgaa Overslagsberegningerne for Forslagene til Slorflyvepladser

1) Om MØdet se iØvrigt Svenska VägfOreningens Tidsskrift Nr. 6, Juli 1945,
S. 206 o. fig.
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ved Våsby og Griliby. Endelig onskede man foretaget en Driftsbe
regning for en S torl’lyveplads.

Som Flyvepladskommissionens Formand forelagde Landshovding
Gärde paa Modet i Svenska Vägföreningen den 8. Juni Hovedpunk
Lerne i de Resultater, Kommissionen er naaeL til. Paa Grund af den
betydelige Interesse dette Kommissionsarbejde har ogsaa for Dan
mark skal dels paa Grundlag af Landshovding Gdrdes og Overdirek
tør Gunnar Jonssons Foredrag, dels paa Grundlag af, hvad der el
lers foreligger om Sagen, gores udførligt Rede for Hovedpunkterne
i Kommissionens Arbejde.

Kommissionens Betænkninü a[ 25. November 1944.
Forud for Projektering af en Storflyveplads maa man opstille de

tekniske Normer, dci’ bor lægges til Grund.
De amerikanske Luftfartsmyndigheder fremlagde i 1941 Normer

for Projektering og Bygning af Flyvepladser; men disse Normer
forudsaa ikke Flyvepladser af den Størrelse, som de senere Aars
Udvikling har krævet. Forst ved de af det engelske Luftfartsministe—
rium i Marts 1944 offentliggjorte Normer har man faaet nærmere
Midler til at bedømme disse Sporgsmaal.

Paa Grundlag af det saaledes l’oi’eliggende har Luftfartsinspeklor
T. Ånqslröm og Overingenior K. Liçjnell udarbejdet visse Retnings
linier for Projektering og Bygning af Flvvepladser under den For
udsætning, aL en svensk Storflvveplads skal kunne svare til de Krav,
som kan stilles ved Lufttrafik med de Flyvemaskintyper2), som
man nu kan forudse vii komme, og som har maksimale Flyvevægte
paa op til $0 Is. Den storste Type turde svare til det maksimale
Behov, som kan blive stillet i den nærmeste Tiaarsperiode ved Luft-
trafik paa Afstande paa 2500—4500 km.

Det kan ikke anses for udelukket, at der i forskellige Dele af Ver
den vil blive bygget Flvvepladser, som opfylder endnu storre Krav
end de nedenfor angivne, men det anses for sandsynligt, at svenske
Luftfartsinteresser og svensk Næringsliv vil blive betjent paa til
fredsstillende Maade af Flvvepladser, der tilfredsstiller de her op
stillede Krav.

Udbygning af en Storflyveplads 1)01’ passende foregan i Etapper, der maa
afve,jes under Hensyn til alle de Faktorer, som har Indflydelse pan dette
Sporgsmaal, d. v. s. især Trafikkens Behov og (le økonomiske Forudsæt
ninger.

Lokale Forhold kan gøre det nødvendigt at afvige fra (le her foreslaaede
Normer, men herom maa i hvert enkelt Tilfælde træffes Bestemmelse.

2) For Flyvemaskine vil blive benyttet Ordet Flyveplan.
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Antal Baner.
Sporgsrnaalet om Antallet af Baner paa en Flyveplads afhænger dels af

de Flyveplantyper, som skal benytte den og dels af de paa Pladsen raa
(lende Yindforhold. For en Flyveplads, som alene er bestemt for Flyve-
planer med Næsehjul, kan tre Baner i Almindelighed være tilstrækkelige.
Skal Flyvepladsen imidlertid byde gode Betingelser for alle Flyveplan-
typer og derved byde størst mulige Regelmæssighed, bør fire Baner byg
ges3).

Baneretninger.
Banernes Orientering bør l)estemmes efter særligt Studium af Vindfre

kvens og Terrænforhold paa Stedet.

Ho ved bane.
Mindst een Bane bør u(lbygges som Hovedbane.
Hovedbanen bør kunne faa en Længde paa 3500 m og en Bredde paa

400 m. For at Banebredden skal være effektiv under Hensyn lil et Flyve-
plans Vinger, bør der pan hver Side af Flovedbanen være en fri Zone paa
50 m Bredde.

Et Tværsnit af Banen og det omgiven(le Terræn bør indtil en Afstand
af 200 ni fra Banens Grænse ikke have Hindringer højere end 15 m over
Banens Plan samt derefter være fri for 1-lindringer fra denne Højde efter
en Hældning paa i 50.

Inciflyvningssektoren bør have en Aabningsvinkel pan 16°, og .Jordover
fladen i denne Sektor bør være fri for 1-lindringer efter et Hældningsfor
hold pan 1 50 regnet fra Ilovedbanens Grænse.

Bibaner.
Disse bør kunne faa en Længde paa 2800 m og en Bre(lde pan 400 m.
Et for Pladsen optegnet Vindfrekvensdiagram kan angive den Mini

mumslængde af hver Bibane, som bør udbygges.
De hindringsfrie Zoner bør san nær som muligt dimensioneres og ind

rettes pan samme Maade som ved Hovedbanen.
Pan Grundlag af denne Fremstilling har Flyvepladsudvalget opstillet

følgende Normer for Udarbejdelsen af Forslag til en Storflyveplads.

Største Flyveplanvægt 80
Største forekommende Hjultryk 40
Største forekommende Fladetryk 7 kg/cm2
Antal Baner 4
Mindste Antal Parallelbaner 1
Længde af Hovedbanen 3500 ni

) Se desuden S. 131 0. fig.
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ønskelig Minimumslængde af Bibaner 2800 rn

Total Bredde al’ en Bane 400 m

Befæstet Banebredde 80 m

Største Længdefald paa en Bane 1: 100

Største Sidefald paa en Bane 1: 100

Indflyvningssektorens Aabningsvinkel 10

lndflyvningssektorens største Stigning fra Banens Grænse 1: 50

Fri Plads for Flyveplanvinger udenfor Banen 50 m

Største Højde indenfor 200 m Afstand fra Siden af l3anens

l3egrænsningslinier 15 m

Frihed for Hindringer fra denne Højde 1: 30

Udover de angivne Banelængder bør (ler være Mulighed for eventuel

fremtidig Forlængelse al’ i det mindste en eller to Baner til en Længde af

ca. 4500—5000 rn.
Ved Baner forstaas de Dele al’ Flyvepladsen, som er befæstede, san (le

kan tjene til Start og Landing for Flyveplaner.

De her angivneKrav til en Storflyveplads opfyldes ikke al de nu

værende storre svenske civile Flvvepladser Bromma, Torslanda og
Bulitofta. De længste l3aner ved Bromma og Torslanda har en
Længde af henholdsvis 2000 og 1850 m. (I Kastrup er største Længde
1600 m). Bulitofla Flyveplads har ingen belæstede Baner og den
længste Landingsretning (strâk) er 1150 m. Naar Bromma Flyve
plads er udbygget i den Udstrækning, som er økonomisk mulig, vil
den i Hovedsagen opfylde de nuværende Krav til en Flyveplads for
europæisk Trafik, men derimod ikke de Krav, som maa stilles til en
Flyveplads for interkontinental Lufttrafik med tungere Flvveplaner.
Ikke heller Torslanda og Bulitofta Flvvepladser har saadanne Ud
videlsesmuligheder, at de med rimelig l3ekostning kan udbygges til
S torflyveplads.

Man har derfor anset det for nødvendigt at undersøge de Mulig
heder, der findes for paa andet Sted at bygge en Storflvveplads.

I forste Linie udtaler Kommissionen, at en Storflvveplads bor læg
ges saaledes, at Trafikken laa de interkontinentaic Linier i første
Række knyttes til Rigets Hovedstad. De almindelige Fordele anses
for at være saa store, al nogen nærmere Motivering ikke er nodven—
dig. Blandt de Ulemper, der er ved at lægge Flyvepladsen et andet
Sted, fremhæver man især, at en saadan Forlægning vilde umulig—
gøre, at Flyvepladsen blev benyttet til Aflastning al Bromma Flyve—
plads. Skont omfattende Udvidelsesarbejder i de seneste Aar er fore
taget paa denne Flyveplads, vil den, selv om de Udvidelser udføres,
der er okoncinisk forsvarlige, paa længere Sigt ikke være tilstræk—
kelig til, at den kari tilfredsstille den europæiske og indenlandske
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Trafik. En Storflyveplads i Stockholms Nærhed skulde saaledes, ved
Siden al sin Hovedopgave at betjene den interkontinentale og kon
linentale Langdistancetrafik, faa til Opgave at være et nødvendigt
Supplement Lii Bromma Flyveplads. Videre bor fremhæves, at ved
ugunstige Vejrforhold med vanskelige Landingsmuligheder vil en i
Nærheden al Stockholm liggende Storflyveplads, paa Grund at sin
Størrelse og sin særlige Udrustning, blive til stor Nytte for Trafik
ken i dens Helhed og kendeligt forhøje saavel Regelmæssighed som
Trafiksikkerhed paa de mange Flyvelinier, som berører Stockholm.

Efter at et Par mindre Forslag var blevet undersøgt, blev det den
9. Juni 1944 overdraget Civilingeniør FreclriI Schüfz at undersøge
de foreliggende Muligheder. Til Grund for Tndersogelsen blev lagt
følgende almindelige Synspunkter.

Tel Valg af Plads burde man først søge at Ian Flyvepladsen san nær
Stockholm som muligt. Der burde tages Hensyn til (le Flvvepladser, (ler
allerede findes i Stockholms Nærhed, san Afstanden til dem af Flyvesik
kerhedsgrunde 1)1ev betryggende. En Mindsteafstand at 10 km mellem
Flvvepladsernes Ydergrænser burde man ikke komme under.

Ved Flyvepladsens Udformning hur(le (le ovenfor angivne Normer søges
overh ol dl.

Hvis Flyvepladsen skulde komme til at ligge indenfor en Afstand af
højest 30—40 km fra Stockholm, maatte (let forudsættes, at der skulde
kunne faas gode Omnibusforbindelser. Vilde man lægge Flyvepladsen i
større Afstan(1 fra Stockholm, vilde (let være ønskeligt, at (ler kunde fans
gode .Jernbaneforbindelser. Forbindelserne med Stockholm kunde selv
følgelig over længere Afstande ordnes ved særlige Overføringsflvvninger;
men dette vilde medføre betydelige Ulemper, ikke mindst med Henblik
pan Driftsudgifter .Af Hensyn hertil og for at Fordelene (let hele taget
ved Flvvepladsens nære Beliggenhed ved Stockholm skulde kunne nyttig-
gøres, burde Undersøgelserne om muligt begrænses til en Afstand af 60—
80 km fra Stockholm.

Under Hensyn til de store Flyveplanvægte burde man san vidt muligt
vælge Arealer med gode Grundforliold. Ud fra dette Synspunkt vilde (let
være ønskeligt at vælge en Plads, hvor Grunden bestod at faste Jordarter
som Grus, Sand eller pinnmo. Pan Grund at Stockholmsegnens geologiske
Opbygning var (let imidlerlid klart, at (ler forelna forholdsvis srnaa Ud
sigter for at finde et Omraade, som baade havde stor Bæreevne og den
nødvendige Størrelse uden at være kuperet og vanskeligt at planere.

Ud fra disse Synspunkter har Civilingeniør Sclidlz undersøgt et
stort Antal Steder i Stockholms Nærhed. Man er blevet sLaaende ved
Arealer ved Vdsby og Grillbv og har taget op til fornyet Under
søgelse Omraadet ved Skå—Edeby.



1945 DANSK VEJTIDSSKRIFT 111

VÄSBY FLYVEPLADS

Almindelige Synspunkter.
Väsby ligger ca. 30 km Nord for Stockholm, Ost for Fysingen Sø.
Arealet hestaar især af dyrket Mark, delvis i mindre god Kultur.

Underlaget er Ler med en Torskorpe, hvis Tykkelse varierer mel
lem 0,5—l,5 m. Under dette fastere Lag ligger et Lag af blødere Ler
(såplera) med en Mægtighed al’ 4—6 ni eller mere. I en Dybde af
6—8 m findes i Almindelighed fast l3und, Klippe eller pinnmo. Nær
mest denne Bund er Leren som Regel fastere.

Gennemsnitlig er Dræningen mangelfuld og Grundvande[s Overflade
staar Ca. 0,3—0,5 rn under Markoverfladen. Arealet afvandes ude
lukkende gennem Hargsin. Fysingen Sø kan reguleres saaledes, at
dens Vandspeji kommer til at ligge ikke over 1,8 ni over dgl. V. i
Havet. Ved en saadan Regulering skulde der blive Mulighed for ved
Dræning at forbedre Arealets ilæreevne saaledes, at den kommer
til at svare til, hvad der i Almindelighed kan naas paa Lerbund.

I Arealets Omgivelser findes flere Højder, der ligger 20—45 ni
over dets Niveau. Der findes ingen nævneværdig Bebyggelse, der
kan komme til at danne Hindring for Flyvningen. Mellem Højderne
kan indpasses fire l3anere[ninger (flygstråk).

Med Hensyn til Arealets rationelle Udbygning har man delt Ud
giftsberegningen i en første og anden Udbygning. Første Udbygning
antages at svare til det nærmeste Behov, medens anden Udbygning
skulde svare til Behovet i en fjernere Fremtid. Arealet giver Mulig
hed for Forlængelse af Startbanerne samt for Udlægning af en
Parallelbane, som kan faa \Tpi.di ved at forøge Flyvepladsens Tia
fikkapacitet.

De Startbanelængder, der kan faas ved første og anden Udbygning
samt ved maksimal Udbygning, fremgaar af følgende Tabel.

FØrste Udbygning Anden Udbygning 5tØrst

Nr. Beliggenhed ETekU) irke1 EekUJ*)
effektve

rn m ifl Ifl m

I Stjårnborg-Tollhammar 2500 2500 3500 3500 3700
II Niile-Siilna 2400 2250 2800 2700 2700

III Skånellaholm-Lindo . . 2150 2000 2850 2600 4250
IV Skånela-Henrikshorg 2250 2100 3150 3000 4000

Ved effektiv Lengde forstaas den Baneliengde, som med FIensyn til forekommende
Hindringer under alle Forhold kan udnyttes ved Flyveplans Start og Landing.

Den som Nr. II betegnede Bane gaar i nord-sydlig Retning mellem
Sålna og Nåle. Den kan for en rimelig Udgift faa eli største Længde pan
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Fig. 1. Figuepladser ved Stockholm.
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Fig. 2. Flyveplads ved Vdsby.
S er Stationsomraadc. — Skraveret Bane er anden Udbygning. —

Punkteret Bane er mulig fremtidig Udvidelse.
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2800 m. ønsket om at faa en fri Indflyvningssektor med 160 Aabnings
vinkler og maksimal Stigning i 50 kan ikke tilfreclsstilles ved denne
Banes sydlige Ende paa Grund af de store Bjergpartier, som ligger paa
begge Sider af Banens Forlængelse ved Dyvinge. Aabningsvinklen bliver
højest 8° med en maksimal Stigning paa i : 50. De øvrige Baner opfylder
derimod med den mindre Indskrænkning, som frerngaar af ovenslaaende
Tabel, de opstillede Krav om frie Indflyvningsforhold.

Med Hensyn til de Udviklingsmuligliecier, som findes udover de fore
slaaede Bygningsstadier, kan nævnes, at ved Gennembrydning af Bjerg-
kæden ved Hargbo og Bergshamra faas gode Muligheder for Forlængelse
af to Baner op mod Skånela, hvor Arealet er plant og bestaar af forholds
vis fast Agerjord. Da de opnaaede Længder begrænses til 4000 og 4250 m
opfyldes ikke ønsket om en fremtidig Forlængelse til 4500—5000 m. Det
for Parallelbanen angivne Omraade, som strækker sig i nordøstlig Ret
ning op mod 1-lusby-øn er lavt, og Underlaget bestaar af løs Ler.

Paa Banen Stjärnborg-Tallhammar (Nr. 1), der gaar i Retning Nord
øst, findes et lavt Parti Nord for Lindø med en Dybde til Bunden pan
indtil 24 m; (len nødvendige Grundforstærkning kan naas ved at fylde
Omraadet me(1 fast Jord.

Dræningsarbejder.
Hele det Omraade, som berøres af Banerne, afvandes gennem Hargsån

til Fvsingen Sø, og Mulighed for at aflede Vandet paa anden Maade findes
næppe. Afløbsmængden er beregnet med 500 lis km2 for de Omraader, der
ligger i Nærheden af I-Iargsân, og som ikke indrettes som Baner, og for
længere borte liggende saadanne Omraader til 150 lIs km2. For Banerne
er beregnet en Aflobsmængde pan 50 Sekundliter pr. ha. Hargsâns totale
Afløb ved Hargs Bro bliver da 16,5 ni3 pr. Sek.

Markdræningen er beregnet udført med en Middelafstand mellem Dræ
nene paa 10 ni og lagt i en Dybde af mindst 1,20 m under Jordens Over
flade. Grusfiltre skulde lægges i 10 ni Afstand i alle Dræn.

Kantdrænene for Baner skal lægges i en Dybde af mindst 1,6 ni under
Overfladen. Dræningen skal u(lføres med Betonror og Grøfter helt fyldt
med Singels og med haardgjort Overflade.

Da (let er af største Betydning for at faa Arealet forbedret, at det hele
drænes saa hurtigt som muligt, er al Dræning regnet udført ved første
Udbygning.

Udførelsen czf Banerne.
Som ovenfor angivet bestaar Arealet især af Ler med Ca. 0,5—1,

m fast Overflade samt derunder løsere Ler. Ved Sænkning af Grund—
vandets Overflade til en Dybde af mindst 1,20 m under Jordover—
fladen saml ved at udføre en effektiv Overfladedræning med Grus—
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filter regner man, at Jordens Bæreevne forøges. Det relativt svage
Underlag, som Lermarker alligevel altid udgør ikke mindst Foraar
og Et teraar, medfører dog, at omfattende Grundforstærkninger maa
udføres.

Banerne skal udføres i en Bredde af 80 ni. Paa begge Sider af
Banerne indtil en Bredde at 60 ni er det Hensigten at udføre visse
Grundforstærkningsarbejder for at forhøje disse Omraaders Bæreevne.

For ikke ved Banernes Bygning at gøre den eksisterende Tør-
skorpe paa Arealet svagere har man undgaaet ved Profileringen at
faa Afgravninger i Ler, og Planunislinien er lagt saa højt over Mar
ken, at l3aneines Oprunding ikke kræver, at man behøver at grave
noget bort. Som Grundforstærkning paa Lerjord under Banerne er
det Tanken at lægge et 50 cm tykt Lag af stenfyldt Grus eller til
svarende Materiale. Ovenpaa dette Lag udføres en 30 cm tyk Beton-
belægning. Ved den ekstra Belastning paa Jorden, man herved faar,
formindskes Vandindholdet i underliggende Lerlag, hvorved Bære-
evnen forøges. Dimensioneringen af Belægningen er udført paa
Grundlag af de Resultater, som er fundet ved Provebelastning paa
Marken, og som er udført at Statens våginstilut. Da disse Prøve-
belastninger endnu ikke er gjort færdige, er det muligt, at Slut—
resultatet kan komme til at medføre visse Ændringer i det, der er
foreslaae t og i Overslagsberegningen.

Dcii Del at Banerne, som ikke skal permanentbelægges, kan ikke
hele Aaret regnes for bærende for tungere Flyveplaner; kun om
Vinteren, uaar Jorden er frosset til en vis Dybde, og om Sommeren,
naar Torskorpen har tilstrækkelig lavt Vandindhold. I visse Perioder
maa man regne med, at de græshevoksede Lermarker ikke kan an
vendes. For at forhøje Trafiksikkerheden særligt i disse Perioder
er i Forslaget medtaget Udgifter til Grundforstærkning med et Grus-
lag iaa de nærmest Betonbelægningen liggende Arealer. Ovenpaa
Gruslaget skulde saa udføres en enkel bituniinøs Belægning, for at
man kan faa en stenfri, vandtæt Overflade. Paa Grund af dcii ringe
Trafik, som turde forekomme paa disse Steder, er foreslaaet en meget
enkel og billig Belægning.

Paa de Dele at Banerne, hvor Underlaget bestaar af fastere Jord
arter, Sten eller Klippe, er enklere Typer af Grundforstærkning og
Belægning anset for tilstrækkelig. Ved Overgang fra løsere til fastere
Grund samt paa nyopfyldt Underlag bør provisoriske Asfaltbelæg—
ninger eventuelt anvendes i Stedet for Beton.

For at Flyveplan hurtigt skal kunne føres bort fra Banerne efter
Landing, er der i andet Byggeafsnit foreslaaet bygget to Forbindel
sesbaner, der skal udføres med en Bredde af 25 ni og i fuld Bredde
lægges med Beton.
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Omlægninr1 af Veje og elek1risLe Luftleclninger.
En Del Vejomlægninger vil blive nødvendige.

Indenfor det Omraade, (ler skal indgaa i Flyvepladsen, findes 2 Høj
spændingsledninger. Disse Ledninger maa flyttes og opsættes sanledes, at
der tages fornødent Hensyn til Flyvesikkerheden. Desoden maa visse in
denfor Flvvepladsomraadet løbende mindre Ledninger for elektrisk Kraft-
overføring og Telefon flyttes eller lægges i Jordkabler.

Udgifterne til Markarbejder er, som det fremgaar al de nedenfor gen-
givne Overslagsberegninger, beregnet til 56.840.000 Kr.4) i første Udbyg
ning og til 89.320.000 Kr. i anden Udbygning.

Stationsanlæg m. m.
At allerede nu endeligt bedømme Størrelsen af de Bygninger, der

vil kræves, er forbundet med Vanskeligheder. T)en fremtidige Luft
trafiks Omfang kan alene skønnes, og man maa derfor efter uden
landske Erfaringer og efter Erfaringer fra Sveriges storre Trafik
flvvepladser beregne Bvgningsbehove t. Kommissionen regner med,
at der vil ske et væsentligt Opsving i den regulære Lulttrafik, naar
Freden kommer, og at Bromma Flyvveplads paa Grund heraf ikke
i længere Tid alene kan tilfredsstille Stockholms Behov for Trafik—
flyvepladser. Derfor bør en ‘is Trafik overflvttes fra ]3rcmma til
Storflyvepladsen, og da i forste Række den Trafik, der benvlter
større og tungere Flyveplaner.

De Bygninger og øvrige Anordninger, som kræves for Lufttrafik—
ken paa Storflyvepladsen er:

1. SLationsbygning.
2. Hangarer.
3. Garage- og Forraaclsbvgninger.
4. Luflbeskvtlelsesrum.
5. Boliger for Personalet.
6. Opstillingspladser for Flyvemaskiner.
7. Vejanlæg indenfor Flyvepladsens Omraade.
8. Hovedledninger for Vand og Afløb.
9. Belvsningsanlæg.

10. Radioanlæg.

Om l3eliggenheden af S tationsomraade L fremsættes følgende al
mindelige Synspunkter. Stationsomraadet bor ligge saa centralt som
muligt i Forhold til S tartbanesys teme t. Bygningerne udføres saa—

4) alle Priser er i svenske Kroner.
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ledes, at de ikke hindrer Indflyvningen til Flyvepladsen samt iov—
rigt paa en saadan Maade, at de i Fremtiden ikke hindrer even
tuelle Udvidelser af Flyvepladsen. Der bør endvidere kunne anvises
tilstrækkelig Parkeringsplads i S tationsomraade ts Nærhed. Da hur
tige Forbindelser til Flyvepladsen er af stor Betydning for Mulig
hederne for at forøge Rejsehastigheden, bør S tationsomraadet læg-.
ges saaledes, at der til det er gode Forbindelser med Jernbanestation
samt med den Hovedvej, som fører til Stockholm.

For at faa en alsidig Belysning af Sporgsmaalet om Stationsom
raadets Placering og Bygningernes Udformning turde det være rig
tigt ved en offentlig Arkitektkonkurrence at skaffe Materiale til
Undersøgelse af de forskellige Løsninger, der kan blive Tale om med
Hensyn til Forbindelsesveje og den bedste Udnyttelse al Pladsen.
Man har derfor ikke ment, at det nu har været nodvendigt at lade
udarbejde detailleret Forslag til Projektering af S tationsomraadet
og Bygningernes Udformning, idet man alene har søgt at beregne
den [dgift, de forskellige Anlæg vil medføre.

For Stalionsbygningerne har man benyttet en allerede forelig
gende Undersøgelse af en nv Stationsbvgning paa Bromma Flyve
plads til Bedømmelse af Storflyvepladsens Behov. Udgifterne til den
paatænkte Bygning paa Bromma Flyveplads er beregnet til 2.600.000
Kr. For Storflyvepladsen sættes Udgiften til 3.200.000 Kr.

Med Hensyn til Hangarer er der regnet med, at der vil kræves to,
en større og en mindre. Den store Hangar regnes bygget i Hoved
sagen i samme Størrelse som A!B Aerotransports nye Hangar ved
Bromma Flyveplads, d. v. s. med en Portaabning paa Ca. 120 m og
en Dybde paa 50 ni. Efter en foretaget Overslagsberegning bor en
saadan Hangar kunne bygges for 3.400.000 Kr. Den mindre Hangar
bør opføres i lignende Størrelse som de nuværende mindre Trafik
hangarer paa Bromma Flyveplads. Udgiften beregnes til 1.000.000 Kr.

Af Hensyn til, at Vagtpersonale saint et vist Personale af Drifis—
organisationen bør bo indenfor Flyvepladsens Omraade, vil det blive
nødvendigt, at der opføres et vist Antal Boliger for Personalet. Der
er regnet med et Behov af 30 Lejligheder paa gennemsnitlig 3 Væ
relser og Køkken. Udgiften til Boliger er beregnet til 800.000 Kr.,
heri medregnet Veje, Vand, Afløb m. m.

Til S tationsanlæget kræves endvidere Opstillingsp indser for Flyve
maskiner ved S[ationsbygning og Hangarer. Deres Areal kan anslaas
til 60.000 m2 og Udgiften til 3.000.000 Kr.

Ialt skulde der til de nævnte Bygninger og andre Anlæg kræves
12.700.000 Kr. Til Sammenligning hermed kan nævnes, at i Over
slaget for en paatænkt schweizisk Storflyveplads, der er beregnet at
ville koste 87.150.000 frs, medgaar et Beløb paa 15.500.000 frs til Byg
ninger.

2
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Forslag til Belysningsanlæg omfatter først og fremmest Transfor
matorstationer, Fodeledninger og Fordelingscentral for samtlige An
læg indenfor Storflyvepladsen. Disse Anlæg bliver af omfattende
Art og maa straks dimensioneres efter Flyvepladsens endelige Ud
bygning. Markbelysningen omfatter Grænselys, Markering af Hin
dringer, Banelys m. rn. og er tænkt udført efter samme System som
hidtil er anvendt i Sverige.

De samlede Udgifter skulde da blive:

Stationsbvgning Kr. 3.200.000
Hangarer » 4.400.000
Garage- og Forraadsbygninger » 300.000
Luftbeskvttelsesrum » 300.000
Boliger for Personalet » 800.000
Opstillingspiadser for Flyvemaskiner » 3.000.000
Vejanlæg indenfor Flyvepladsens Ornraade » 300.000
Hovedledninger for Vand og Afløb » 400.000
Belysningsanlæg » 4.000.000
Radioanlæg 3.600.000

Ialt Kr. 20.300.000

Der er heri optaget Arbejder, der indgaar baade i første og i anden
Udbygning.

Jernbaneforbindelse.
Af Statens Jernbaner er foretaget en forelobig Undersøgelse af

Mulighederne for Jernbaneforbindelse til Flyvepladsen. Man har
fundet, at en saadan Forbindelse for rimelige Udgifter kan faas fra
Upplands-Väsby Station. Nogen Sum hertil er ikke beregnet, da en
saadan Forbindelse i hvert Fald ikke vil være nødvendig før læn
gere frem i Tiden.

A realerit vervelser.
Med Hensyn til Arealerhvervelser foreslaas det, at man straks erhverver

saa store Arealer, at ikke alene Flyvepladsen kan bygges, men ogsaa saa
ledes, at man faar Bestemmelsesret over Omgivelserne, saa man kan hin
dre Bebyggelse, der bor undgaas af Hensyn til Flvvesikkerheden. Man har
regnet, at der skat erhverves Ca. 2000 ha. Udgifterne incl. Udgifterne ved
Paalægning af Servituter og for Ulemper er beregnet til 3.500.000 Kr.

Anlægsudqif ler.
Efter Overslagsberegningen skulde Väsby Flyveplads ‘i første Ud

bygning medføre en Udgift paa 80.640.000 Kr. og i anden ialt
113.120.000 Kr. I begge disse Beløb indgaar en fælles Udgift til Sta
tionsanlæg m. m. paa 20.300.000 Kr.
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SkÅ—EDEBY FLYVEPLADS

Kommissionen har undersøgt Mulighederne for Anlæg af en Stor-
flyveplads ved Skå—Edeby, men da Resultatet er blevet, at man ikke
mener at kunne anbefale en saadan Placering af Storflyvepladsen,
skal Forslaget ikke nærmere omtales.

Anlægsudgifterne for en Flyveplads ved Skå-Edeby vil blive i før
ste Udbygning S6.580.000 Kr. i anden Udbygning 126.340.000 Kr. Lige
som for Våsby Flyveplads indgaar i disse to Overslag en fælles Ud
gift til Stationsanlæg ni m. paa 20.300.000 Kr.

GRILLI3Y FLYVEPLADS

Almindelige Synspunkter.
Griliby Flyveplads ligger ca. 66 km Nordvest for Stockholm ved

Grillby Jernbanes ta lion paa Linien S tockholm-Enköping.

Paa Grund af den forholdsvis lange Køretid med Omnibus fra Flyve
pladsen lii Stockholm -— en Vejlængde paa 77 km turde det blive nød
vendigt at lade Trafikken til Stockholm især betjene med Jernbane. Selv
om den nuværende Jernbaneforbindelse, som kun er dobbeltsporet paa
Strækningen Stockholm-Spånga, elektrificeres, turde (let blive nødvendigt
paa længere Sigt ogsaa at udbygge Banen paa den anden Side Spånga til
Dobbeltspor. Om (lette Dobbeltspor er oplyst, at Statens Jernbaner alle
rede paatænker at udbygge til Dobbeltspor Strækningen mellem Spånga
og Bålsla. Men allerede under Bygningen af Flyvepladsen kræves særligt
Arbejdsspor mellem Grillby Jernbanestation og Flyvepladsen. Dette Spor
maa kunne overtages af Statsbanerne og af disse udbygges til Trafikspor.
Udgifter til denne Udbygning og til Dobbeltspor er ikke medlaget i Over
slaget for Flyvepladsen. J ernban eforbindelse turde ogsaa kunne fans mel
lem Grillby og Bromma over Sundbyberg. Allerede nu findes Jernbanespor
mellem Sundbyberg Nord forbi de centrale FI veværksteder ved Bromma
Flyveplads og frem til Ulvsunda. Dette Spor ejes af Stockholm By.

Da offentlig Vej, som forbinder Flyvepladsen med Rigshovedvejen Stock
holm-Enköping, allerede findes, er der ikke optaget noget særligt Beløb
til Vejforbindelse. Naar der viser sig Trang til Forbedring af de nuvæ
rende Veje, maa (let blive Vejvæsenets Sag at sørge herfor.

Marken bestaar saa godt som udelukkende af god Ager med en
Jordskorpe, hvis Tykkelse varierer mellem 1,0—1,5 m. Under det
faste Lag ligger et Lag af blødere Ler (såplera) af samme Type som
i Våsby. Afstanden til fast Bund er de fleste Steder over 6—7 m. I
denne Dybde bliver Leren dog fastere.

De Banelængder, der kan faas ved første og anden Udbygning
samt ved maksimal Udbygning, fremgaar af nedenstaaende Tabel.
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Fig. 3. Flyveplads ved Grillby.
S er Stationsomraade. Skraveret Bane er anden Udbygning. —

Punkteret Bane er mulig fremtidig Udvidelse.
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Første Udbygning Anden Udbygning Størst

Bell egenhed elfcktTe

ni rn ni lii Ifl

I Kirsta-Lâiigarno 2500 2500 3500 3500 4750
lE Siihv-Gada 1950 1950 2750 2750 1650

III Knllarna-Sörskog 2150 2150 3000 3000 3300
IV Rösta-Fridhem 1900 1900 2650 2650 4800

Grillbv Flyveplads kan uden Vanskelighed rumme de i begge
Bvgningsstadier foreslaaede Baner, og der findes gode Muligheder
for yderligere Udvidelser. To Parallelhaner kan i Fremtiden ind
lægges. indflyvningsforholdene er gode.

Dræninqsarbejder.
(irillbvomraadet ligger i Gennemsnit 68 m over Havet. Største Delen

af det alvandes nu gennem samme Afløb, der forbi Kullarna gaar ned til
Miilaren. Faldet er relativt daarligt, men der er gode Muligheder l’or at
ordne Afvandingen ved flere af hinanden uafhængige Afløb direkte ud til
Boviken. Slorre Udgifter til Samleledninger kræves ikke, og der kan i
Reglen benyttes aabne Afløb. Omraadet synes vel drænet.

I første [dhvgning er medtaget Udgifter til Markdræning indenfor det
Omraade, som hermes af anden Udbygning, for at Marken (ler skal faa
størst mulig Fasthed, inden den udbygges. Udgift til Dræning af Arealer
for fremlidige Parallelbaner er ikke medtaget, (la denne Mark ikke er sær
lig svag eller sid.

Bunernes Udførelse.
Efter Undersøgelser foretaget af Statens geotekniske Institut er

Grundforholdene ved Griliby lignende dem ved Väsbv. Torskorpen
ved Grillby skønnes dog at være Ca. 20 pCt. tykkere end ved Väshy.
Endvidere skønnes Torskorpens Fasthed ved Grillbv at være 30 pCt.
større end ved Vüsb. Endelig mener man, at den underliggende
løse Ler er noget — 5 pCt. fastere ved Grillby end ved Våshy. Det
geotekniske institut har i det hele taget fundet Grundforholdene
noget bedre ved Griliby end ved Våsby. Naar efter Dræning af Väs
bvomraadet de to Omraader med Hensyn til Markens Beskaffenhed
turde blive temmelig ens, er der her foreslaaet samme Fors tærk—
ningsarbej der som ved Våsby Flyveplads. Ogsaa Haardgoring og
l3efæstelse skal udføres paa samme Maade. Banerne er ogsaa her
tænkt lagt 0 over Marken, saa Nedskæring i Torskorpen ikke bliver
nødvendig. Da større Udgravninger ikke forekommer, vil der blive
Underskud af Jord, hvorfor manglende Jord maa erstattes med Grus.



122 DANSK VEJTIDSSKHIFT 1945

Gruset regnes taget fra Grusgrave ved Jernbanen ved Kalmarsund
nær Toresta Hoideplads paa Linien Stockholm-Enköping ca. 20 km
fra F1vep1adsen.

Omlægning af Veje og elellrisIe Ledninger.
Nogle Omlægninger at Veje vil ogsaa i dette Forslag blive nødvendige.
Store Krat tlediiinger er ikke fort over Omraadet, men en middelstor

Ledning, det lokale Kraftnet og en Del Telefonledninger maa omlægges.
Udgifterne hertil bliver relativt lave.

Af Hensyn til den allerede vedtagne Elektrificering af Jernbanen Stock
holm-Enköping er de Startbaner, der gaar frem imod dette Ornraade, ikke
ført nær ind til .lernbanen.

Udgifterne til de her omtalte Markarbejder er i første Udbygning
beregnet til 39.850.000 Kr. i anden Udbygning til 57.000.000 Kr.

Slationsanlæg m. m.
Udgifterne til Ordning af Stationsomraadet til Bygninger, Belys

nings- og Radioanlæg m. m. er opfort med samme Beløb som for
Våsby.

Arealerh veruelse.
Af Hensyn til de større Udviklingsmuligheder ved Griliby Forslaget, og

da Arealerhvelvelsen allerede fra Begyndelsen bør gøres i saadant Omfang,
at Flyvepladsens maksimale Udbygning bliver mulig, har man beregnet
Arealet forholdsvis storre end for Viisby Forslaget. Arealerhvervelserne
incl. Ulempeerstatning er anslaaet til 4.200.000 Kr.

A nlægsudg If ler.
Udgifterne til Grillbv Flyveplads i første Udbygning er beregnet

til 64.350.000 Kr. og i anden Udbygning til sammenlagt 81.500.000 Kr.
I begge Udgiftsberegninger indgaar en fælles Udgift til Stationsan
læg m. m. paa 20.300.00 Kr.

SAMMENFATNING

Ved en Sammenligning mellem de to Forslag kan følgende Betragt
ninger gøres gældende.

Flyvefe1niske Forudsætninger.
Af de to Forslag har Griliby de mest effektive Baner og de største

Udviklingsmuligheder. Saaledes kan der udbygges tre Baner til Læng
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der udover 4500 m (4300, 4750 og 4650 m) og desuden to Parallel-
baner, der kan faa cii Længde paa henholdsvis 4000 ni og 2500 ni.
Väsby Forslaget skulde med Undtagelse afto Baner, hvis effektive
Længder er noget mindre end efter de opstillede Normer, kunne faa
nødvendige Banelængder, men yderligere Udbygning er ikke mulig,
da de to længste Baner ikke kan udbygges til større Længde end
4250 m og 4000 ni. Kun een Parallelbane kan bygges. Kravene om
hindringsfri Indflyvning er bedst tilfredsstillet ved Griliby Forslaget.
Ved Väsby er Indflyvningsmulighederne noget begrænsede for et
Par Baner.

En Sammenligning af Jordbundsforholdene viser, at Grillby ved
bedre Dræning har noget fastere Mark end Våsby.

Frostfarlig Jord er ikke fundet i generende Omfang paa noget af
de to Steder.

Komm un ikationssynspunkler.
Afstanden fra Stockholms Centralstation til de to undersøgte For-

slags Stationspiadser bliver efter den forudsatte Udbygning af For
bindelserne:

Landevejs_ Jcrnhane_ Korteste
Flyveplads fojse I orbinclelse Vej

km km km

Vdshv 31 31
Grilihy 77 64 + 3 = 7 67

Med Hensyn til Forbindelserne med Stockholm ligger Väsbv bedst.
Jernbaneforbindelse kan uden altfor store Udgifter skaffes til Våsby.
Rejsetiden Väsby-Stockholni kan med Rutebil regnes til 40—45 Mi
nutter.

Griliby har Forbindelse ad offentlig Vej til Stockholm. Paa Grund
af Vanskeligheden ved at indrette hurtig Vejforhindelse, er man
gaaet ud fra, at Forbindelsen med Flyvepladsen hovedsagelig skal
opretholdes med Jernbane. Rej setiden mellem Flyvepladsen og Stock
holm turde, naar Dobbeltsporet er færdigt, kunne bringes ned til 45
—50 Minutter. Hertil bor lægges nogen Tid for Tilslutning mellem
aen mindre præcise Flvvetrafik og den mere præcise Jernbanetrafik.
Det turde imidlertid være muligt at foretage Toldeftersvn under
Jernbanerej sen, hvorved en ikke ubetydelig Tidsbesparelse skulde
kunne naas for de Flyverejsende.

Hidtil byggede mere internationalt betydelige Flyvepladser ligger som
Regel nærmere Byernes Centrum, end Tilfældet vil blive for bnade V5sby
og Grillby i Forhold til Stockholm. Det kan saaledes nævnes, at New Yorks
nye Storflvveplacls ved IdLewild ligger omkring 26 km i Luftlinie fra
Grand Central Station, hvilket svarer til en Bilrejse paa 35 Minutter, samt
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at Londons nye Storflvveplads ved Staines kommer til at ligge 30 km fra
Londons Centrum.

UdfJif I ci’.

Efter den i det foregaaende angivne Udgifisberegning bliver An
lægsudgifterne til Väsbv Flyveplads i første og anden Udbygning
16.290.000 Kr. og 31.620.000 Kr. hojere end for Grillbv. De yderligere
Udbvgninger, der kan blive Tale om, er væsentlig dyrere for Väsby
end for Grillby.

Ved en l3edommelse af den betydelige Forskel i Anlægsudgifterne
bør man huske, at den storre Afstand kan føre med sig øgede Drifts—
og Transportudgifter. Det er selvfolge]ig vanskeligt at skønne Stor—
relsen af disse Uciifter, da de fos1 og fremmest afhænger af en
Faktor, der er saa vanskelig at bedoii,me som Trafikmængden. Jern—
banestyrelsen opgiver, at Udgifterne til Drift af en Motorvogri, mo
derne udrustet og med Plads til 80 Passagerer, Post og Rejsegods,
paa elektrifiseret Bane kan sættes til 70 øre pr. km. Hvis man for at
faa en rigtig Sammenligning antager, at Udgiften til Landevejstrans
port med Omnibus Våsljv—Stockholm ogsaa er 70 Ore pr. km, bliver
for 21 daglige Ture, 12 i hver Retning, den aarlige Transportfordyrelse
for den længere Strækning med rundt Tal 220.000 Kr. 1)a Udgifterne
til Omnibus i Virkeligheden pr. lun vil blive højere end 70 øre, bliver
Udgiftsforogelsen imidlertid mindre end her angivet. Men man bor
vistnok regne med, at Motorvognens Trafikkapacitet er større end
Omnibussens.

Andre Synspunkter.
Griliby Flyveplads kan, da den kræver betydelig mindre Arbejde

til Dræning og Jordarbejde, bygges i kortere Tid end Visby. Hvis
Byggetiden, regnet fra Arbejdets Paabegyndelse for Grillbv er 4—5
Aar, turde den for Väsby kunne sættes til 5—43 Aar.

Om den Mark, der skal benyttes, kan siges, at Grillbyomraadet er
Agerjord i god Kultur; Omraadet ved Viisby er noget mindre værdi
fuldt set fra et Landbrugssvnspunkt.

Flvvepladspersonalets Boligforhold turde lettere kunne ordnes ved
Väsbv, da det mere eller mindre kan anbringes og fordeles i alle
rede eksisterende l3ebvggelse mellem Våsby og Stockholm. Ved
Griliby turde i større Udstrækning ny Bebyggelse kræves.

Samarbej de mellem Flyve traf i kkens og Flvvesikkerheds tjenes tons
Personale paa Bromnma Flyveplads og paa Storllvvepladsen kan for
ventes at ske lettere, jo nærmere Flyvepladserne ligger ved hinan
den, og det samme bliver Tilfældet med de øvrige Organer ved de
to Pladser. Hertil bor bemærkes, at Forbindelsen mellem Grillbv og
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Bromma over Sundhvberg bliver kortere end Forbindelsen mellem
Griliby og Stockholm, samt at Jernbaneforbindelse til Bromma kan
ordnes over Sundbyberg.

Ved en Sammenligning mellem de to Forslag finder Kommissionen,
at Väsbys nærmere Beliggenhed ved Stockholm har visse Fordele,
men at disse dog ikke er saa store, at de kan opveje de betydelige
Udgifter til Jordarbejder ved dette Forslag eller den Overlegenhed i
Udviklingsmuligheder, som Grillby har.

Kommissionen mener derfor, at Storflyvepladsen bør lægges ved
Griliby.

Forholdsregler, der bor træffes i den Tid, der forløber,
inden Slorflyveplacisen blieer færdig.

Det kan forventes, at den interkontinentale Lufttrafik kommer til
at berøre Sverige,5)allerede inden man naar at 1aa en S[orflvveplads
færdig. Efter den ændrede udenrigspolitiske Stilling har Forholdene
bl. a. med Hensyn til Luftfartsforbiiidelserne mellem Vestmagterne
og Rusland ændret sig betydeligt. Fra udenlandske Luftfartsorgani
sationers Side har man allerede undersogt Mulighederne for at føre
visse Luftruter over Stockholm. Aktiebolaget Aerotransport og Seensk
Inlerkonlinental Luftirufik Aktiebolag disponerer allerede nu over
Flvvcplaner, der er egnede til Langdistanceflvvning, med hvilke
Flyvning til USA er optaget. A[ Hensyn hertil er der Behov for en
Markorganisation, anvendelig for Langdistancetrafik, inden det Ivk—
kes at faa paabegyndt Arbejdet paa den nye Storflvveplads. Man
har derfor undersogL de Muligheder, der er for at skabe en saadan
Markorganisa[ion, at den med tilstrækkelig Trafiksikkerhed kan be
tjene den paabegyndte Trafik, indtil Storflyvepladsen bliver færdig.

Man maa da først og fremmest komplettere den nuværende Hoved-
bane paa Bromma Flyveplads, der nu har en Længde paa 2000 m,
med Baner af nødvendig Længde, ogsaa i andre Retninger. Da saa
danne Baner ikke kan skaffes paa Bromma, maa de lægges pan an
dre Flvvepladscr, i ikke for stor Afstand fra l3romma.

Saadanne supplerende Baner til Bucimna Flyveplads er tænkt an
vendt i de Tilfælde, hvor Trafikken ikke kan benytte den længste
Bane paa denne Flyveplads. Dette indtræffer ikke alene ved daarlig
Sigtbarhed, men ogsaa ved vanskelige Vindforhold. Det kan nemlig
ske, at Vinden blæser vinkelret eller omtrent vinkelret paa Bromnrns
Hovedbane, og at Vindstyrken er saa stor, at Landing er umulig. I
saadanne Tilfælde kræves Adgang til en Reserveflyveplads med

5) Dette er allerede blevet Tilfældet i Juli 1945.
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Bane i passende Retning og med tilstrækkelig Længde. Saa snart
Forholdene tillader det, flvves saa Flvveplanerne til Bromma, hvor
fra Start til Langdistanceflvvning senere skal ske.

Efter en af Ali) Aero[ransport foretaget Undersøgelse burde An
tallet al supplerende Baner [ii Brommas Hovedbane være tre for at
dække alle forekommende Vindsituationer. De supplerende Baner
l)urde endvidere lægges saaledes, at der var størst mulig Sandsyn
lighed for, at der ikke var usigtbart Vejr samtidig paa alle Flyve—
pladser og paa Bromma. Af Hensyn hertil mente man, at det ikke
var rigtigt at lægge de supplerende Baner paa en og samme Flyve
plads. Selskabet foreslog, at der skulde lægges en Bane paa hver af
Flvvepladserne ved Uppsala, Norrköping og Västerås.

Efter senere Undersøgelser har man fundet, at det vil være muligt
at nojes med to supplerende Baner, der nu er under Udførelse ved
Norrköping og Uppsala. Det er selvfølgelig ønskeligt, at disse sup
plerende Baner ogsaa kan bruges af anden Trafik paa disse Flyve-
pladser. Hovedbanen paa Bromnia gaar i nordvestllg-svdostlig Ret
ning. Denne Bane suppleres dels med en Bane i Norrköping i øst—
vestlig Retning, dels ogsaa med en Bane i nordostlig—sydvestiig Ret
ning i Uppsala.

Af de Flvveplantvper, som nu bruges over Atlanterhavet, har
Douglas DC_!t den største kommercielle Betydning; den er bestilt af
Svensk Interkontinental Lufttrafik A/B. For Start med maksimal
Flyvevægt af 32 ts kræver denne Flyveplan type en 2500 rn lang Bane.
Dens tilladLe Landingsvægt kan naa op til ca 26 ts, for hvilken Vægt
Banens Længde normalt bor være 1700 m. For at Start med et saa
dant Flyveplan skal kunne foregaa fra Brommas 2000 in lange Ho
vedbane, maa man derfor regne med, at Flyveplanets Startvægt ind
til videre reduceres. Selvfølgelig virker en Reduktion af Flyvevægten
til Skade for det økonomiske Trafikresultat, men dog ikke i saa høj
Grad, at Flyveplantypens økonomiske Anvendelse kan anses for ude
lukket. Da Reservebanernes Opgave, efter hvad ovenfor er sagt, skulde
være at modtage Flyveplaner, som paa Grund af Vejret eller andre
Forhold ikke kan lande i l3romma, behøver Banelængden, for at
muliggore Landing, ikke at overstige 1700 m. Ikke heller for Start
ved Flyvning til Bromuma behøver man at bygge længere Baner, da
saadan Start maa regnes at foregaa med tomt Flyveplan og derfor
lavere Flyvevægt end ved Start til Langdistanceflyvning. Man finder
det derfor passende, at l3anernes Længde begrænses til 1700 m. Bred
den bor være 50 m.

Norrköpings Flyveplads ligger paa Flvveruten Stockholm-Malmø
og er udrustet med Radiostation og har gode Indflyvningsforhold.
Den her derimod ikke permanentbelagte Baner. Græsmarken er min—
dre modstandsdygtig især ved Tøbrud og længere Regnperioder. Dette
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Forhold medfører, at det tunge Flyvemateriel, som skal anvendes i
Trafikken paa Stockholm, ikke med betryggende Sikkerhed kan lande
i Norrköping under alle Forhold. Norrköpings Flyveplads faar derfor
perrnanentbelagte l3aner, saa Flyveplaner med fuld Sikkerhed kan
lande. En saadan Bane kommer ikke blot til at fylde Behovet i en
Overgangstid, indtil Storflvvepladsen bliver færdig, men ogsaa et
fremtidigt Behov, som med Sikkerhed kan forudses. En Bane, der
lægges i ost-vestlig Retning, er den efter Vindforholdene mest hen
sigtsinæssige.

De samlede Udgifter er beregnet til 3.800.000 Kr.
For Flyvepladsen i Uppsala er Bygning af en ny Bane lettere, da

Arealet allerede er drænet og tilstrækkelig stort. Udgifterne er bereg
net til 3.300.000 Kr.

Man lægger endvidere stor Vægt paa, at disse supplerende Baner
skal udgøre en værdifuld Reserve for den kommende Storflyveplads i
de Tilfælde, hvor denne ikke kan anvendes laa Grund al Vejrforhol—
dene eller af andre Aarsager, ligesom Bygning af disse Baner vil for-
øge Anvendeligheden at disse Flvvepladser i den normale Drift.

Resultatet af ovens[aaende Fremstilling har været, at Flyveplads—
kommissionen cif 1944 har foreslaaet, at der bygges en Storflyveplads
ved Griliby i Overensstemmelse med det af Kommissionen udarbej
dede Forslag.

Kommissionen talte foruden Formanden 5 Medlemmer (B. Delin,
E. Jong, C. Ljunqberg, R. Lundqvisl og Åke Wirseen), men af disse
har Delin og Ljungberq ikke kunnet tiltræde Forslaget om at lægge
Storflyvepladsen ved Grillby, men har ønsket den lagt ved Väsby og
har derfor fremsat følgende J3egrundelse:

Indledning.
Flerta]let forcslaar, at en Storflyveplads skal bygges ved Griliby (67 km

Jernbane- og 77 km Vejforbindelse fra Stockholm) for en samlet Udgift
paa 81,5 Millioner Kr. Da denne Sum er 31,62 Millioner Kr. lavere end
Udgifterne til Bygning al en Storflyveplads ved Väsby 31 km Vejforbin
(lelse fra Stockholm) har Flertallet ment, at de Fordele, som er anført
for Vilsby Forslaget ikke kan tillægges afgørende Betydning, men har
foreslaaet det billigere Grillhy Forslag. Efter vor Mening maa imidlertid
SporgsmaaleL om Placering af den kommende svenske Storflyveplads be
dømmes under Hensyn til de Virkninger, Flyvepladsens Beliggenhed kan
komme til at faa paa den fremtidige svenske Luftfart i en lang Række af
Aar. En Prisforskel ved Flvvepladsens Bygning maa ikke i og for sig
medføre, at Flyvepladsen faar en saadan Beliggenhed, at Hensigten med
den gaar tabt. En Storflyveplads maa af flyve- og bygningstekniske Grunde
slutte sig saa nær som muligt til Landets 1-lovedstad, som derved bringes i



128 DANSK VEJTIDSSKBIFT 1945

Kontakt med de internationale Fjernflyvelinier. Førsteklasses Vej- og Jern
baneforbindelser maa knytte den til den Luftfart, som kommer til at be
røre Flyvepladsen. De to Herrer mener derfor, at Vhsby Forslaget bør
foretrækkes.

Og som yderligere Motivering nævner de:

F1yue1eIniske Forudsætninger.
Grillhy Omraadet er utvivlsomt flyveteknisk fordelagtigere end Våsby Om

raadet som Følge af de i visse Tilfælde hindringsfrie Indflyvningsretnin
ger samt Mulighederne for længere maksimal Udbygning. De ubetydelige
Indskrænkninger i Vdsby Omraadets Indflyvningsmuligheder, der findes,
mener de Herrer imidlertid ikke er nogen mere betydelig Indvending.

De bedre flyvetekniske Muligheder ved Grillhy mener de, at man ikke
maa overdrive, og at de Udviklingsmuligheder, Våsby rummer, vil vise
sig at være fuldt tilstrækkelige.

Kommunil.ationssynspunkter.
Spørgsmaalet om, hvorledes Kommunikationsforholdene ordnes, baade

paa det Tidspunkt, naar Flyvepladsen tages i Brug, og naar Benyttelsen
vokser, tillægger de to Herrer den største Betydning. Afstanden Stock
holm-Urillby er mere end dobbelt saa stor som Stockholm-Våsby. Dette
kommer i al Fremtid til at virke ufordelagtigt før (irillbys Benyttelse til
regulær Luftfart. Saavidt bekendt har man i Udlandet søgt at lægge san-
vel Slorflyvepladser som lokale Trafikflyveplndser indenfor en Afstand af
ca. 30 m fra de paagældende Byers Centrum.Amerikanske Myndigheder
har paa Forespørgsel opgivet, at efter deres Opfattelse bør en Storflyve
plads højest lægges 36 km fra Byens Centrum. De Erfaringer, som har
været afgørende ved Placeringen af Storflyvepladser i nær Forbindelse
med de store Verdenshyer, synes det øgsaa for Stockholms Vedkommende
rigtigt at tage Hensyn til. Det synes ikke at være velbelænkt at afstaa fra
Muligheden før at lægge Storflyvepladsen indenfor en rimelig Afstand fra
Stockholm, hvorfor Vhsby Omrandet bør foretrækkes før Grillby.

Selv øm det er muligt at faa tætte og hurtige Jernbaneforbindelser før
Flyvepassagerer mellem Grillby og Stockholm, vil en Jernbaneførbindelse
aldrig komme til at tilfredsstille hele Transpørtbehøvet. Man maa regne
med en vis Trafik baade med Privatautømøbiler og med Drosker. Den
Vejforbindelse, søm nu staar til Raadighed mellem Stockholm og Grillhy,
er ikke tænkt ømbygget i de nærmeste fem Aar. Vejbredden er ikke til
fredsstillende før møderne Hurtigtrafik og en radikal Ombygning vil
kræve betydelige Beløb. Skal disse lægges til Udgifterne for Bygning af
Grillby Flyveplads, bliver Forskellen i Anlægsudgifter mindre. Hvad Jern
baneførbindelsen angaar, er de gjørte Beregninger baserede dels pan en
Elektrificering, der uafhængigt af Flyvepladsens Bygning vil blive fore
taget et af de nærmeste Aar, dels øgsan pan Anlæg af Dobbeltspør, søm



1945 DANSK VEITIDSSKBIFT 129

vil kræve yderligere Kapitaler. Viisbyalternativet er nært tilsluttet til den

fremtidige Rigshovedvej til Uppsala, der allerede er under Udførelse nær

mest Stockholm. Uafhængigt af, om Flyvepladsen bygges, er det Meningen

i de nærmeste Aar at fortsætte Bygningen af denne Vej. Den nye Rigsvej

vil blive en særdeles god Landevejsforbindelse til Viisby Flyveplads.

Andre SynsJJL1n11eI’.

Ved Flyvepladsen skal ansættes Personale fra väg- och vattenbyggnads
stvrelsen, Telegrafvæsen, Statens metereologisk-hydrografiske Anstalt, Told

væsen, Politi, Flyvevæsen, Bankpersonale, Restaurantpersonale m. m. samt
Arbejdere af forskellige Slags. For at man kan vurdere, hvor stort Per

sonalet vil blive, skal anføres, at (ler paa Bromma findes 500 ansatte, i

Bulltofte 225. For Personalets Tilvejebringelse og Boligforhold vil Väsby
blive væsentlig fordelagtigere end Griliby.

Endvidere vil Samarbejdet mellem Bromma og den kommende Stor-

flyveplads blive vanskeligere, jo større Afstanden imellem dem bliver. Væl

ger man derfor Grillbvforslaget, er (let sandsynligt, at den europæiske Tra

fik stræber i størst muligt Omfang at blive paa Bromma, hvoraf Følgen

vil blive Krav om yderligere Anlæg her.

Sam ni enfci I nin q.
Man br holde sig til de udenlandske Erfaringer, saa man ikke for al

Fremtid hinder sig til en Flyveplads, der ligger upraktisk. De bedre

flvvelekniskc Muligheder, (ler findes ved Grillbv, bor man ikke overdrive

BetvdHingell af. og de Udviklirigsnuiligheder, der findes i Viishv, vil sik

kert vise sig fuldt tilstrækkelige.
Endvidere vil den Prisforskel, der er mellem Grillby- og Vdsbyfor

slageHe for en stor Del udjævnes ved (le Vejarhejder og de Arbejder i

Bromma, der bliver nodvendige, hvis Grillbv vælges. 1-lerlil kommer (le

Jernbaneanlæg, (ler bliver nodvendige paa et tidligere Tidspunkt, hvis

Grillbyforslaget vælges.

D. Delin og C. Ljungberg foreslaar derfor, at Storflvvepladsen læg
ges ved Våsbv.

KOMMISSIONENS BETÆNKNING AF 10. MARTS 1945

Bon elængden.
I Betænkningen af 25. November 1944 blev regnet med, at Stor—

flyvepladsen i anden Udbygning burde have en 3500 m lang Hoved—
bane og tre Bibaner, livei 2800 ni lange. Dette Forslag byggede paa
Undersogelser foretagLie al Luftfartsinspektor T. Ångsliöm og Ovet
ingenior K. Lignell, saaledes som det ovenfor er omtalt.

3
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I Udtalelsen af 25. November 1944 blev ogsaa fremsat ønske om,
at der, udover disse Banelængder, burde være Mulighed for en even
tuel fremtidig Forlængelse af i det mindste en eller to Baner til Ca.
4500—5000 rn.

For Banelængderne og de nodvendige Udviklingsbehov gik man ud
fra de Erfaringer og Oplysninger, som man kunde faa fremskaffet.
Selv om ønskerne var store, mente man dog at maatte tage Hensyn
til dem paa Baggrund af de hidtil stadig ogede Krav om tungere og
hurtigere Flyveplaner og dermed følgende øgede Banelængder. I
denne Forbindelse kan fremholdes, at den intensive flyvetekniske
Udvikling i Krigsaarene har øget disse Krav saaledes, at de for
Flyveplan for Trafik over store Afstande i det store og hele har med-
lort en Fordobling af de Dimensioner, soni man i 1939 ansaa for
tilstrækkelige selv for de største Flyvepladser. Den af det engelske
Luftfartsministerium i 1944 offentliggjorte l3etænkning om Projek
tering af Flvvepladser fremsatte ønsket om, at Flyvepladser for
transocean Flyvning skulde have en længste Bane paa 5000 yards
(4570 m).

Siden Flyvepladskommissionen afgav sin første Betænkning, er
der fra forskellige Sider blevet fremsat den Mening, at den flyvetek
niske Udvikling ikke vil stille saa store Krav paa Banelængder som
4500—5000 m, men at den maksimalt nødvendige Banelængde kunde
regnes at blive mindre. Ved Forhandlinger med Overingenioren for
Banebelægninger under USA’s Luftfartsmvndigheder Boyce Biggers,
der som Ekspert var indbudt til Sverige al Svensk Interkontinental
Lufttrafik A/B, har denne udtalt, at saavel amerikanske Lui tfarts—
myndigheder som Flvveplanbvggere i USA havde den Opfattelse,
at en Banelængde paa 10.000 Fod (3050 m) vilde være fuldt tilstræk
kelig i overskuelig Fremtid. New Yorks nye Flyveplads Idlewild
bygges med 10.000 Fod lange Hovedbaner. Med Støtte af en indenfor
A/B Aerotransport foretaget Undersøgelse om Pladsforholdene paa
Trafikflyvepladser, har Selskabet om den maksimalt nødvendige
Længde al Hovedbanen paa en svensk Storflyveplads udtalt, at der
forelaa yderst ringe Sandsynlighed for, at Hovedbanen behøvede at
være længere end 3500 m, at Udviklingsmulighed til Hovedbane
længder paa 4000 m under alle Forhold maatte anses for betryg
gende, samt at deL sandsynlige Maksimumsinaal for Storfiveplad—
sens Hovedbaner var 3100 m. Chefen for Flyvevaabnet har fremlagt
Resultatet al en Undersøgelse af de Krav, som den interkontinentale
Trafik turde komme til at stille til Start- og Landingsbaners Længde.
Undersøgelserne drejede sig om tre Flyveplantyper, nemlig Lockheed
Consteliation, et som Type A betegnet firemotoret Flyveplan samt
et som Type B betegnet seksmotoret Flyveplan med Vægt 100 ts
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med meget høj Vingebelastning og derfor store Krav om længere
Baner. Den for disse Flyveplaner nodvendige Banelængde bliver:

Nødvendig Banelængcle pa a
Vægt Hovecibane Bibane

I yjie
t Ifl fil

Constellation 37 2600 1950

Type A 70 2700 1950

Type B 100 3450 2600

Gennem Udenrigsministeriet har man faaet Oplysning om visse
tekniske Enkellheder ved Bygning af engelske civile Flyvepladser.
Af disse Oplysninger fremgaar, at man ikke i England er gaaet Ira
de Normer for Dimensionering af Flvvepladser, som tidligere har
været kendt, men al der gør sig en vis Tendens gældende for For—
kortning al Banelængderne.

Paa Grundlag al’ de saaledes fremkomne Oplysninger mener Kom
missionen, at baade Väsbv og Grillbv Forslagene i overskuelig Frem
tid har tilfredsstillende Udviklingsmuligheder. Med Slotte af Erfa
ringer fra Dimensioneringen at amerikanske Storflyvepladser og
ef ler Samraad med väg— och vat tenbyggnadss tyrelsen, Chefen for
F’lyvevaabnet og A/B Aero transport er Flvvepladskommi ssionen kom
met til den Opfattelse, at man ikke behøver at regne med større
Længder, end for Hovedbanen omkring 3100 m, og for Bihanerne
omkring 2500 m. I første Udbygning bor Hovedbanen gives samme
Længde 2500 m — som tidligere foreslaaet, eg Bibanerne en
Længde af omkring 2000 m.

Om Baj-ternes Bredde har man efter at have hort den i USA raa
dende Opfattelse fundet, at man kan betjene den nu sandsynlige
Trafik med en total l3anebredde paa 300 m (og ikke som tidligere
ansat 400 m) og med 60 m brede betonlagte Baner (tidligere føre
slaaet 30 m). Tidligere var endvidere foeslaaet, at der paa begge
Sider at Banerne indtil en Bredde af 60 m, skulde udføres visse enk
lere Forstærkningsarbejder for at forhoje Bæreevnen. I det Forslag,
der nu fremlægges, er forudsat en kraftigere Forstærkning med hi—
turninos Belægning, men i en Bredde af blot 15 m paa begge Sider
af den egentlige Banebelægning.

Antal Baner.
De ovenfor omtalte Eksperter udtalte som Motiv for at Flvveplad—

sen skulde have fire Baner:
Sporgsmaalet om Antal Baner paa en Flyveplads afhænger dels af

de Flvveplantvper, som skal anvende Pladsen og dels at de paa
Pladsen herskende Vindtoi’hold. For en Flyveplads, som alene skal
bruges at Flyveplan med Næsehjul, kan tre Baner i Almindelighed
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vare tilstrækkelige. Skal Flyvepladsen derimod give gode Forhold
for alle Flyveplantyper og dermed betinge størst mulige Regelmæs
sighed, bor fire l3aner anvendes.

Overingeniør Lignell har givet en nærmere Motivering herfor saa
ledes:

Ved Bygning af en større Flyveplads er Valget af tre eller fire Baner
selvfølgelig af største Betydning. Under Forudsætning at, at det foreslaaede
Terræn gør det muligt at bygge snavel tre som fire Baner af nødvendig
Længde og Bredde samt i hvilken som helst Kombination at Retninger,
kræver (lette Valg en Sammenligning mellem Flyvesikkerhed og Anvende
lighed, d. v. s. Kravet om størst mulige Ti-afikregelmæssighed og Anlægs
udgifter.

Virkningen af Banernes Antal pan den Flyvesikkerhed, som skal opnaas,
maa bedommes under Hensyn til (le lokale Vindforhold og Følsomheden
overfor Sidevind ved Start og Landing hos de Flvveplantvper, som skal
anvende Flyvepladsen. Forbindelsen vilde være den, at ved en vis Flyve
plantvpe og visse bestemte Krav om Flvvesikkerhed, og hvis man ikke med
Hensigt skulde komme til at mindske Kravene om Trafikregelmæssighed,
maatte Antallet af Baner bestemmes alene at Vinclforholdene. Da Kravene
om Flvvesikkerhed ikke kan sloppes, vil en Formindskelse af Antallet af
Baner nødvendigvis bevirke en Indskrænkning at Trafikregelmæssigheden
og dermed i Flvvepladsens Anvendelighed.

Under Hensyn til den paatænkte Storflvveplads’ Opgave og Betydning
turde man hverken gaa med til Xedse [[else at Flyvesikkerheden eller Tra
fikkens Regelmæssighed.

En sikker Bedømmelse at Vindforholdene vilde kræve, at der forelaa en
gennem en Række Aar nøjagtigt ført Statistik. Findes en saadan ikke,
maatte man basere Bedømmelsen mI en Vindstatistik fra nogenlunde
nærliggende Steder og regne med en betryggende Sikkerhedsmargin.

Vindlorholdene kan variere meget stærkt pan forskellige Steder. Paa
nogle Steder kommer Vinde at varierende Styrke fra mange forskellige
Retninger. Paa andre Steder blæser Vinden nok fra mange forskellige
Retninger, men overskrider aldrig en vis Styrke undtagen i en eller nogle
Ina Retninger. Mellem disse Yderligheder kan der findes mange Varianter.
Vindforholdene i Sverige er nærmest at den førstnævnte Type, medens
den anden Type forekommer i store Dele af USA.

Nøjagtig Vindstatistik er ikke ført i eller i umiddelbar Nærhed af hver
ken Vhsby eller Grillby.

Af disse Grunde synes det nødvendigt at stille følgende Krav. Bane-
systemet pan den foreslaaede nye Flyveplads bør give fuld Flyvesikkerhed
og fuld Trafikregelmæssighed, fra hvilken Retning Vinden end kommer,
og hvilken Styrke den en(l har, d. v. s. op til de største i Sverige forekom
mende Vindstyrker. Dette betyder i Praksis, at Banesvstemet skal være
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ligevinklet, d. v. s., at Baneretningerne skal dele Kompasrosen i Vinkler,
som alle har paa det nærmeste samme Størrelse.

Forskellige Fiyveplantyper kan ved en vis bestemt Vindstyrke uden
Nedsættelse af Sikkerheden lande mere eller mindre skraat mod Vinden,
d. v. s. at den tilladte Vinkel mellem Baneretning og øjeblikkelig Vindret
ning varierer med Flyveplantypen. For en og samme Flyveplantype æn
dres imidlertid denne Vinkel —- den maksimale Sidevindsvinkel — med
den øjeblikkelige Vindstyrke og bliver desto mindre, jo større denne er.

Det ugunstigste Tilfælde opstaar, naar enVind af største Styrke, som kan
ventes at forekomme paa Pladsen, blæser i en Retning midt mellem to
Baneretninger. Vinklen mellem denne Vindretning og hver af disse Bane-
retninger maa højest være lige saa stor som den maksimale Sidevinds
vinkel ved den omhandlede Vindstyrke. Opfyldes dette Krav ikke, man
Start og Landing forbydes, eller Trafiksikkerheden nedsættes.

Flyveplans Følsomhed for Sidevind beror paa deres Konstruktion. Høj
Vingebelastning samt Landingsstel med Næsehjul bidrager blandt andre
Konstruktionsforhold til at gøre Flyveplanet mere ufølsomt for Sidevind.
Flyveplan af denne Konstruktion taaler saaledes uden Nedsættelse af
Flyvesikkerheden større maksimal Sidevindsvinkel end andre.

Omend visse Flyveplantyper af den nævnte Konstruktionstype synes,
uden Nedsættelse af Flyvesikkerheden, at kunne klare de svenske Vind-
forhold ved Start og Landing paa et ligevinklet System af tre Baner, saa
turde derimod for (le fleste Flyveplaner af andre Typer den maksimale
Sidevindsvinkel være mindre end den Mincistestørrelse, som under alle
Forhold kræves for sikker Start og Landing pan et System med tre Baner.
Den Formindskelse af Vinklen mellem Banerne, som faas ved Firebane
systemet turde paa den anden Side være tilstrækkelig, for at alle Trafik
plantyper at nogen Betydning kan starte og lande med fuld Flyvesikkerhed.

Af det foregaaende frerngaar, at Valget af et Trebanesystem begrænser
de Flyveplantyper, som med fuld Trafikregelmæssighed kan udnytte Flyve
pladsen, til de for Sidevind særlig ufølsomme Typer. Hvis det fra et Flyve
trafiksynspunkt var muligt alene at anvende saadanne Flyveplantyper,
skulde det saaledes være muligt at spare Udgifterne til en Bane.

Flyveplanfabrikker i USA. synes i overvejende Udstrækning at frem
stille Flyveplankonstruktioner med Næseh jul, medens de store Flyveplan
typer, som efter foreliggende Opgivelser nu bygges eller er til Prøvning
i Europa og menes at blive indsat i Efterkrigstidens Flyvetrafik, synes i
mange Tilfælde at blive forsynede med Halehjul og altsaa faa temmelig
stor Folsornhed overfor Sidevind. Desuden vilde mange store Flyve
plantyper fra Førkrigstiden, som var forholdsvis følsomme for Sidevind,
kunne ventes at faa udstrakt Anvendelse i adskillige Aar efter Fredsslut
ningen.

Disse Forhold medfører, at Valget af et Trebanesystem for en svensk
Storflyveplads vilde kunne medføre, at man ikke vilde faa fuld Nytte af
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en saadan Plads, da den i saa Fald ikke vilde kunne opfylde tie Krav
paa alsidig Anvendelighed, som man maatle stille. Gensidigheden i den
internationale Flyvetrafik maatte kræve, at Storflyvepladsen ydede sikre
Landingsmuligheder for alle tie Flvveplantyper, som kunde ventes indsat
i Trafikken.

Dtn nye Storflvveplads maa kunne udnyttes som Reserve for Bromma

Flyveplads ved vanskelige Vejrforhold. Man maa endda forudse Nodven

digheden af, at en stor Del af den enropæiske Nærflyvetrafik paa Bromma,

som i større Udstrækning end Langdistancetrafikken vil blive fløjet med

for Sidevind følsomme Flvveplantvper, i Fremtiden maa overflylles til
Stockholms Storflvvepiads pna Grund af Overbelastning af Bromma Flyve
plads. Med et Trebanesystein maatte man frygte for, at Storflyvepiadsens

Udnyttelse ogsaa for dette øjemed skulde kunne blive begrænset.

Det kan i denne Sammenhæng fremholdes, at de Trebanesystemer, som
f. Eks. udføres i USA., synes baserede paa en Vindstatistik af den Type,
der viser ensartede Vindretninger. Een eller to af Banerne lægges i disse
Retninger, hvorfor Banesvstemet ikke heller nødvendigvis bliver ligevink
let; en fjerde Bane er ofte indlagt i Generaiplanen, selv om den ikke straks
skal udføres. Antallet og Nærbeliggenheden af Flyvepladser i USA er (les
uden saa betydelig, at den for vore Forhold nødvendige fuldstændige An
vendelighed hos en Flyveplads ikke har samme Betydning, som den maa
tillægges, naar man skal bedømme Sveriges indtil videre eneste Storflve
plads.

Luf tfarts i nspek tor Å ngström, som ne top var kommet hjem fra en
Studierejse til USA, har i det væsentlige tiltraadt de af Oveiingenior
Ligne!! ovenfor fremforte Synspunkter, samt har desuden gjort op—
mærksoin iaa folgende:

Et Firehanesyslem oger Præcisionen ved Flyveplanernes Start og Lan
ding og foroger derved Flvvesikkerheden. Ved Landing i stærk Sidevind
udsættes Flvvemaleriellet og især Landingsslellene for større Paavirknin
ger, end hvis Landing kan foregaa i Vindretningen. Landing i stærk Side-
vind behøver ikke at forekomme i samme Udstræknhg paa en Flyveplads
med fire Bauer. hvorved Flvvemateriellet skaanes. Det er af stor Betydning,
at Flyveplanernes Afdrift ved Start og Landing hliver den mindst mulige,
hvilket lettes ved et Firbanesvstem. Da man inden for en nær Fremtid vii
kunne flyve selv under de vanskeligste Ve.irforhold ved Anvendelse af uve
tekniske Hjælpemidler, vil det være af særlig Betydning at formindske
Sidevindens bdflvdelse ved Start og Landing. Paa Grund heraf har Fir
banesystemet Fordele i Sammenligning med Trebanesystemet.

Efter Anmodning af Kommissionen har vdg— oeh va ttenhvggnad s —

stvrelsen udtalt sig i Sporgsmaalet om Antallet af Baner saaledes:
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Den kommende Storflyveplads ved Stockholm bor efter Stvrelsens Me

ning bygges saaledes, at den i Fremtiden trafikteknisk kunde komplet
tere Bromma Flyveplads. Den bor derfor fuldt selvstændigt kunne tages i

Brug for regulær Liiftfar[ med sanvel lettere som tungere Trafikplan. Et

Firebanesystem byder betydelige Fordele i Sammenligning med et Tre

banesystem. Dette vil blive af særlig Betydning under Lufttrafikkens kom
mende Udvikling, da man med helt nye tekniske Hjælpemidler kommer

til at flyve ogsaa i meget vanskeligt Vejr. Flyvepladsens Kapacitet har
Mulighed for i Fremtiden at blive ikke uvæsentlig større, hvis der bygges

fire Baner og ikke tre. Viig- och vattenhyggnadsstvrelsen udtaler sig der

for for, at Storflyvepladsen udbygges med fire Baner.

Ved Väsbv kan der udlægges tre Baner med omtrent lige Vinkel-
deling, men Anlægsudgifterne bliver paa Grund af Terrænforhol
dene uforholdsmæssigt hoje. Hertil kommer, at Parallelbaner ikke
uden betydelige Vanskeligheder og Udgifter kan udføres efter Tre
banesystemet. Ved Vdsby passer Terrænforholdene bedre for et Fire
banesystem. Hvis Flyvepladsen bygges efter dette System, findes der
desuden Mulighed for i Fremtiden, hvis det skulde kræves, at an
lægge tre Parallelbaner, selv om særlig den med Hovedbanen pa
rallele Bane kommer lii at kræve i-et store Jordarhejder.

Ved Griliby er Terrænforholdene saadanne, at man uden særlige
Vanskeligheder kan vælge enten et Trebane— eller et Firebanesystem.
I begge Tilfælde kan faas lianer med lige Vinkeldeling. Mulighed
findes desuden for at udlægge Parallelbaner.

Under Hensyn til det saaledes anførte mener Kommissionen, at
Trebanesvstemet ikke bor anvendes i Väsbv, hvor man derfor har
projekteret efter Fii-ebanesvstemet. I Sanuiienligning med det op
rindelige Forslag er der foi-etaget mindre Ændringer i lianeretnin
gerne.

For en Flyveplads ved Griliby er der udført to Foi-slag, det ene
efter rfrebane_, det andet efter Firebanesystemet. iEndring af Bane-
retninger efter sidstnævnte Forslag i Forhold til det tidligere Forslag
har man ikke anset for nødvendige.

Banernes Udførelse.
Af Dræningsarbejder foreslog Kommissionen tidligere, at en Dybde-

dræning skulde udføres for derved at forbedre Jordens Bæreevne. Ved
senere afholdte Droftelser med Repræsentanter for Sveriges geologiske
Undersogelser, Geoteknisk Institut, Statens Vejinstitut og landbrugshvdro
teknisk Sagkundskab er det imidlertid nu gjort gældende, at man ved en
saadan Dræning sandsynligvis ikke vilde faa nogen Jordforbedring inden
for rimelig Tid paa Grund af Vandets Bundethed i Leren. Af Hensyn her
til har Kommissionen noget ændret sit tidligere Forslag og foreslaar nu
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alene Dræning at Torskorpen og (le nærmest underliggende Jordiag. Med
dette Drænsvslem og ved noget ændret Beliggephed at Banerne samt kor
tere Banelængder har man kunnet hen [le aabne Hovedafloh i større
Omfang end tidligere foreslaaet, hvorved Drænsvsleinet kan udføres pan
enklere og l)illigere Maade. Udgiftsformindskelsen bliver større i Viisbv
end i Grillbv.

Banernes L’cl[orelse.
Kommissionens tidligere Forslag til Bygning at Banerne paa de

lose Lermarker — 30 cm tykt uarmeret Betonlag paa 50 cm Grus—
underlag hvilede paa de Resultater, som man, da Forslaget blev
afgivet, havde vundet dels ved Markundcrsogelser baade ved Våsby
og ved Grillby, dels ved Provebelastninger paa Marken, udfort af Sta
tens Väginstitut ved Våsby. Provebelastningerne var imidlertid ikke
den Gang lort til Ende, og Kommissionen fremholdt da ogsaa, at det
var muligt, at Slutresultatet vilde kunne medfore Ændringer i de
foreslaaede Banekons [ruktioner. Efter at Provebelas [ningerne nu er
blevet gennemført, og Resultaterne bearbejdede, har det vist sig, at
den tidligere foreslaaede Konstruktion ikke kan anses for at frembyde
tilstrækkelig Grad af Sikkerhed.

Til Overvejelse er nu optaget et Forslag til Banekonstruktion af
armeret Beton, som Kommissionen tidligere har diskuteret, men som
man ikke den Gang ansaa det for nødvendigt at anvende.

Ved et Samraad med Professorerne hjalmar Grcinlzolm og Georg
Wäslluncl har disse udtalt, at de mente, at betryggende Sikkerhed
kunde naas med Baner af armeret Beton, Ca. 30 cm tykke, paa et
25—30 cm tykt Grusfundament.

Chefen for Statens Vejinstitut, Overingenior N. eon Mcitern, har
udtalt sig saaledes om Sporgsmaalet om l3anernes Konstruktion, at
han mente, at l3etonpladen skulde statisk arineres, i Modsa tning til
Betonveje, der normalt kun 1aar en lokal Armering. Med Armering
skulde Betonpiaden faa Mulighed for at optage de Bojningsspændin—
ger, som opstaar ved Nedbojningen. Ncgen Beregning er imidlertid
ikke foretaget, og nogen detailleret Konsti-uktionstegning findes ikke.
LTnder disse Forhold vil det ikke være muligt at bedomme Forslaget
og heller ikke at fremsætte nogen Udtalelse om, hvorvidt den fore—
slaaede Tykkelse er tilstrækkelig.

Som Følge af, hvad der saaledes er fremkommet, siden Kommis
sionen fremlagde sit tidligere Forslag, er den nu ved Overslagshereg—
ningerne gaaet ud fra, at Banerne paa de løse Lermarker skal lægges
af gennenisnitlig 25 cm tyk armeret l3eton paa et ca. 50 cm tkt Grus—
lag. Kommissionen regner med et Drænsys tem efter Overingeniør
Kjellmarms Metode. For at bringe Udgifterne ned, har man erstattet
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visse Dele af tidligere foreslaaede Betonhelægninger, hvor disse ligger
paa fastere Mark, med Asfaltbelægninger. Kommissionen har efter
Samraad med geoteknisk Sagkundskab ment at burde regne med
samme Udførelse al disse Arbejder baade i Väsbv og i Grillby. Lige
ledes er nu Forhindelseshanerne foreslaaet udført med Forstærknin—
ger svarende til Banekonstruktionen. Bande Længde og Bredde af
disse Baner er blevet forøget.

Kommissionen gaar ud fra, at der, inden endelige Konstruktioner
slaas fast, foretages yderligere Undersøgelser og Provebelastninger,
for at man i hvert enkelt Tilfælde kan finde den mest passende Kon—
struktionsmetode.

Ved at formindske Banernes Bredder og Længder opnaar man visse
T3esparelser. Man har derved ligeledes opnaaet, at Jordarhejder og
Klippesprængninger formindskes.

Disse Besparelser er større ved Väshy end ved Grillhv, hvorved
Prisforskellen mellem de to Anlæg væsentlig formindskes. J)e sam
lede Besparelser er dog ikke, med Undtagelse af anden Udbygning
af Väsbyforslaget, tilstrækkelige til at kompensere Merudgifterne til
Banernes Belægning med armeret Beton.

Omlægning af Veje.
Efter (let tidligere Forslag skulde Tilkørselsve,jen til Viisbv Flyve

plads føres til et Sted i Nærheden af Eggeby, hvor den skulde slutte til
den kommende Rigshovedvej. Kommissionen forudsaue derved, at Rigs
hovedvejen skulde føres øst om Fysingen Sø. Da den endelige Beliggen
hed af Bigshovedvejen ikke i øjeblikket kaij ventes sinaet fast, regner
Kommissionen nu med, at Tilslutningen til Rigshovedvejen skal foregaa i
Nærheden af Glädjen, hvor denne Vej i alle Tilfælde kommer til at gaa.
Herved bliver Tilkørselsvejen ganske vist længere, men man bliver uaf
hætigig af, naar Rigshovedvejen bliver bygget, og af, om den kommer til
at ligge øst eller Vest for Fysingen Sø. Vejen foreslaas bygget med Cykle
stier.

• Ændringer i Forslaget om Vejforlægninger ved Griliby er ikke anset for
nødvendige.

Slationsanlæg.
i3aade for \Tåsby og Griliby Forslagene foreslaar Kommissionen, at

der ikke foretages Ændringer i Stationsomraadernes Beliggenhed.
Ligesom tidligere har Kommissionen i første Udbygning medtaget

Arbejder, som indgaar saavel i første som i anden Udbygning.

Arecilerlivervelsei’.
Skønt Banelængderne er blevet mindre, mener Kommissionen dog,
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at man bor regne med Arealerhvervelser i samme Omfang som efter
det tidligere Forslag. De til Parallelbaner nødvendige Arealer bør
erhverves straks.

Udgifisberegn ing.
Kommissionen har ladet opstille en Beregning af Udgifterne til

Anlæg af F1vvepladser ved Väsby og Grillbv, hvorved der er taget
Hensyn til den foreslaaede Begrænsning af Banelængder og Bane-
bredder samt til de iEndringer i Anlægenes Udførelse, som er om
talt ovenfor.

For Våsbyforslaget er alene Udgifterne beregnet for Firebanesy
stemet, cia, som omtalt Trebanesvstemet ikke godt kan udføres her.
Udgiftsberegningerne for Grillbv er udført efter to alternative For
slag, det ene efter Trebane-, det andet efter Firebanesystemet.

De samlede Udgifter vil fremgaa af følgende Opstilling:

Firebanesstern

1. Udbygning 2. Udbygning Samlet Udgift

Vdsbv 88.500.000 23.100.000 111.600.000

Griliby 77.000.000 17.200.000 94.200.000

Tre ban es ys tern

1. Udbygning 2. Udbygning Samlet Udgift

Griliby 69.300.000 13.600.000 82.900.000

Efter det af Kommissionen tidligere fremlagte Forslag, der for begge

Flvvepladser var efter Firebanesystemet, var Anlægsudgifterne

1. Udbygning 2. Udbygning Samlet Udgift

VSsby 80.610.000 32.480.000 111.120.000

Griliby 64.350.000 17.150.000 81.500.000

I en Udtalelse af 23. Februar 1945 opgav Statens Jernbaner, at 2.300.000

Kr. for forskellige Anlæg, der er nødvendige for Motorvognskorsel til

Griflbv, bør tages med i lJdgifterne til Flyvepladsen.

Hvis Banernes Bredde skal forøges til 400 m mod den nu af Kom

missionen foreslaaede Bredde af 300 m, bliver Udgifterne for Väsby Flyve
plads, bygget efter Firebanesystemet, at forøge med 8.800.000 Kr. Ved en

tilsvarende Forøgelse for Grillby forøges Udgifterne for Trebanesystemet

med 2.900.000 Kr. og for Firebanesystemet med 3.500.000 Kr.
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Sammenfatning.
Kommissionen finder, at Firehanesvstemet medfører større Regel

mæssighed og Trafiksikkerhed. Hertil kommer, at Storflyvepladsen
skal være Supplement Lil Bromma Flyveplads og derfor bør bygges
saaledes, at alle paa denne Flyveplads trafikerende Flyveplaner un
der alle Forhold kan benytte Storflyvepladsen. Det kan ikke være
vel overvejet, at man ved Bygning af Landets første og i lang Tid
maaske eneste Storflvveplads binder sig til et Banesvstem, som maa—
ske i al Fremtid formindsker Flyvepladsens Anvendelighed. Merud
giften er ikke saa stor, at der kan tillægges den nogen Betydning.
Kommissionen mener derfor, at Storflyvepladsen bør bygges efter
Firebanesysternet.

Da Kommissionen i sit tidligere Forslag skulde tage Stilling til
\Ty og Grillbyalternativerne, fandt den, at selv om Väsbvs større
Nærhed til Stockholm frembod visse Fordele, var disse dc’g ikke saa
store, at de kunde opveje de højest betydelige Merudgifter ved dette
Forslag eller den Overlegenhed i Udviklingsmuligheder, som Grillby
forslaget frembod. Koirimissionen forudsatte, at Forbindelsen mel—
lem Grillhy og Stockholm skulde ske med tætte og hurtige Jern
banetog.

Siden det tidligere Forslag er omarbejdet paa Grundlag af de nu
foreliggende Erfaringer, er Prisforskellen mellem Väsby og Grillby
forslagene blevet betydelig mindre ved Udbygning efter Firehane
forslaget. Våsbyforslaget var ialt 31.620.000 Kr. dyrere end Grillb
forslaget, og denne Prisforskel er nu bragt ned til 17.400.000 Kr. Og
hvis den af Statens Jernbaner angivne Udgift paa 2.300.000 Kr. skal
regner med i Udgifterne til Bygning af Flyvepladsen ved Grillby,
formindskes den angivne Merudgift med dette Beløb.

Grillbyforslagets større Udviklingsniuligheder har, efter hvad der
nu er fremkommet, ikke tillægges større Betydning.

Som Følge at de ændrede Forudsætninger for Storflvvepladsens
Dimensionering og de deraf følgende betydelige Forskydninger i
Udgiftsberegningerne, og hvad der iøvrigt er fremkommet, mener
Kommissionen efter fornyede Overvejelser af Placeringsspørgsmaalet,
at den ikke bor holde fast ved sit tidligere Forslag om Bygning af en
Storflyveplads ved Grillby, men foreslaar i Stedet, at en saadan Flyve
plads bygges ved Väsby, hovedsagelig i Overensstemmelse med det
af Kommissionen nu fremlagte Forslag.

DRIFTSBEREGN ING

For at faa et Grundlag for Opstilling af en Driftsheregning for Storflvve
pladsen er det nødvendigt at søge at beregne Størrelsen af den kommende
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Trafik. Efter Kommissionens Anmodning har AIR Aerotronsport (ABA) 6)

u(lfort visse Beregninger over (len Trafik, som man kan vente paa Stor

firvepladsen og paa Bromma Flyveplads i 1950. De Flyveruter, (ler er

optaget i Beregningerne, stemmer i 1-lovedsagen med (le Opgivelser, (ler fra

svensk Side blev afgivet ved den i Slntningen af 1944 afholdte Luftfarts

konference i Chicago. Bnterne har endvidere dannet Grundlag for (le af

Selskabet og af Svensk Jnterkontinentol Lv! ttrof 1k St/B (5 I LAI indsendte

Ansogninger om Tilladelse til at drive regelmæssig Luftlrafik .Af Bereg

ningerne fremgaar, at Selskabet i Aar 1950 regner med i Middeltal pr. Dag

paa Storflyvepladsen ea. 20 Landinger og 20 Starter eller ialt i et Aar

7100 Landinger og lige san mange Starter. For Bromma regnes i samme

Aar a. 30 Landinger og 30 Starter i Middeltal pr. Dag etler ialt i et Aar

i 1.300 Landinger og lige saa mange Starter. I Beregningerne er medtaget

ogsaa den Trafik, som kan blive drevet af samarbejdende Selskaber. Ved

Beregningerne er Selskabet gaaet ud fra, at Bromma Flyveplads skat be

nyttes bovedsagelig for europæisk og indenrigs Trafik med Flvveplaner af

Type Douglas D C 3. Slorflvvepladsen skat anvendes for den inlerkon

tinentale Lufttrafik samt for en vis Del af (len europæiske Trafik; (let

Flyveinateriel, (ler skulde anvendes berlit, skulde være Douglasplan af

Type D 0 4 og D 0 3.

Tit Belysning af Beregningen af Trafikkens Storrelse bar Selskabet udtalt

folgende. Antal Starter tif Flvvcplaner i Ruleftvvning og Rundflvvning pan

Bromma Flyveplads i 1938 var 3213 og i 1939 3190 Nedgangen skyldes

6) A B A begyndte i 1924 og bar siden stadig forbedret sine Økonomiske Re

sultater. Udgifterne var i 1928 4,57 Kr./km, i 1939 1,43 Kr./km. Den svenske

Stats Suhvention var i 1928 40 %, i 1939 14 % og i 1914 knn 6 % af Selskabets

totale Indttegter. Efter Bestemmetserne ydes Suhvention sidste Gang for Aar

1950, hvorefter den sveaske Luftfart skulde blive helt uafhængig al Stats—

understøttelse.
5 I L A er grundlagt i Foraaret 1943 med en Aktiekapital pan 12 Millioner Kr.,

der helt er paa private I-lænder (Industri-, Bank- og Rederiforetagender). Den

interkontinentale Trafik skal helt drives af A B As Organisation i Henhold til

en foreløbig feosaarig Aftale.
A B A og 5 I L A dispooerer i Øjeblikket over ialt 19 Flyveplaner, hvoraf

8 Douglas D 0 3 og 5 Boeiog-Felix. Desuden er yderligere Bestilbnger gjort i

USA, bl. a. af 10 Donglas, D 0 4, men naar disse kan leveres, er endnu et

aabent SpØrgsmaal. Man regner dog med om et Aar at kunne disponere over

40-50 Flyveplaner.
FØr Krigen blev anvendt den 2-motorede Ju 52 for 15 Passagerer og den 2-

motorede Douglas D 0 3 for 21 Passagerer; den første er nu umoderae, medens

Douglas D 0 3 endnu er et udmærket Flyveplan, skønt dets Middelhastighed kun

er ea. 275 km/Is; Flyveplaner af Typen Douglas D 04 er 4-motorede, kan med—

tage 40-50 Passagerer og har en Middelhastiglsed pan Ca. 375 kmlh. Boeing—Felix

er til Passagertrafik ombyggede, sflyvende Fæstningere.

For Douglas D 0 4 er for fuld Vægt 32,4 t til opnaaet 15 m HØjde med fire

Motorer 1200 m, sned en Motor stoppet 1650 m. Bane nødvendig. Landing fra

15 m Højde, med Landingsvægt 28,1 t kræver en Bane pan 1580 in.

Maskinens Yderdimensioner er Spændvidde 35,9 m. Længde 28,62 m, Højde

8,11 in.
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Krigen, der begynd IL den 1. Sept emher i 939. 11 vis man regner, at samt
lige Ru ler drives hele Aarel igennem, skulde An I allel af Starter 1938 have
tinael 5100 og i 1939 omkring 5800. For 195() blev AnIalll af Starter paa
Storflyvepladsen og pan llromnm beregnet til ialt 18.700. Den Udvikling,
der saaledes er regnet ud, svarer lii en ForogtIse paa 12 pCt. i.Aar,
hvilket efter Selskabets Mening vil være [ii kit forsvarligt under Hensyn
til den Betvdn ing. cii kom niende Nedsættelse a f Tit ksterne, [oroget Regel—
mæssighed og bekvem mere og bu ri igere Flvveplaner vil faa.

Kommissionen finder, at det under de nuværende Forhold vil være
meget vanskeligt at bedomme, hvorledes Lufttrafikken i Fremtiden
vil forme sig. Det synes imidlertid aabenbart, at Trafikken vil faa
et væsentligt Opsving efter Krigen. Og selv om det al A/H Aerotrans—
port forudsatte Trafikprograin ikke i sin Helhed skulde kunne gen—
nemfores, turde det dog kunne lægges til Grund for en Drifisbereg—
ning loj Storflvvepladsen.

Flyvepladschefen paa liromma Flyveplads. Ingen joe Bertil Florniun
har efter Kommissionens Anmodning og i Samnraad med Kommis
sionen opstillet nedenstaaende 1)ri ftsberegning, der i Hovedsagen
kan siges at gælde for baade VSsbv og Grillbv Flvvepladserne. Ud
gifter til Forrentning af Anlægsudgifterne eller til Vedligeholdelse
er ikke taget med. Af Driftsberegningen freingaau, at Udgifterne kan
beregnes til (385.000 Kr. pr. Aar og Indkomsterne til 1.135.000 Kr. pr
Aar.

Udover de i Driftsberegningen optagne Udgifter kommer imidler
tid af Sturflvvepladsen foraarsagede san ige Udgi 1kr til Flvvcsik—
kerheds—, Radio— og Vejrtjeneste. De aarlige Udgifter hertil kan
skonnes til henholdsvis 81)000 Kr., 310.000 Kr. og 80.000 Kr. eller ialt
500.000 Kr.

Under disse Forudsætninger kommer de samlede Udgifter 1.185.000
Kr. til at blive 50.000 Kr. storre end de samlede Indkomster.

Kommissionen har ikke ment at burde regne med Udgi fter til
Told, Post og Paspoliti, da disse Udgifter ikke bor belaste Flyve—
1jladsei.

Dri fisbudget let ser saaledes ud:

tichjif [er

1. Lonninger 185.000 Kr.
2. Konlorudgiller 6.000
3. Inventar 30.000
4. Bygnings- og Lokaleodgifler 325.000
5. Driftsudgifter 80.000
6. Uforticisete Udgifter og Forskelligt 59.000 »

685.000 Kr.

4
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Indkomster
1. Lejeindlægter 513.000 Kr.
2. Driftaindtægier 810.000 i

3. Forskellige Indtægter 12.000 i

1.135.000 Kr.
Overskud 450.000 Kr.

Stockholm, den 23. Februar 1945
isigni B. Hormon

Trafikprogram
for Acrotransport og samarbejdende Selskaber for

Stockholms Slorflyveplads Aar 1950

Europafraftk
Daglig Trafik “Z”- 9fl!
Stockbolm—Kjebenhnvn—Bruxelles Douglus DGS 2

—Berlln—Mfinchen—Rom DGL 1
i —Wnrzawn--—Belgrnd—Athcn—Kuiro i i I
i —Kjebenhuvn—Amsterdnm—London i DGS 2
i —Kjobenhavn—Paris i 2

—Kjebenhavn—Paris---Madrld—Lissubon DG4 I
i —4iOleborg—London i i 2
i —Oslo.-—Stavnngor—Newcnslle—DnhIin DGS 1
i —Moskva i DGL 1
i —Berlin—Frankfurt—Zflrich—Murseille

—Gannes i DGS 1
i —Berlin—Wien i i 1

Nntposl og Frugt Boeing B 17 2

Interkontinental Trafik
Daglig Trafik
Stockholm—New York Douglns DG4 2

3 Gange ugentlig
Stockholm—Rio de Janeiro Douglas DGL i

i —Shunking—Tokio i i 1
i —Kapstaden i i 1

Overdirektor Gunnar Jonsson, der er udset til al blive Chef for
Byggearbejdet, understregede i sit Foredrag især de store tekniske
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Problemer, der i Detailler maa løses, inden Arbejdet paabegyndes.
Problemerne l)liVel’ paa mange Punkter de samme som ved et Vej
arbejde, men Størrelsen al et Projekt som deLte gør det mere kom
pliceret end et Vejarbejde. En cm Ændring a[ Tykkelsen af Start—
banernes Betonbelagning betyder 400() m3 Beton. Det gaar derfor
ikke an straks at satte Spaden i Jorden, naar man har vedtaget, at
Arbejdet skal udføres; Detailundersogelserne maa være saa fuld—
stændige, at man ikke behøver at ændre noget under Arbejdets Ud
førelse. Skal Arbejdet kunne udføres rationelt, maa de bedste og
mest moderne Maskiner anvendes. Og Bygning al Flyvepladser kan
maaske i de nærmeste 15—20 Aar faa lige saa stor Betydning som
Vejbygningen i Tiden mellem de to Krige.

I Diskussionen deltog Overingenior Kjc’Ilinan i Slalens geolekniske In
stitni, der talte om en al ham foreslaael nv Dræningsmelode, som Kom
missionen har vist stor Interesse lou. Endvidere Overdireklor og Chef for
Luftfarlslyrelsen Ljuiijber, der er Medlem af Kommissionen, og Profes

sor lVdstltind ved Tekniska Högskolan, der omtalte Betonbelagiiingeus
Bæreeviie og Sporgsmaalet oni, hvorvidt man skal anvende armeret eller
uarmcret Beton. Overingeniur og Chef for Svenska ViginsIilut IV. von

Mut ern meddelte, at Insti I nIels BelasI ningsprover la forskellige Beton-
plader viser, at Problemet ikke er teknisk lost, og iovrigt burde Sagen
studeres i USA.

Flvvepladschefen paa Bromma, I ngenior Berl ii Florman, oplvs te i
sine orienterende Bemærkninger for Besøget paa Flyvepladsen, at
Bromma kan klare ogsaa Atlanterhavsflvvning, i det mindste saa
længe, indtil Planerne om en Storflvveplads er blevet mere modne.
Men man maa naturligvis vare forberedt paa, at l3romma efterhaan—
den kan blive overbelastet og derved utilstrækkelig. Efter Ingeniør
Flormans Mening bor Arealerne ved Väsby reserveres og muligvis
drænes, medens man venter paa en Afgørelse.

Blandt de Arbejder, som først maa udføres for at faa Bromma fuldt
færdig, nævnede Ingeniør Florman, at Hovedbanen burde gøres lær—
dig, Bygninger i Ulvsunda gøres lavere og ikke mindst en ny
S[atiønsbvgning. De sarplede Udgifter for disse Arbejder vil naa op
til 9.760.000 Kr. Den gamle Slationsbygning har for lange siden vist
sig at være for lille, og Planerne gaar nu ud paa at flytfe den nær
mest den gamle Stationsbvgning liggende Hangar til et nyt Hangar—
omraade ved l3ållstahMlet og paa dens Plads bygge den nye Stations—
bygning, som man regner vil koste 4 Millioner Kr.

Næste Udbygningsetappe omfatter bl. a. en Omlægniiig al Bäll—
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stavejen, saa den kommer til at gaa udenfor det fuldt udbyggede
Areal. Denne ELappe beregnes til en Udgift paa 31.155)00 Kr. Ud—
gifterne til den sidste Udbygning, som bl. a. omlatter Sænkning at
SpSngavejen, naar op til 12.1,50.000 Kr.

Ingenior Florman nævnede, at Antallet al FlVvej)laller paim Bi’oinma
i 1936 og 1911 har været 5338 og 12452. For Post er Tallene 97.139 kg
og 502.850 kg samt for Frag[gpds 28.553 kg og 1.187.515 kg.

Endvidere fremhævede Ingen lur Florinan liromimias gode hel ig—
genhed i Forhold til Stockholm. I Udlandet anvender man uhyre
Summer for at fan Flvvepladserne saa nær Storhvernes Centrum
Som muligt.

l3romma kan naturligvis ikke lur al Fremtid lose Flvvepladspro—
blemet, sluttede lngenior Floi’mnn med at sige. Men noget maa gores
snart, og saa er en Udbygning al’ Brunima den bedste Losning. Det
kan tilfredsstille Kravene i ganske stor Udstrækning, og selv om
Flyvepladsen ef[erhaanden bliver overbelastet, forslaar det dog et
godt Stykke ud i Fremtiden.

EKSPROPRTATIONS-FORORDNINGEN
AF 5. MARTS 1845

Det er i Aar 100 Aar siden den stadig i hoj Grad anvendte Ekspro—
pria[ions—Fnm’oidning al’ 5. Marts 1815 blev udstedt. Dette Jubilæum
l’ortjener at mindes, da det drejer sig om en Lov, der angaal’ 1)l’ak—
tiske Forhold, at en Lov, der i de sidste 20—30 Aar ogsaa er blevet
benyttet i en lang Række af Forhold, for hvilke den ikke var og
ikke kumide være beregnet. Og trods sin hoje Alder er den ikke blevet
forældet.

Fororclniiigen slaai’ straks den Grundsætning fast, dci’ senere fik
en almindelig Udformning i Gi’undloven, at enhver Grundejer, hvis
Ejendom behoves til Udl’orelsen at en lui’ det alminde] ige Bedste
nodvendig Foranstaltning ej’ pligtig til enten lur beslandig eller
midlertidig at afstaa sin Ejendom, men da mod billig og fuldstændig
Erstatning.

Til at fm’e Tilsyn med Maaclen, hvoi’paa Foretagende[ bringes til
Udforelse beskikkes en kgl. Koinmissai’ius; dette skete oprindelig for
hvert enkelt Anlæg l’or Statsbaneanlæg dog en for hele Sjælland—
Fyen og en l’or hele Jylland — men ved Lov at 5. Marts 1909 blev
oprettet to Kommissarie—Embedei’, et l’or øerne og et for Jylland,
saaledes at alle Anlæg, til hvilke Ekspropriationen ved Lov er he—
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stemt at skulle ske efter Reglerne i Forordningen at 5. Marts 1845 i
deres Helhed ogsaa henhorer under de to Kommissarier, med min
dre anden l3estemmelse træffes.

Komnussarius staar uafhængig af Anlagsmyndigheden, enten den
ne er Statsbanerne, private Koncessionshavere, Vandliygningsvæsenet,
Krigsministeriet, Luftfartsvæsenet eller andre. Dette er egentlig en
Selvfølgelighed, men Betydningen ikke mindst over for de Lodsejere,
der lider Skade ved Anlæget, vil dog særlig klart vise sig under den
Virksomhed, som Forordningen har gjort til Hovedopgave for Kom—
missarius, nemlig aL virke som Formand for og sammen med l3esig—
tigelses— og Ekspropriationskommissionen.

Denne Kommission, der nedsættes særskilt for hvert Anlæg, er
Hovedhjornestenen i S stemet, og ved Reglerne for dens Sammen
sætning er der foretaget en Afvejning af de almene og lokale Hensyn,
af de offentlige og (le private Interesser, idet man har søgt al tilveje
bringe et alsidigt og upartisk Organ, valgt at de Institutioner, som
ifølge deres administrative Virksomhed har nærmest Berøring med
alle Kredse i Befolkningen og derfor rimeligste Forudsætning for at
udfinde de rette Mænd. Idet de af Regeringen udnævnte Medlemmer
kan blive heskikket for det størst mulige Antal Anlæg og saaledes
kommer til at virke gennem mange Aar, er der skabt Betingelser for
EnsarLethed og Fasthed i Kommissionens Behandling at Sagerne.

Ved sine Bestemmelser om Taksationskomm issionen har Forord—
ningen haft for Oje at skabe et uhildel ualhangigt Organ af bedst
mulige Kræfter, og dette viser sig ogsaa derved, at den ikke har over
ladt Anlagsmvndighederne at ali tage den ledende Land i nspek tor,
der bl. a. skal lede Taksatiorierne, men har henlagt I eskikke1sen al
ham til Centraladministrationen.

Det er en Selvfølge, at absolut Retfærdighed lige saa lidt kan op—
naas for Ekspropriationsersta[ningernes Vedkommende som paa no
get andet Omraade i denne Verden. Bestræbelserne hos dem, der
skal anvende Foioidningen, maa gaa ud paa at tilvejebringe Lige—
lighed mellem de enkelte Erstatninger og Ensaitetheci i Bedømmel
sen.

Naar den gamle Foroidning har gjort sit til at begrænse Mulig
heden tor alt for store Udslag af den menneskelige Ultildkommenhed,
maa Takken herfor rettes til Forordningens Fader, den store Rets—
lærde Anders Sandoe Orsled.
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Meddelelser fra Vegdiiektoren 1945.
Nr. i. — Beskyttelsestak niot steinsprang på riksvegen i Setesdal. —

Nurvestikking. —- Veglahondoriets arhejdsdrift i årene 1943 og 1944. —

TJe1esteh11er for vegvesenet.
— Merking fly vegkurver. — Dårlig filme

i’ingsstål. — Fra daaipskipstrafikkens barndom. — Bhlnytt fra Sverige.
— Bensinsituasjonen i Sverige etter Krigen. — Bettsavgjorelser 1943. —

Mindre meddelelser. — Dedsfall, — Litteratur. — 1-lettelse.
Ni. 5. — Andreas Baalsrud. — FaR for fedrelandel. — Litt

om mvke liengehruer. — Nr vegdirektor. — 1 lengebruers hevegelse i vind.
— Ell oveisikt over gitte {ispensasjoner fin vegiovens § 30 i fernåret
1935—39. — 3 inilltonei svklei i Sverige. — Sysselsettings-oversiki pr
15. mars 1945. — Biler som har vært lagret må på verksted — Mimire
meddelelser. — iletteise.

Svenska Vågfåreningens Tidskrift 1945.
Nr. 4. — lii’ohyggnadei 1944. — Biohyggnadsveiksambetei inoni lands

vagsvasendet av livrårbefen B. Kolm. — Befaringen 1940 till Apaitjåkko
rnagnesit fynd ighet av Vågdi reictår A. Wol ff. — Ijitfora ndet [ry startbanor
får atlantflyg niefl hånsvn ttll håriglieten a v Civilingenjår 5. I lailberg.
— Fåreningsmedclelanden: Program får tekniiskt måte. Svenska vågfår
eidngens kurs i tjålskadeskmlct ocli grusvågunderhåll i Stockholm. —

Boknytt. — Notiser.
Nr. 5. — Provisoiisk Blasieholmshro? — lUt fårslag till provisorisk bro

atelilan 1{ungslrådgården och Skepp’sbron i Stockholni. — Enileitlig be—
namning av bitnniinåsa bindeniedel av Civi Iingeniår 5. 1-lailberg. — Viii—
rnets fortplantning vid uppbettning av asfalt och tjåra av Teknologerna
1\1. Chudi och 5. II olmnstiåmn. Rå lt-sf;i 11, refererade av 4. f. onde Kansli—
sekrelerare C. A. ‘e. Schéele. — Eni reprenader ti underbid Isvihehandlinga i
1945, får vilka entreprenår godkånt-s av våg— ocli vattenhyggna dsslrelsen.
— Boknytt: Vågarna. i Norrbottens lån; Tidsski’iftsåversikt. — Notiser.

Nr. 0. — Solåvågen invigd. — Vågtåreningens tekniska niåte den 8. juni
1945. — Dcii planerade sloiflvgpla.tsen. Fåredra.g av Lanidshåvm ing A. B.
Gårde. — Kort redogårelse får pågående fårsåk hetråffande låmplig ut
formning av rulihanar. lndle-dningsanfårande av Overdirektår Gunnar
Jonsson. — Diskussion. —. Orientering hetnåffande Bronimna flvgplats av
flygplatschefen Ingenjår B. Florman. — Svenska vdgfåreningen diskuterar
flygfålt. Referat från målet. — På svenska vågar just nu av Major Sten
D. Ekelund. — Person-notiser: Landshåvding N. Edén t. — Notiser.

DET FÆLLES VE.JTAVLEUDVALG

»Adniinistrat ionen af »Det fælles Vejtavleudvalg for Kongelig Dansk
Antornohil Klub og- Forenede Danske Motorejere» vil i henhold iii den i
sin Tid melleni (le to Organisationer indgaaede Overenskomst — hvor
efter disse hver i en 5—aa rig Periode adnunistrerer nævnte Udvalg —

fia og med den 1. Juli d. A. overgaa til »Forenede Danske Motorejere»,
Adresse: Vestre Boulevrnd 4, Kohenhavn V., Telf. Central 5591.»



Aktieselskabet

De Danske Granitbrud
Nr. Voldgade 54. Tlf. 2620

KØBEN HAVN

Skærve- og Chaussebrostensfabrik
Stenhuggerier.

Vang — Bornholm.

HOLM&STRØYBERG
Nr. Voldgade 4, København. -
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H. POULSEN & CO.
KALVEBOD BRYGGE

GASVÆRKSHAVNEN 156 — KØBENHAVN V

TELEGRAMADR.: MAKADAM — TF.LEFON: CENTR. 8636 & 4729

Grus og Sand,
Granitskærver,

Kaisten, Singels,
Brosten og Kantsten.

Leverandør til Kommuner Landet over.
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I nær Fremtid
haaber vi at blive i Stand til igen at levere

vore Kunder

Astalt til Vejbelægning

Astalt til Tagpapfabri

Asfalt til Farve og Lakfabrikation

Asfalt til Isolati

og i de gode Kvaliteter

A. EDM. HANSEN
KØBMAGERGAI)E 22 KØBENHAVN K.

TELEFON CENTRAL 14.777

pET JIOTFENSBERGSKE pTAEL. J<BHVN
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