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K.VALITET • SERVICE • KVALITET • SERVICE • KVALITET 

DANSK FABRIKAT 

DANSK PATENT 
NR. 51565 

- ~.~T' 

Triplex Diesel-Motortromle 
Model VL 9-12 Tons 

Rationel Konstruktion med 3 lige store parallelle Valser. 
Med løftet Mellemvalse arbejder Tr~mlen ogsaa fortrin· 
ligt som Tondemtromle. 

V. LØWENER 
VESTERBROGAOE 9B. KØBENHAVN V. TElEFON C. 7885 
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D e gamle anerkend le tvfolerioler: 

Phønix Sfaalslagger 

Bitustaal 
Bitugranit 

e r for Tiden udgaoet 

Phønix Vejtjære 

Tjær.eemulsion T armex 

Tjærede Granitskærver 

Asfalt Regeneraf 

A/s TAGPAPFABRIKKEN PHØNIX, 

VEJEN 
VEJEN: Te lefon 1 og 222 

KØBENHAVN: Telefon C. 2150 

Fabrikker: 

Ve jen, Kolding, Hobro, Odense, Frederikssund, K111benhavn 
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BYPLANER OG VEJPLANER 
Af Kontorchef i :\linisteriet for offentlige Arbejder l\aj Bany. 

7/r. ~/y" 711,7 
Eflerhannden som Byplanlægningen i Henhold til Byplanloven skal 

fores ud i Praksis, aabenhare1· sig tydeligere de Vanskeligheder, som 
er forbunden med den i Loven forudsatte ralionelle Byplanlægning, 
og her skal peges paa nogle enkelte Sider a[ denne Sag, som har sær
lig Interesse for de kommunale og statslige Vejmyndigheder. 

I enhver Byplan maa TraJiklinicr, navnlig større Veje og Jernba
ner, være det Skelet, hvorover Byplanen udbygges. Imidlertid er By
planmyndighederne, Kobstad- og Sognekommunen1e, kun i begræn
set Omfang Herre over de fremtidige Vejlinier, og de kan maaske 
nok have nogen Indflydelse, men har i hvert Fald ingen Myndighed 
med Hensyn til .Jernbaner. 

De rent lokale Vejinteresscr, som repræsenteres af Kohstad- og 
Sognekommunerne, giver maaske ikke Anledning til særlige Vanske
ligheder ved Byplanlægningen, men disse Konmrnner har jo helctig
vis i Almindelighed haft Øjnene aabne o.gsaa for Betydningen af Vej 
forbindclser udover deres eget Omraade. Her kan ved Planlægnings
arbejdet opstaa Vanskeligheder, som jo vel i mange Tilfælde kan 
løses ved Samarbejde med Nabokommuner, Amtskommuner og de 
centraJ.e Vejmyndigheder, men som Byplanloven i h'1ert Fald ikke 
omtaler. 

Det falder bl. a. stærkt i Øjnene, at Amtsraadene og Amtsvejvæ
senerne, der jo i Almindelighed kan have en betydelig Indflydelse 
paa Sognekommunernes Vejforhold, ikke i Henh<Jld til Byplanloven 
har nogensomhelst Befojclse overfor sognekommunale Byplandispo
sitioner, der kan binde den vejmæssige Udvikling ud i Fremtiden. 
Dette gælder ogsaa Spørgsmaal, der kan være afgørende for Amts
vejes fremtidige Linieføring. I Praksis er Forh-0ldet vel de fleste Ste
der det, at Amtsraadenes Vejudvalg og Amtsvejvæsenerne paa delle 
Omraade udøver en større eller mindre raadgivende Virksomhed 
overfor Sognekommunerne, noget som i hvert Fald maa anbefales 
stærkt. 

For Kobstædernes Vedkommende virker Byplanlovens Tavshed 
maaske mindre grelt, da der 'i Forvejen paa Vejomraadet ikl<e be
staar anden l\lulighed for Koordinering mellem Land og By end fri
villigt Samarbejde. Dette er heller ikke at foragte, og gennem Til
skud af Vejfondene kan Ministeriet for <Jffentlige Arbejders Vejkon
ror ofte have Chance for at virke formidlende. Det er dog ikke allid, 
der kan <Jpnaas Enighed mellem Landkommunerne og Byerne om 
Tilkørselsvejene til disse sidste, og med Hensyn til Bidrag fra Køb-
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slæderne til saadanne \'eje er Synspunkterne vist ret forskellige rundt 
omkrang i LandeL Det virker ogsaa ejendommeligt, at r. Eks. det i 
og for sig tilfældige Forhold, om en Omkorselsvej forer over Kob
stadens Grund eller gennem Nabokommunerne, kan være afgørende 
baade for Vejens Anlæg og dens Finansiering. De :her omtalte For
hold hænger naturligvis sammen med del skarpe Skel, der i vor 
kommunale Inddeling er sat imellem Land og By. Om man i en 
kommende Vejlov kan naa til en Losning af disse Vanskeligheder, 
er vel tvivlsomt. !\len i Byplansarbejdet kan Byerne blive n0>dt til at 
tage Stilling til fremtidige Vejsporgsmaal, over hvis Afgorelse de ikke 
eller kun delvis er Herrer. 

Fra et Vejsynspunkt fores man uvilkaarligt ind paa den Tanke, 
som ogsaa er rejst fra anden Side: at der mellem de enkelte byplan
læggende Kommuner og Indenrigsministeriets Bygningsdirektorat 
burde indskydes et Egnsudvalg eller lignende, som kunde koordinere 
Samarbejdet i vedkommende Egn. At Samarbejde mellem lilgrænsede 
Kommuner er nodvendigt, er vel ingen i Tvivl om, men at der ogsaa 
herudover bestaar en Trang til Samarbejde har i hverl Fald vist sig 
der, hvor Problemerne f. T. er mest brændende, nemlig i Kobenha,•ns 
Omegn (Egnsplanudvalget, Samordningsudvalget for de vestlige Kom
muner). I Almindelighed vil det vel være naturligt at bygge paa 
Amtsinddelingen, og i hvert Fald bør vist Amtsvejvæsenerne være 
med. Saavidt jeg ved, udnytter Sognekommunerne adskillige Steder i 
Landet ved Byplana11bejdet allerede nu i betydeligt Omfang den kvn
lificerede tekniske Bistand, som de kan faa hos Amtsvejvæsenet. Det 
re imidlerlid ikke altid tilstrækkeligt at etablere Samarbejde mellem 
Amtsraad og Sognernad, Samarbejdet maa ogsaa omfatte Bykom
muneme. Jeg skal ikke komme nærmere ind paa Organisation o~ 
Sammensætning af et saadant Egns- eller Amtsudvalg, det er kun 
min Tanke i Almindelighed at pege paa Interessen i, at der skabes 
et saadant Organ. Jeg skal dog til Sammenligning henvise til Kryds
ningslovens § 2, hvorved der er tilveJebragt et til en vis Grad fælles 
Udvalg for Land og By indenfor hvert Amt. Udvalget er dog netop 
kun til en vis Grad fælles, idet de 2 kommunale Repræsentanter ud
vælges af Arntsraadet, naar Krydsningen ligger paa Landet, og af 
vedkoonmende Byraad, naar den ligger i en Købstad. En saadan Ord
ning vilde næppe være tilfredsstillende paa det heromhandlede Om
raade. 

Som bekendt har man, visnok med ret almindelig Tilslutning, paa
begyndt Udarbejdelsen af en landsomfattende Vejplan, og med denne 
maa Byplanarbejdet naturligvis ogsaa paa adskillige Punkter koor~ 
dineres. Je.g vil gerne benytte Lejligheden til at advare mod over
drevne Forventninger til Betydningen af en Vejplan. Man maa bl. a. 
gøre sig klart, at Vejplanen skal være saa smidigt opbygget, at den 
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stadig kan undergaa de Ændringer, som Udviklingen medforer, saa
lcdes at langt fra alle Sporgsmaal kan ventes at faa en absolut ng 
endelig Afgorelse, blot fordi der er taget Stillang til dem i Vejplanen. 
At der ogsaa, selvom vi endnu ingen formelig Vejplan har, ligger en 
Del haade lokal og central •Planlægning« bag \'ejl'ondsarbejderne 
er vel almindelig kendt i hvert Fald af Vejlidsskriftets Læsere. Vær
dien af Arbejdet med Vejplanen maa - hvad der efler min Mening 
ogsaa gælder en Del af Byplanarbejdet - i en meget væsentlig Grad 
soges deri, at man gennem Arbejdet med Planerne bliver klar over 
visse Fremtidsmuligheder og Prnblemer, som man maaske vilde 
overse, hvis man udelukkende arbejdede med Ojchlikkets Opgaver. 
Delle har i hvert Fald stor Interesse for de centrale Vejmyndigheder 
ved Losningen af den Opgave, der naturligt m.aa være deres: at sikre 
de lokale \ ' ejnets gensidige Indpasning i en Helhed. 

For Arbejdet med Vcjplanen, der aldrig nogensinde kan belragles 
som »færdig t«, v.ilde del sikkert være en Lellelse, hvis man paa de 
Punkter, hvor de lokale Interesser synes indbyrdes modstridende, 
kunde sløllc sig til Egns- eller Amtsudvalg som de omtalte. Det 
sanune vilde endvidere gælde Ccntraladruinistralionens Behandling 
af de enkelle Byplanforslag. Disse behandles som bekendt af Jnden
rigsminisleriels Bygningsdirektorat og Den kornmillerede i Byplan
sager, men mange Sporgsmaal maa forhandles med andre Central
myndigheder, f. El<5. Sporgsmaal der \'edrorer Veje, Jernbaner, Hav
ne og Lufthavne. Et gensidigt Samarbejde mellem de paagældende 
centrale S Lyrelser -0g Egnsudvalg (Amtsudvalg) vilde tillige aabne 
l\lulighed for, at de lokale l\·lyndigheder langt lettere og naturligere 
- og paa et lidligerc Tidspunkt af Plantegningsarbejdet - kunde 
faa Forslaaelse for Synspunkterne i Centraladministrationens for
skellige Dele og Kendskab til de der foreliggende Planer. ~Ian kunde 
maaske herigennem naa til en vis Decentralisering af Arbejdet, hvis 
Tyngdepunkt naturligst maa n-ere lokalt. 

VE.JENES 'II LSTA ND EFTEH KHIGEN 

Da Krigen kom i 1939, var vore Veje sikkert fuldt tidss\'arende. 
Korebanerne ''ar de allerfleste Steder i saa god Stand, som man kun
de forlange. Under Krigen og Besættelsen er \'ejenes Tilstand selv
Iolgelig gaaet Lilbage, og det, der især har voldt \'anskelighderne, er, 
at vi ikke har kunnet faa As!"all, og at Tjæren, som i mange Tilfælde 
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kan erstatte Asfalten, kun har kunnet faas i meget begrænsede 
i\Jængder. 

M.an kan vistnok sige, at Landevejene i del slorc og hele har kla
ret sig bedst, fordi deres Belægning har været hedsl. i\lange Biveje 
har kun en tynd Belægn ing, mens Landevejene oHest har S\'ærcrc 
Belægninger som Tæppebelægning, Toplagsi'yldning o. s. v. 

Ogsaa Byernes Veje og Gader er det gaaet ud over; mange Steder 
er Belægningen i Byerne ret haardt medtaget, navnlig i Jylland, hrnr 
<len tyske l\Iili tærlrafik har været særlig stor og tung. 

I i\Iidt- og Vestjylland har Vejnællet især lidt Skade, -0g del er 
navnlig paa de Steder, hvor svære Befæstningsanlæg som \•ed Hanst
holm er blevet hygget, eller J1vor der er anlagt slore militære FlyYe
pladser som ved Karup, ved Vejle, Skrydstrup og paa i\Iols. 

Vejvæsenets vigtigste Opgave er nu at faa repareret de beskadigede 
Veje og at fan indhentet de forsomte Vedligeholdelser, og man maa 
derfor haabe, at de1· maa blive i\Julighed for en saadan Import ar 
Asfalt, at denne Opgave kan loses i Lo1lel ar nogle faa Aar. :\Ien for 
at Kommunerne skal kunne magte Opgaverne, er det naturligvis en 
Forudsætning, al l\Iotorafgifleme giver et saadant Provenu, at :\Iid
lerne vil være til Stede. 

Under Krigen har Staten maallet garantere Kommunerne Jorst 30, 
og saa 40 Millioner Kr. aarligt, og denne Garanti har været megel ef
fektiv. Denne Garanti vil falde bort, naar :i\Iolorafgifternc kommer 
igen, og de rn. 100 .i\lillioncr, der er ydcl af Staten, skal da tilbage
betales. 

Endvidere vil man fortsætle den paahegyndte Ombygning af \'ej
nctlel, saa det kan svare til Aulomobillrafikkens Krav. i\Jen her spi l
ler BeskæHigelsessilualionen ind. Der er paa dette O.mrnade forberedt 
et stort Program saavel egentligt Yejarbejde som Viaduktarbejde. I 
Sommeren 1945 blev der bevilget et Beløb, hvorefter man kan iwcrk
sætlc Vejarbejde med en Overslagsst.nn af 120 i\lillioner Kr. i\Ien det 
afhænger af Beskæftigelsessilualioncn, naar di sse Arbejder kan ud 
l'orcs. Arbejderne fordeler sig over hele Landet; der er bl. a. en Om
korselsvej Syd om Roskilde og Omkorselsveje YC:d Haderslev og 
Aabe1uaa. 

Om Brosporgsmaalet kan siges a t der fra Ycj,·æ~cnels Side onskes 
Broer fra Svendborg til Taasinge og fra Taasingc lil Langeland. :\Ia11 
dl gerne have en Bro over Sallingsund fra Salling lil Mors og O\'Cr 
Virksund ved Hjarbæk Vig, Nordvest for Viborg. Omkostningerne vil 
især for de lo første Broer være ret store, og det drejer sig ogsaa om, 
hvorvidt fornoden fremmed Valuta kan skaffes. 

I Esbjerg arbejder man med Planer om en Bro Lil Fano, men dette 
er en mere lokal Opgave. 

I denne Forbindelse kan det maaske have nogen Interesse at hen-
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vise til en inleressant Artikel i Beton-Teknik, December 1945 af saa 
kendte Brosagkyndige som Dr. techn. Chr. Oslenreld og Civilingeniør 
W. Jonson om moderne svensk Jernbeton-Brobygning. Denne Arlik
kel slutter med en okonomisk Sammenligning mellem svensk og 
dansk Brobygning, hvor der gøres opmærksom paa, at svenske Broer 
bygges billigere end danske Ior en Pris svarende til fra 125- 310 Kr. 
pr. m~ Brobane, dog med enkelte Undtagelser, idet I'. Eks. Svinesund
broen mellem Norge og Sverige vil komme til at koste ca. 650 Kr. pr. 
m:! Brobane, især paa Grund ai Granitlieklædningen af Sidefagene. 
Der er i Sverige bygget baade Jernbetonbroer og Staalbroer; Staal
broerncs Pris har i de seneste Aar været omtrent dobbelt saa ihøj som 
Jernbetonbroernes, i 1942 saaledes henholdsvis 502 Kr. pr. m 2 Bro
bane og 224 J{r., i 1943 henholdsvis 695 Kr. og 281 Kr. 

Aarsagen til <le lave Priser i Sverige angiver de nævnte Forfattere 
saaledes: 

I) I Sverige regnes med mindre bevægelige Belastninger end i Dan
mark, og dette gælder baade for l\Ienncskebelastningen og for Hjnl 
trykkene. Man overvejer dog for Tiden at gaa over til noget større Be
lastninger. 

2) I Sverige regner man normalt med Vindtrykket 125 kg/m 2 baade 
ved belastet og ubelastet Bro; dette giver væsentlig spinklere Vind 
dragere end efter vore Bestemmelser (250 kg/m~ for ubelastet og 150 
kg/m~ for belastet Bro). 

3) Funderingen er ofte billigere end hos -0s; ofte kan man fundere 
Hvælvinger eller Bropiller direkte paa Klippen. De store, dybe og 
kostbare Funderinger, som vi kender fra de danske Fjordbroer, er 
sjældne i Sverige. 

De svenske Broer er af di.sse 3 Grunde lettere og billigere end vore. 
Endvidere bygges de svenske Broer ofte med en smal Kørebane, 

f. Eks. 6,00 m paa sekundære Landeveje; i Norrland er hygget store 
Vejbroer over Elvene med kun 3,5-4,0 m Bredde. I vanskeligt Ter
rain er man ikke bange for at give Vejbanen stærk Stignig op til 
Broen. 

Alle disse Forhold gør, at de svenske Broer kan udføres for relativt 
smaa Beløb. Og Arbejdet er alle Steder udført overmaade smukt. 

Der er vel ikke Tvivl om, at der i de kommen<le Aar mange Steder 
her i Danmark vil fremkomme Ønske om Bygning af nye Broer; mon 
det ikke var en god Tanke at tage op til Overvejelse, om de svenske 
Principper kunde lægges til Grund for Bygningen, saa der derved 
kunde spares Penge, og maaske især fremmed Valuta. 
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DE FOREGAAENDE OG DE NÆRMEST FØLGENDE 
AARS VEJPROBLE~IER 

Af Amtsvejinspeklør A. P. Grimsirup. 

Ved Danmarks Besættelse i 1940 skete der paa Vejvæsenets Om
raadc en brat Ændring af de forcggaende Aars rask e Udvik1ing. 

De forsle, der skele, var, at Asfallimporlen fra oversoiske Pladser 
hørte op, og <de forhaandcnværcnde Lagre tomles. 

Til Belysning af, hvad dette betod, skal anfores, al Forbruget a f 
Bindemidler til offentlige Veje i 1939 var ca. 33.000 ts Asfalt og ca. 
16.000 ts Tjære. Nu var der altsaa lukket for ca. 2/s af Forbruget 03 
ovcnikohel for det bedste og mest anvendelige Produkt. 

Asfalten brugtes til det næslen uundværlige Produkt Asfallemulsion 
og Lil de saaJ;:aldle Tæppebelægninger, samt til mere pennanente As 
faltbelægninger, medens Tjæren i alt væsenLlig kun anvendtes til 
varm Overfladebehandling. 

Hvis der saa havde været tilsln:ckkelig Tjære Lil at erslatle Asfalten , 
vilde det have hjulpet meget, men del var der ingenlunde. 

Tjæren udvindes som bekendt paa Gasværkerne, som el Biprodukt 
ved Fremstilling af Gas. Der fremstilledes før Krigen rigelig Tjære 
i Forhold til Eflerspørgselcn, men under Krigen maalle ogsna mange 
Industrier, f. Eks. Tagpapindustrien gaa over til alene al anvende 
Tjære. og derfor blev EJ'tersporgselen efler Tjære saa stor, at man 1 

1942 maalte gaa over til en ret skarp Rationering. 
Hertil kom saa cftenhnanden Gasrationeringen, som yderligere be 

virkede en betydelig Nedgang i Tjæreproduktionen, og Følgen blev, 
al man gennem Krigsaarene har maallet nojes med et Bindemiddel 
forbrug paa 20- 25 O/o a.f Førkrigstidens Forbrug og saa oven i Købet 
alene i Form af Tjære, der kun kan bruges i Sommerhalvaaret og 
hverken egner sig til Fremstilling af Emulsion eller Tæppebelæg
ninger. 

Det er klart, at en saadan Tilstand maatte blive meget følelig paa 
Vejene. og naar ,det trods alt alligevel er gaael nogenlunde godt, skyl
des det dels Vejenes gode Tilstand, da Krigen brød ud, og dels at 
Trafikken jo ogsaa blev meget mindre end tidligere. 

Landevejene var i 1940 forsynede med gode Kørehanebelægninger. 
Landevejenes samlede Længde er ca. 8.000 km og heraf vaor ca. 5800 km 
eller ca. 73 °/n overfladebehandlede med Tjære eller Asfalt. Disse Be
lægninger kræver en ny Overfladebehandling hvert 3die dier 4de Aar. 
Dette har der slet ikke eller i hvert Fald kun i ringe Grad kunnet 
blive Bindemiddel lil, og de før saa velholdte, man kunde fristes til 
at sige velspækkede, overfladebehandlede Landeveje, er nu o'•cralt 
meget tyndslidtc og er d<'sværre ·sine Steder gaaet helt i Stykker. 
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De sværere permanente AsfaJtbelægninger ha1· ikke lidt særligt un
der Krigen. De har ikke haft d en samme Trang Lil Vedl igeholdel:>c 
og har derfor ikke lidt særligt under Asfaltmangelen, m en di sse Be
lægninger har na turligvis ogsaa deres begrænsede Levetid, og t~n Del 
er d el'for blevet udslidt, uden at de har k unnet fornyes. 

Der er udfort en Del Tæppebelægninger under Krigen med T,iærc 
som Bindemiddel, men T jæren er ret uegnet til delte Forman! .or;. en 
Del a f disse Belægninger er derfor a llerede gaaet til, m edens andre 
kun vil have en kortere Levelid. 

E ndvidere skal det næYnes, al der er visse Omraader, r. Eks. ved 
.Jyllands Ves tikys t, hvor den af Tyskerne foraarsagede Trafik for
voldte meget store Skader, og der er Steder i Landet, h vor Landc
''ejene af andre Aarsager er stærkt beskadigede. 

Dette er en alvorlig Sag foT de paagældende Amter, men laget som 
Helhed maa det siges, at Landevejene h ar holdt forbavsende god! til 
den alvorlige Prove, de har været ude for, men nu trænger de ogsa!l 
til en grundig og omfattende lslandsætlelse. 

F or Bivejenes Vedkommende er Forholdene mere uens::irll'<ll'. Vi 
har et samlet BiveJsnel paa ca. 44.000 km, og hernf er ca . 313.000 km 
~lacadam-, Grus- og Singels- eller Jordvej e, som allsaa ikke har lidl 
under Krigstidens Mangel paa Bindemidler. Tilbage er saa ca. 8.000 km 
svarende til den samlede Længde a f Landevejene. 

Disse 8.000 km Bh·eje horer til de m est lral'ikerede. For mangec; 
Vedkommende gor der sig de samme taalelige Forhold gældende, som 
er nævnt for Landevejenes Vedkommende, men som H elhed er Bi
vejene betydelig mere m edtagne end Landevejene. 

Delte skyldes bl. a., at Bivejene ikke var saa god t vedligeholdt eller 
saa solidt funderede som Landevejene, da Krigen lH"od ud. men der 
er ogsaa andre Aarsager. Dels holdt Sogneraadcne sig de forstc l\rigs
aar noget tilbage m ed Vedligeholdelsen bl.a. paa Grund af de stærkt 
s tigende Tjærepri'scr, og dels har de senere haft Vanskeligheder med 
at faa, hvad der kunde tilkomme dem af Tjæren, og endelig har 
mange overfladebehandlede l3iveje manglet den fornødne Automobil
trafik. 

Delle v il a dskillige m aaske studse over, m en saaledes er det imid
lertid. Det danske meget vekslende Klima har en stæ.d.:L nedhrydend<' 
Virkning paa Vejene. De t er Klimaet og Færdselen i F orening, som 
tager paa Vejene. 

For Landevejenes Vedkommende har del været en F ordel, al Færd
selen har været reduceret under Krigen, men for mange mindre tra
fikerede Bh·eje med o,·crfladeb~handlede Korebaner har det tvært
imod ' 'æ ret ska deligt, at Aulomobillrafikken hlc,· reduceret saa 
s tærkt. 
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En passende Automobiltrafik er næsten en Nodvendighed for cle 
overfladebehandlede og tæppebelagte Vejes Bes laaen. Frost, To og 
Regn skorner disse Belægninger. De bliver porøse og tillige tilbøje
lige til at smuldre, hvis de ikke faar en passende Automobillrafik, 
som igen kan ælte og komprimere dem. Belægningerne kan med an -
dre Ord ikke undvære den Massage, som Trafikken giver, og hvis 
de11 udebliver, forvitrer de. 

Klimaet tager endvidere haat•dere paa mange Biveje end paa Lan
devejene, fordi de er for let byggede, og derfor lider mere L Eks. i Tø
hrudsperioder. En alt for stor Del af Bivejene er af de ovennævnte 
Grunde hlevet saa ødelagte under Krigen, at de ikke lader sig istand
sælle, men maa have en hel ny Korebanebelægning. Bivejene er all
saa desværre ikke sluppet saa godt gennem Krigen som LandevejenQ. 

For Ifohstædernes Gader og Veje gælder i Almindelighed det samme 
som for Landevejene. Det er gaaet bedre end forventet, men cle træn-
ger nu ogsaa haardt til en Istandsættelse. · 

De mange nye Vejarbejder, som var i Gang ved Krigens Udbnid, 
og som senere er igangsat af Hensyn til BeskæfU.gelsen, er efterhaan
den gaaet islaa. Dels har Torveproduktionen, Landbruget og Værne
magerarbejderne lagt Beslag paa Arbejdskraften, dels blev Mangelen 
paa Aulomohildæk e.fterlrnanden saa stor, at det ikke var muligt a l 
faa Vejmalerialerne kort, og endelig manglede der Tjære eller Asfalt 
til Korebanebelægningerne og Cement og Jern ti l llroer. 

Der henligger Landet over et all for s tort Antal nye Vejarbejder, 
som burde afsluttes i den nærmeste Fremlicl. 

Krigen har a llsaa medfart en alvorlig Tilbagegang i Vejenes \'cr.J
ligeholdesscslilstand og en Standsning af Nyanlægcnc. Denne Til
bagegang maa nu h ore op, og vi maa se al vinde det tabte Terræn 
tilbage, men det bliver en stor og meget luævende Opgave. Hvis m an 
kort vil udtrykke, hvad der skal til for at Jose den, kan det udtrykkes 
med Ordene: Bindemidler, Laslvognsdro.k og Penge. 

Mangelen paa Laslvognsdæk er saa iojncfaldendc, al alle kan se 
den, og den bliver forhaabentlig overvundet inden alt for længe. Jeg 
skal derfor holde mig til Bindemidlerne og Pengene. 

Det er foran oplyst, at Bindemiddelforbruget til offentlige Veje før 
Krigen var ca. 50.000 ts aarlig, og at vi under Krigen kun har kunnet 
faa dækket 20- 25 O/o af dette Behov i F orm af Vej tj ære. 

Det ·tor formentlig haahes, at vi inden længe kommer op paa den 
normale Gasproduktion igen og dermed ogsaa paa den normale Tjære
produktion. Hvis dette sker, vil der aarlig kunne blive ca. 20.000 ts 
Vejtjære til Vejene. 

Tjæreproduktionen kan altsaa kun dæk!ke ca. 40 °/o ai det normale 



10 D A N S K V E .J T I D S S K n I F 1' 1946 

Ilindemiddelbeho\', IIllen Behovet er nu paa Grund af Begrænsnin 
gerne i de foregaaende Krigsaar blevet ekstraordinært s tort. 

Gennem Overvejinspekloratet er der rettet Foresporgsler til Landets 
kommunale Vejteknikere om, hvilke Bindemiddelmængder der kncves 
til at føre Vejene 1ilbagc til Tilstanden i 1939 og til at fuldfore dr 
igangværende og bevilgede Nyanlæg. 

Besvarelserne gaar ud paa, al der hertil skal hmgcs folgende 
~frcngder: 

Til L~n~eveje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . G0.000 ts 
- B1veJene . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69.000 -
- Ifobslædernes Veje og Gader . . . . 25.000 -

lalt . ". 15-1.000 ts 

Der er allsaa blevet el Underskud S\'arende til ca. 3 Aars nonnall 
F orbrug, og delle Underskud m aa ud af Verden \ 'Cd en Asfallimporl, 
som allsaa ikke blot maa omfalle del norma}e Behov paa ca. 30.000 Ls 
Asfalt aarlig, m en yderligere helst inden all for længe maa bringe 
det nævnlc Underskud ud aif Verden. 

Delle er et alvorligt valulamæsc;igt K1·a, ·, men del er nodvendigL ni 
fan fasls laaet, al uden denne Import ar Asfall kommer vi ikke op af 
den Bølgedal, hvori Yejvæsenct under Krigen c1· kommet ned. 

\'cd Belraglning af den okonom iske Side af Vejprohlemerne maa 
del forst konstateres, al Prisniveauet for Yejai-bejder har ændret sig 
til ca. det dobbelte af Prisniveaue t for Krigen. Delle hnr endnu ikke· 
giYct sig Lil Kende paa Vejbutlgetternc, fordi Ycjarbejdemcs Omfang 
har været stadig nedadgaaende. Del h ar snarere Y<l'ret saaledes, .'.ll 
del paa Grund af Materialemangel rn. ' " ikke har været muligt al faa 
de hevilgede Penge anvendt. 

Adskillige Amter og Kommuner har været saa fo rudseende a t op
rclholdc Skallcudskrimingen Lil Vejene og henlægge de ikke anvendte 
:\Iicllcr i et Fond Lil senere Anvendelse. Der skal nok blive Brug for 
disse Penge og flere til, idet en betydelig Stigning a f \ 'cjbudgelterrw 
Yil Yærc uundgaaclig. 

E n saadan SLigning hlh·er ikke let at opnaa i dl> kommende Aar, 
mun maa derfor sikkerl Lil at være mere nojercgnende med, hvorledes 
man paa Vejvæsenets Omraade giver Pengene ud, men det er nu 
heller ingen Skade til. 

Yejlahoraloriets Leder, Ch·ilingenior Axel Ifos, siger i en Kronik i 
cl Hovedstadsblad for et Aars Tid siden hl. a., at det er urigtigl at 
hygge nye Yejanlæg væsentligt af Beskæfligelscshcns~·n, idel Sam 
fundet ikke i det lange Lob kan afhjælpe Arhcjdslosheden ved Vcj 
anlæg for offentlige :\Iidler, l1"is disse Vejunlæg ikke er tilstr~kkclig 
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begrundede i teknisk-økc,nomiske Forbedringer, der kommer Sarr.
fundct tilgode med Indtægter, der sval'er til de ofrede Beløb, men 
tværtimod maaske giver Anledning til aarligc tilbagevendende Ud 
gifter til Anlægenes Vedligeholdelse, og lngenioren tilføjer: »med god 
Grund spørger man, om ikke det samme Resultat i beskæHigelses
mæssig Henseende bedre og billigere kunde opnaas, hvis Skatte
yderne fik Lov at anvende de Penge. som nu gaar til Beskæftigelses
arbejder, efter eget Forgodtbefindende.« 

Det er fuldt berettiget, at delte Sporgsmaal stilles, ogsaa fordi Vej
arbejder nu engang er mindre egnede Beskæftigelsesarhejder, end de 
llcste tænker sig. 

Hvis der er Tale om Landeveje med stort Jordarbejde, kan Arbejds
lønnen maaske andrage ca. 40 °/o, men ved mindre Jordarbejder falder 
den til 25- 30 O/o, ja del' er endog Eksempler paa, al den er undt!r 
20 O/o. 

Der har været en all for s tor Tilhojelighcd til at sætte mere eller 
mindre paakræve<lc Vcjanlæg i Gang væsentlig af Beskæftigelseshen
syn, og der e1· til delle Formaal laget meget store Forskud paa kom 
mende Motorskatter; ·saa vidt jeg .kan skønne, maa del nu dreje sig 
om 300- 400 l'.\'lill. Kroner. 

Det er naturligvis ikke Meningen al betegne alle udførte Vejfonds
arbcjder alene som Beskæftigelsesforanstaltninger. Der er jo ogsaa 
løst værdifulde, trafikøkonomiske og nalional-okonomiske Opgavc1" 
blandt hvilke særlig skal nævnes de store Broer lige fra Lillebælts-
1.Jroen til Mønbroen, og der er endnu værdifulde Projekter af den 
Slags. som bor løses. l\Ian maa blot for disse haabe, at kommende Be
villinger maa blive givet mere efter trafik-økonomiske og mindre 
.efter beskæftigelsesmæssige Synspunkter end dem, der har været raa
dende de sidste 10 Aar. 

Denne Periode har desvæn·c ogsaa paa flere l\faader været uheldigt 
præget af vort Naboskab Hl Tyskland, og den Udvikling, der her fore
gik. Det begyndte med den store Kampagne for danske i\Iolorveje; en 
Kampagne som under en vildfaren Minister forte til et højst uheldige 
Resultat med de paabegyndte Motorveje paa Lolland og ved Køben 
havn, og det medførte dernæst et stigende Krav om Centralslyre, en 
Tendens ·som forhaabentlig nu vil blive aflost af en mere demokratisk 
Indstilling. 

De sidste 20 Aars Udvikling paa Vejvæsenels Omraade er dell i to 
meget forskellige 10 Aars Perioder. 

I den første Periode blev Landevejenes Kørebaner i et hurligl 
Tempo forsynet med lette Automobildæklag. 

Det var billige Belægninger, og paa enestaaende k()rt Tid var Lande
vejenes Kørebaner tilpassede til Automobiltrafikken. Det var trafik -

2 
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okonomiske Vejarbejder af allcrhojesle Rang, ja, de var saa effekLive 
i okonomisk Henseende, al den aarlige Korselsbesparclse for Landets 
Aulomobilcr var lige saa s lor som de narlige Vcjudgiftcr. De an
vcndle Penge Lil \'ejene gav alLsaa 100 °/o Udbyl!e aarlig i disse Aar, 
og saa har vi endda Belægningerne endnu. 

Denne hurLige og !elle Byggemetode med overfladebehandlede \'eje 
var speciel dansk. Perioden Yar de danske Vejlcknikeres Glanslid. 
~lidlernc var smaa, men de naaede meget langt. 

Den senere Periode, Vejfondsperioden, har ogsaa ncrcl jnteressant, 
men del lrafikokonomiske e1· stadig lraadl slæ1,kere i Baggrunden for 
del beskæftigelsesm æssige og andre mer eller mindre vigtige Hensyn, 
og ' 'i slaar nu ved en Overgangslid til en ny Periode mecl den mæg
tige Yejgccld hidrorende fra de Forskud, som er tagel paa kommende 
~lotorskatlcr, og som vel skal tiJlrngcbelales i en Jor Erhvervslivet 
kommende ll"::tng Tid. 

I den kommende Periode hor der ske en 1Endring i Retning af d::n 
fors lnæ,·nlc 10 Aars Periode. Nu maa E:orehancrnes Islandsa:llebc 
igen sæltes i Forgrunden. Vi staar ikke paa har Bund som for 20 A!lr 
siden, men del bor dog slærl\t fremhæves, al de lette og oflc smalle 
Korebaner, man byggede dengang, ikke lfan blive Yed at være tids
svarende. 

Der er for det fors le noget, der hedder indre Slirl i Vejene, og jn 
lellere, de er byggede, jo sloi-re er det indre Slid, som fremkommer, 
saasnarl Belægningerne i mindste l\faade giYer efler for Færdselen. 
\'Cd al Materialerne glider paa hinanden. 

Dernæst er mange af Vejene baade for runde og ior smalle, og 
endelig er det jo slet ikke tilfredsstillende, al kun 8000 km af 44.000 
km Biveje har Aulomobildæklag, vi mna meget længere frem paa 
dette Omraade. 

Der maa i nogen Grad sættes en Stopper for Vejfondsarbejderne til 
Fordel for en jæYn fremadskridende Udvikling af Korehancl:t'g 
ningcrne. 

Del skal her fremhæves, at disse Arbejder gennemgaacnde vil give 
lige saa megen Beskæftigelse for de samme Penge som Yejfonds 
arbejderne, idet de jo f. Eks. ikke er forbundne med Ekspropriations 
udgifler og andre lignende Udgifter. 

Det er uokonomisk at opretholde asfalterede eller tjærede Belæg
ninger paa for svage Korebaner, og hvis man ikke i tiJs trækkelig Grucl 
hat· Opmærksomheden henvendt paa disse Korebaners Fornyelse ag 
Forstærkning, ' 'il det engang ende med Forskrækkelse. 

En Istandsællelse af !forebanerne og en Udvikling af disse bor all
saa være Hovedm aalet i de kommende Aar, og der maa skarres de 
fornodne ~Iidler hertil. 
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Del er før bemærket, at Prisniveauet tfor Vejarbejder er steget til 
omkring det dobbelte under l{rigen, og alene herved er de tidligere 
Vejbudgetter sprængt. Naar ''i nu desuden skal til at genvinde del 
tabte Terræn, er det klart, at de Beløb, der tidligere tilfaldt l{ommu
nerne af Motorskatterne, er ganske utilstrækkeHge. Der maa meget 
mere til. En Revision af l\lotorafgiflslovene med Hensyn til Kom
munernes Andele er derfor ganske nødvendig. En Ændring af For
delingsreglerne er ogsaa paakrævet aI andre Aarsager. Det kan f. Eks. 
ikke nægtes, at Regelen om, at Kommunerne faar Andel i Motorskat
terne alene i Forhold til de Udgifter, de prresterer, sine Steder har 
ført til utidige Flotheder. 

Automobilfærdselen vil hurtigt igen blive saa stor, al den maa 
kræve og kan betale for al faa Kø1-ehanerne godt istandsat og videre 
udbygget. Den kan ogsaa betale for gode lrafikokonomiskc Nyanlæg, 
men det er ikke rimeligt, at den nu i Form af stærkt forhøjede Af
gifter skal refundere Staten flere Hundrede 1\Iillioner Kroner. som 
Staten har udlagt som Forskud paa kommende )folorskalter Yæsent
ligl af Beskæftigelseshensyn. 

Det er meget tvivlsomt, om man fremmer Beskæftigelsen ved :.it 
sætte offentlige Ar:bejder i.gang ved forhøjede Motorafgifler. Det vil 
maaske tværtimod være saaledes, at en I3illiggorelse af Transporterne 
vil være den allerbedste Beskæftigelsesforanstaltning. 

Disse store Forskud, som Staten har udlagl, bor derfor betragtes 
som uerholdelige og af.skrives sammen med saa meget andel uerhol 
deligt fra de .forlGbne Aar. 

Hvis vi saa faar Motorafgifternes Fordeling revideret, kan der be
gyndes igen paa en ny, sund og økonomisk Basis. 

STOC[{HOLl\l 
Blasieholmslinien. 

I. 
~~"1> .1/.r: (,z>-•tz: 711.'J('I~ ') 

Professor Ivar Tcngbom skriver i •Sla<lsbilden och Blasi e-holms-
Jeden«: 

»For ikke saa f.orfærdelig mange Aa.r siden var Norrbro den ene
ste Landforbindelse mellem Stockholms Norr og SOder og tilmed den 
eneste direkte mellem Uppland og Sørmland. Ved sin centrale Be
liggenhed og faste Placering i et stort arkitektonisk Sammenhæng 
blev Bl'oen et ·dominerende Led i Byens Ydre. Ja, man kan vel sige, 
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Fig. 1. Det konyeliyc Slot set fm Bl<rsie/10/men. En cvt•nlu('/ IJro <'T fore•f(l(1ct fvrl 
over til H jornet i Rajmuren ved Sin/let . B romndstumfrrnc mener, ut en Bro J>t:ta 

dette Sled vil ndefwrme en af Byens .~mukkeste l'clsigter. 

at delle Billede med Broen, som i mægligc Buer spænder over Strøm
men fast knyttet til de høje Kajrnure, med Slollels vældige Masse 
foroven og den hvirvlende StTOm under Brohvælvingernc, al dette 
Billede af de Hcsle, der ser delle, Indfødte og Fremmede, identificeres 
som det mest s~ockholmske, der findes. Det er et Maleri, som stadig 
inspirerer Kunstnere og henrykker fremmede. Del kan ikke vurderes 
i Penge, men er en Rigdom for Byen og for Na tionen, som skal for
valtes vel.« 

Man vil derfor kunne for-staa, al F orslaget om Bygning af en Bro 
Øst for Norrbro h ar sat Sindene stærkt i Bevægelse. 

Her skal gengives et Par af de Indlæg, som Diskussionen om Byg
ning af en ny Færdselslinie paa dette for Stockholm hellige Sled, har 
kaldt frem. 

Forbindelsen mellem Blasieholmen og Slolsholmen er tænkt udført 
enten som en Broforbindelse fra Tradgårdsgalan til Skeppshron eller 
som en Tunnelforbindelse under Slrommen, saaledes at Tunnelens 
nordre Munding kom til at ligge ved Nybroplan, den sondre Munding 
paa Skeppsbron. Indvendingerne mod Broen har for en s tor Del væ
ret af æstetisk :Natur, da man ikke har onsket at ændre det for 
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Fig. 2. Det knngeliye Slnt, Rigsdng.~lmset ng Nnrrbrn. 1 Poryrundcn Gu.~t<w Adv/fi; 
Tory med Jlytierslcttuen. Sporvejssporenc er i en tcmmeliy skarp I.:urvc fort 11</ 

pcw Norrbro. 

Stockholm karakleristiske Bybillede (Fig. 1-2). Ogsaa paa det lra 
Iiklekniske 01maade har der været Uenighed. 

I det Jolgende skal navnlig for den trafiklekniske Uenighed gores 
Rede ved en udførlig Gengivelse af de tekniske Synspunkter, som 
især er fremsat af Gatudirektør Anger, Sporvejsdirekl01· Torsten R. 
Aslrøm og Civilingenior Stig Samuelson. 

lndlægene findes i et »Sa1·tryk af Samfundet St. Eriks Arsbok 1944« 
»Blasieholmsleden« al' David Anger, Ivar 1'en9bom og Holger Blom 
og i en Pjece »For Stockholms skulle, »en skrift om Blasieholmsle
den « af Torsten R. Aslrom, Erik Tengblad, E. Walter Holmstedt og 
Stig Samuelson. 

Gatuchef David Anger kalder sit Indlæg •Blasieholmsleden. Bro 
eller funnelc. 

Gatuchef David Anger oplyser, al Gadekontoret har udtalt sig for 
en Tunnel. Anledningen hertil har ganske vist for en stor Del været 
Hensynet til Bybilledet, men Gadekontorets StandpunJ<t motiveres 
ogsaa i betydelig Grad af Hensyn til Trafikken. Efter Kontorets Op
fattelse medforer nemlig en Tunnel i visse Henseender saa store lra
fikmæssige Fordele, at de samlede Fordele ved en Tunnel \'il kunne 
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opveje det økonomioske Forhold, al en Tunnel vil være væsentlig dy
rere end en Bro. 

Gatucllef Anger gør paa udmærket Ma.ade Rede for de trafiktekniske 
Synspunkter saaledes: 

Blasieholmslinien som Trafikproblem. 

Hensiglen med Blasieholmslinien mellem Skeppsbron og Nybro
plan er al faa en ostlig Trakfikforbindelse me1lem Nord og Syd, som 
kan aflaste Forbindelsen over Norrbro. 

Ved Færdselstællingen i Maj 1939 fik man talmæssigt konstateret, 
al Biltrafikken over Norrbro for en meget stor Del (45 pCt.) hidrorer 
fra en betydelig gennemgaaende Trafik Strandvagen-Skeppsbron 
(Fig. 3). Den samlede Biltrafik mellem Strandvagen og Skeppsbron 
bestod til 72 pCt., saaledes nær 3/ 4 af direkte gennemgaaende Trafik. 
Ligeledes udgør den gennemgaaende Trafik mellem Birger Jarls
kvarteret og Skeppsbron en stor Del af Norrbrotrafikken. For al faa 
en virkelig effekliv Aflastning af Norrbro og dens nærmeste Tilfor
selslinier Øst fra - Arsenalsgalan, Stallgatan og Kungstradgårds· 
galan - bør derfor den nye Trafikforbindelse udgaa fra Egnen om 
Nybroplan, hvor der kan faas g-0d Forbindelse med baade Strand
vagens og Birger Jarlsgatans Trafik. En ikke uvæsentlig korlere Vej
længde naas samtidig. Dette vil have overordentlig stor Betydning og
saa for Trafikforholdene indenfor hele Nedre Non:malm, da man her
ved skaber sikrere Gariantier for, at Trafikken til City ikke unødigt 
blandes med uvedkommende gennemgaaende Trafik. 

Man fandt ogsaa ved den nævnte FærdseJstælling, at Antallet ar 
Lastbiler paa Strækningen Strandvngen- Skeppsbron var forholdsvis 
større end i de centrale Gader i Almindelighed (48 pCt. mod 35 pCt.). 
Trafikken paa Blasieholmslinien vil altsaa for en stor Del blive tung 
gennemgaaende Trafik. Den stadig foregaaende Bebyggelse paa La
dugårdsgiirdet og Havneanlægene ved Vårtan vil yderligere skærpe 
dette Forhold. 

Da desuden Anlallel af Biler kan beregnes at ville vokse betydeligt 
efter Krigen - Eksperterne regner med en 3 å 4 Dobling til Hl75 
- maa den nye Trafiklinie formes saaledes, at den forstogfremmest 
svarer til Motorfrafikken. 

Det er derfor rigligl, at 131asieholmslinien udformes som en direkte 
Forbindelse mellem Nybroplan og Skeppsbron. Jo bedre man kan 
forme denne Linie uafhængigt af den lokale Trafik, des bedre op
fylder den sin Opgave. Af Hensyn til Trafiksikkerheden er det af 
stor Betydning, at den tunge og hurtige Trafik føres for sig og ikke 
blandes med navnlig Fodgængere og Cyklister. 

Det er just dette, man opnaar med en Tunnel. En Ilro giver ikke 
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Fig . . t. Udsigt /rn Stacl.~busets Taarn morf Slottet og Riysclngsbuse/. Forrest li9ger 
Jem l>crnebrocn ( 5)1 dere/l er l' usrrllrun ( 4) og imdelig JU /.'sl>ron (.~).(Tal/ene: 3C Fi[f. 3). 

den i\lulighed for Differentiering af Trnfikken, som rnaa Lilslræhes 
ved Ordning af Hovedlrafiklinier efter moderne Principer. 

Principet om krydsningsfri Gennemfarlslini er er Grundtanken i 
den Plan for Gennemopl)ygning af det centrale London, som nylig 
ere blevet offentliggjort. Ikke mindre end seks nye Tunneler fore
s!aas under Themsen, hvorved udelukkende trafiktekniske, ikke 
æstetiske eller Sofartshensyn har været JJeslemmende. I Planen un
derstreges ogsaa Betydningen af, at Gadetrafjkken indstilles paa at 
benytte Tunnellinierne. 

En Bro skulde naturligv is i og for sig medfore en Lcllelsc for 
Trafikken over Norrbro, men den rummer ingen Udvikling i Trafik
henseende, den betyder en forlsal Trampen i kendle Spor, Aflægger 
fra Tiden foir Molorlrafikkens Gennembrud. De Krydsningsvanske
ligheder, som nu kendetegner Trafikken ' 'ed Norrhros to Landfæslcr, 
vil blot blive flyllct til den nye Hro. 

Broforslagencs Mangler. 

Selv om man Yælger det Broforslag (all. C. Fig. 5-6) som bedst 
Lilfredsslillcr de her nævnte Tral'iksynspunkter, er delle iojnefal
dcndc. \'ed begge Landfæster faar man bes\'ærligc Krydsningspunk-
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ter, som nedsætter selve Broens TraHkkapacilet hojst betydeligt og 
maa skabe Trafikstandsninger i Myldretimerne. Især hliver delle 
Tilfældet paa Skeppsbrosiden, hvor det trange Rum ved Slotskajen 
ikke giver Mulighed for en egentlig Pladsdannelse. Hensynet til Ud
seendet og Højdeforholdene gør det heller ikke muligt at skabe en 
Krydsning ude af Niveau. l\lan kan naturligvis forb~·de al Trafik 
over Norrbro til Skeppsbron, men kan næppe forhindre, at den saa 
i Stedet gaar over Kungstrådgårdsgalan- Blasieholmsbroen. Dctle 
øger i saa Fald Trafikvanskelighederne ved Broens nordre Land
fæste. Den trange Trafikplads her er ikke i Sland til at lage større 
Trafikmængder, som krydser Hovedlrafikslrømmene til og fra Stall
gatan med den tilhørende Sporvejslinie. Man faar i alle Tilfa,lde 
en besværlig Friktion med Trafikken til selve Blasieholmskajen, som 
paa 13aaddage kan være ganske livlig. En fremtidig Bebyggelse paa 
Skepps- og l{aslellhohnene - selv i beskedent Omfang - kan og!'aa 
forøge denne Trafik. Hertil kommer Ulemperne ved d<'n foreslaaedc 
Sporvejsholdeplads midt i Trafiklinien, til hvilken Fodgængerne skal 
kunne komme over. At flytte Holdepladsen ud pa.a Broen eller til 
Stallgatan forbedrer næppe Forholdene for Hovedtrafiklinien, som 
derved indsnævres. En Fodgængerlunnel under Pladsen bliver maa
ske nødvendig. 

Men Broen giver ogsaa Anledning til andre Ulemper. En Forogelsc 
af Trafikken i J{ungstrådgårdsgatan bliver saaledes efter al Sand
synlighed F'olgen, og naar Sveavagen bliver ført ned til Hamngatan, 
kan her fremkomme en betydelig Trafik. Delle maa paa betænkeli~ 
Maadc vanskeliggore de allerede nu besværlige Gadekryds ved 
Hamngatan og Arsenalsgalan. 

Disse Trafikvanskeligheder kan blive saa store, at den gennem
gaaende Trafik ikke i det Omfang, som var ønskeligt, vil søge bort 
fra Norrbrolinien. Efter Reguleringen af Nedre Norrmalm maa man 
under alle Forhold regne med visse lokale Trafikmængder fra Egnen 
Nord for Gustav Adolfs Torv, for hvilke den naturlige Vej stadig 
maa blive Norrbro. Det er, som tidligea·e sagt, i højeste Grad ønske
ligt, at denne Trafik ikke blandes med den gennemgaaende Trafik. 

Ved en Tunnel undgaas alle disse Krydsningsvanskeligheder (Fig. 
7- 8). Ved at lægge Tunnelens Tilslutning til Gadeplanet i Midten 
af Kørebanen paa Skeppsbron og i Arsenalsgatan- Stallgalan faas 
bedst tænkelige Trafikforing. Det samme gælder for Tunnelmundin
gen ved Stallgalan, hvor man ved at lægge Tunnelen helt ved Siden 
af den nuværende Gade, ligesom i det foretrukne Broforslag. har 
faaet en Krydsning ude af Niveau paa Blasieholmslorvel mellem 
den nord-sydlige Trafik i Tunnelen og den vestgaaende Trafik fra 
Strandvagen til Arsenalsgalan. 

En Tunnel bereder altsaa ved sin Krydsningsfrihed Muligherl for 
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Flg. 7. l'lrin n/Jl'r Tunnelen. Mdfrm lJrunnsgriind "fl N11brnplw1 er dt•l il;ke 11111/iyt 
rif komme med eller of e 11 S porvoyn eller Omnibus. 
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Fig . 8. Tunnelens efld·tive Bredde bliver kun 12 m, og der vil iH.·e blive Plads for 
Cyk/i.~tcr og Gaaencle. 



22 D.\ NS K VE JTID SSKU IFT 1946 

kontinuerlig flydende, uforslynct Trafik. Skulde de Sporvej slinier, 
som det er Tanken al flvlle til den nye Trafiklinic, i Frem tiden 
blive nedlag t og ers tattet 'i11ed Omnibusser, fornges yderligere Tun
nelens Kapacitet til Gavn for den frie Gadetrafik. 

Indvendinger mod Tunnelen. 
Gatudirektør Anger er ganske klar over, at der ,.il blive gjort 

mange Indvendinger mod det Ræsonnement, der ovenfor er gjort til 
Fordel for Tunnelen. 

Forst og fremmest er del maaske Cyklisternes Interesse, som ikke 
tilfredsstilles. Tunnelen tillader ikke Cvklctrafik af Hensyn til de 
l"arlige Krydsninger, som vil fremkomme mellem korende l 'rafik og 
Cykletrafik ved Tunnelmundingerne. For ovrigl vil Cykling blive 
besværlig paa de lange Ramper. Niveauforskellen ved en Tunnel 
bliver ca. 14m. En udmærket Illustration til, hvad delle hetvder, er 
cien nylig fuldforte Gennemfartsrende i Drotlninghohnsviigcn midt 
for Lindhagensgalan. Niveauforskellen mellem denne Linies 13.vestc 
Punkt og Fridhemsplan er ca. 16 m. Nogen Ulempe for den der
værende livlige Sporvejs- og Biltrafik synes der ikke al '•ære. 

Cyklisterne maa nltsaa ved en Tunnel, ligesom Fodgængerne, sla
dig benylle Norrbro. Er delle nu en saa stor Ulempe? Nanr Spor
vejstrafikken og den gennemgaaende Trafik fjærnes fra Broen, kan 
Cyklisterne lellere komme frem. i\Ian skal ikke sammenligne med 
de nuværende besværlige Forhold, hvor Cyklisterne klemmes sam
men mellem J3ilrækkerne og Fortovskanterne, og hvor den ujævne 
Brolægning er el baadc ubehageligt og farligt l\loment ved C:vkle
kørslen. i\Ied asfalterede Korebaner paa Gustav Adolfs Torv, Norrbro 
og Slolskajerne bliver Forholdene helt anderledes. Den nord-sydlige 
Cvkletrafi k anvender iovrigl i s tor Udstrækning Gaderne paa venstre 
Side af Gamla Staden, hvor de har en udmærket Vej i Myntgatan. 
Den Cyklevej, som allerede findes her, kan blive endnu bedre, ved 
at Slora Nygalan i l\Iyldretiden helt reserveres Cyklisterne. 

Nogen helydelig Ulempe ved al Fodgængerne ikke faar Plads i 
Tunnelen foreligger næppe, da gaaende Færdsel næsten ikke fore
kommer paa Skeppsllron. Den store nord-sydlige Fodgængertrafik 
gaar gennem Våslerlånggatan. 

For Sporvejslrafikken er del selvfolgelig en vis :\1angel, a t man 
ikke faar en Holdeplads ved B!asieholmskajen. De Forslag, der er 
fremkommet om Holdeplads nede i Tunnelen kan af praktiske Grun
de næppe bruges. Da en Holdeplads ogsaa for Broen kommer til al 
ligge el Stykke fra GustaY Adolfs Torv, kan man ikke tillægge del 
afgorende Betydning, at Tunnelen ikke tillader en Holdeplads her. 
Sporvejene har ogsaa indrammet, at man for at betjene Omraadet 
nærmest Gustav Adolfs T orv bliver nødt til al indsætte n~·e Omni-
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buslinicr mellem de nordre og sondre Bydele. Disse kompletterende 
Omnibusli11ier, som saaledes kræves baade ved Bro og Tunnel, bor 
kunne betjene største Delen af de Trafikanter, som skulde have 
benyttet en Sporvejsholdeplads ved Blasieholmshavnen. 

For den gennemgaaende Spo1·vejstrnfik, der er dominerende paa 
den Strækning, der her er Tale om, maa det desuden være en Fordel 
at slippe for en Holdeplads. Iforslen i Tunnelen mellem Holdeplad
serne ved Skeppsbron og Nubroplan turde komme til al tage hØijesl 
2 i\Iinuller. Tidstabet ved en Holdeplads i Tunnelen kan skonnes til 
I i\finut og forlænger saaledes Koretiden med 50 pCl. Den nuværende 
l{ørselstid paa den tilsvarende Strækning er 8 Min. I Myldretiderne, 
da der ofte kommer Standsninger, især ved Sporkrydset paa Gustav 
Adolfs Torv, kan denne Tid væsenlligt forlænges. Den Tidsbesparelse. 
som man bor faa ved en Tunnel, bliver saaledes mindst 6 Minutter. 
Ved en Bro bliver Tidsbesparelsen omtrent Halvdelen af den for en 
Tunnel beregnede. 

Ser man paa de Trafikmængder, som en kommende Blasieholms
linie kommer til at betjene, finder man, at ogsaa de laler for en 
Tunnel. 

Efter de Beregninger, der er opstillet for Trafikken oyer Norrbro 
for Antal Personer pr. Dag, kan man naa Lil folgende Skon for 
Blasieholmslinien: 

Sporvogne .................. . 
Omnibusser ................. . 

40.000 Personer pr. Dag 
15.000 

Personbiler ................. . 10.500 
Lastbiler ................... . 10.000 
Motorcykler ................. . 500 ---

i alt ...... 76.000 = 75 O/ r, 

Fodgængere ................. 10.000 Personer pr. Dag 
Cyklister ....... " . . . . . . . . . . . 15.000 

ialt ...... 25.000 = 25 O/o 

Heraf frcmgaar, al det oYervcjende Antal Personer transporteres 
med Sporvogn, Onmibus og and1·e Molorkoretojer. For just disse Tra
fikanter er del af 'Slorste Betydning, .at Trafikken foregaar hurtigt og 
sikkert d. v. s. i Tunnel. Ser man paa den okonQmiske Betydning, som 
Tidsbesparelsen repræsenterer turde Fordelene ved Tunnelen være 
overvældende. Lastbilerne udretter f. Eks. et langt værdifuldere 
Transportarbejde end det ganske vist store Antal Cyklister.. For disse 
spiller Tidsbesparelsen ikke tilnærmelsesvis samme Rolle. Ulempen, 
ved at Cykletrafikken ved en Tunnellosning skal røres over Norrbro, 
maa derfor betegnes som ganske ringe. 
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Byggefo"Jiold og Udgif ler. 

I~n alvorligere Indvending mod TunneHorslageL er derimod, al Byg
gearbejdet er mere kornpikeret og tager længere Tid, hvorfor den nød
vendige Aflastning af Norrbro ikke skulde faas tilstrækkelig hurligL 
Herom kan siges, at Tidsforskellen mellem Færdiggørelsen af Linien 
i dens Helhed mellem Nybrnplan og Skeppsbron ved Tunnel eller Bro 
er temmelig ubetydelig. Som allerede sagl i Indledningen er der 
tværtimod Anledning til at betegne Brnforslaget som ufordelagtige1·e 
fra et Byggesynspunkt med Hensyn Lil de Vanskeligheder, som kan 
møde ved paa et tidligt Stadium at skulle disponere over Plads i Stall
gatan. Især gælder dette Udenrigsmiinisteriets Bygning, som heil maa 
nedrives. Ved Tunnelforslaget kan man bev.are denne Bygning med 
Undtagelse af en rilindre Del af Kælderelagen. 

Fra og med det Øjeblik Bevillingen er givet, kan man derfor regne 
med, al det lager lige lang Tid, ca. 3 Aar, al l'aa T1:ariklinien færdig 
i dens Helhed ved begge Forslag. 

Selve Brobyigningen kan naturligvis gæres l'ærdig paa forholdsvis 
kort Tid, højest 3 Aar. Delle kan synes at være en Fordel ved Broen. 
Som del l'remgaar af, hvad Qvenfor er sagt, vilde imidlertid en isole
ret Bro - hvill<en Beliggenhed man end vælger, uden at samtidig Til
kørselsvejene Nord fra ordnes, - være særlig betænkelig af Hensyn 
til Trafikkens Udvikling indenfor hele Nedre Norrmalm. En saadan 
Løsning kan derfor ikke blive andet end et meget kortvarigt Provi
sorium. 

Der ligger derfor en ubestridelig Fare i, al man paa Grund ai' del 
lokkende Perspektiv billigt og hurtigl at faa en Løsning, som fjerner 
de mest fremtrædende Trafikvanskeligheder paa Norrbro, vælger al 
bygge en Bro. Ved en saadan Løsning risikerer man at havne i For
hold, som kan betegnes om ikke syv Gange, saa dog afgjort væn:e. 

For den, som tvivler paa Muligheden ar at naa frem til en Tunnel
løsning indenfor rimelig Tid, kan blot paapeges, al hvis virkelig 
Nødssituation inden da skulde opstaa, har man altid Mulighed for 
tilstrækkelig hurtigt, f. Eks. med Hjælp .af Ingeniørlropperne, mens 
Brncn bygges, al lægge en Pontonbro paa samme Maade som gjort i 
tidligere Tilfælde, hvor del gjaldt om midlertidigt at aflaste Norrbro. 

Udgifterne er ikke tidligere blevet omtall. Tunnelen kræver natur
ligvis højest betydelige Byggeudgifter og desuden aarlige Driftsud
gifter til Ventilation. Regner man, som Gadekonlorel gør, med en 
Tunnel uden Sporvejsholdeplads, bliver Byggeudgifterne 16,8 Mil!. 
Kr. efler 1939's Prisniveau. Lægges hertil en DrHtsudgift paa 65.000 
Ih. pr. Aar eller kapitaliserel paa ca. 1,5 Mill. Kr., skulde Tunnelud
gifterne bl·ivc over 18 )fil!. Kr. Udgirterne til Broen, incl. Tilkørslen 
i Stallgatan, er beregnet til 6 ,:, 7 i\lill. Kr. Tunnelen skulde saaledcs 
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blive omkring 12 :\lm. Kr. dyrere. Omregnet til Dagspriser skulde 
Merudgiflen kunne srolles til 18 ;\lil l. l{r. Delle er sikkert el helyde
ligL Belob, især da Byen i de nærmeste Aar faar uhort store Udgifter 
Lil andre Trafikbyggerier. Delle Forhold kan dog ikke tillægges afgø
rende Betydning i \ 'algel mellem Bro og Tunnel. 

Hensigten med denne Gatudirektor Angers Artikkel har værel al 
paavise, al Valget mellem Tunnel og Bro ikke alene, som mange me
ner, er en l{amp mellem æstetiske og økonomiske Interesser. Forsla
gene er i Virkeligheden trafikmæssig set ikke jævnbyrdige. Selv om 
Broforslaget har sine Fordele først og fremmest med Hensyn til, al 
det aktuelle Behov for en ny Forbindelse mellem Nord og Syd hur
tigere kan tilfredsstilles, findes der i dette egenru'lede Trafikproblem 
mange Omstændigheder, som ubetinget peger paa en Tunnel som den 
rette Løsning. 

Naar man nu har ventet saa længe med en Ordning af denne vig
tige Gadeforbi ndelse, som paa Grund a[ Byens topografiske Forhold 
og Hensynet til Bybilledet desuden kræver speciel Opmærksomhed, 
bør man saa ikke tage Skridtet fuldt ud og skabe en i fremnigeude 
Betydning Yirkelig moderne og Iorsle Klasses Trariklinie? Gadekon
toret har ment, at nogen Tvivl om Svaret paa delte Sporgsmaal kan 
der ikke være, og er derfor gaaet ind for Tunnelforslaget trods den 
betydelige Prisforskel. 

I samme Skr.ift •Blasicholmsleden« Jrnr Professor Ivar Tengliom 
skrevet om »Stadsbilden och blasieholmsleden• , det æstetiske 
Sporgsmaal. der melder sig ved en Brobygning paa delle meget ka
rakteristiske Sled i Stockholm og udtaler sig mod en Bro -og for en 
Tunnel. 

Stadslriidgårdsmiister Holger Blom slulter HæfleL med en Artikkel 
•Slå vakt om de fria vallnen• og melder sig ogsaa som Brom-0d
slander. 
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HEFERAT AF FORHANDLINGEN 
VED AMTSVEJINSPEKTØRFORENINGENS AARSMØDE 

I KØBENHAVN 
I TILSLUTNING TIL FORMANDENS BERETNING 

Ved Amtsvejinspektør P. Villi. Pedersen, Randers. 

I Tilslutning til Formanden, Amlsvejinspeklor Grimslmps Beret
ning, se Dansk Vejtidsskrift 1945, S. 205, udspandt sig følgende Dis
kussion: 

Amtsvejinspektor V. Houmand Madsen: Formanden var inde p:rn, 
at der kunde være Grund Lil, at Vejfondene stillede Midler til Raa
dighed til at afslutte Regnskabet ved de Vejarbejder, hvortil der er 
bevilget Tilskud til en Overskridelse paa Grund af Prisstigning, og 
hvorom Bevillingsskrivelsen siger, at man vil faa et Resttilskud, naar 
der engang igen er l\Iidler til Raadighed. ~fange af disse Arbejder 
er færdige o-g Regnskabet Jorlængst indsendt. Jeg vil meget henstille, 
a t disse gamle Sager bringes ud af Verden. 

Kontorchef J(. Bang, l\linisteriet for offentlige Arbejder: Vi har p::ia 
Foranledning af Overvejinspekloralet rettet Henvendelse til Handels
ministeriet om Asfalt, og Handelsminisleriet erkender, at der er Mu
lighed for al faa Asfalt fra Amerika, men vi er skeptiske med Hensyn 
til Mulighederne for at skaffe den fornødne amerikanske Valula lil 
storre Indkøb. 

Vi overvejer i Ministeriet Betingelserne for at forhøje Tilskudct 
Lil de Ve,jfondsarbejder, der er blevet dyrere end Overslagssummen, 
f·ordi Arbejdslønnen er steget. Vi skal jo imidlertid forhandle med 
Finansministeriet om Spørgsmaalet, og der kan maaske blive nogle 
Vanskeligheder, da l\fotorafgiflerne i rlere Aar ikke har indbragt det, 
de plejer. 

Ciuilingenior E. Egebo, Overvejinspekloratet: Jeg kan supplere 
Konl-0rchefens Udtalelser med at oplyse, at man havde 4000 t Asfalt 
paa Haanden, men vi mangler de fornodne Dollars. Det er imidlertid 
ikke meget i F-0rhold til del Kvantum, Overvejinspektoratet har ind
stillet Lil Ministeriet. 

Amtsvejinspel.:lor V. Hovmand Madsen: Mit Spørgsmaal gjaldt de 
Arbejder, hvor Tilskud til Overskridelser er bev.ilget, men hvor det 
ikke er muligt for Kommunerne al Iaa Pengene. Jeg synes, at naar 
man kan bevilge 100 Mill. K1'0ner til nye Arbejder, var det rimeligt 
a t bringe den gamle Gæld ud aI Verden. 

Honlorchef K. Bang: \'i har taget Spørgsma::ilet om Dækning af 
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Vcjfondenes Underskud, som ·vi kalder det, op, og ·denne Sag er et 
Stykke længere fremme end den anden Sag om Forhojelser, som jeg 
nævnede før. 

Amtsvejinspektor V. Hovmand Madsen: Der er som bekendt i de 
senere Aar stillet 40 l\lill. Kroner til Raadighed til Kommunerne til 
almindelig Vedligeholdelse af Vejene. Naar Vejmaterialerne forhaa
bentlig i nær Fremtid kommer frem i et belydeligl slorre Omfang end 
i de senere Aar, vil disse 40 Mill. være alt for lidt, da Vejene er 
meget medtagne. Visse Vejarbejder er steget til det dobbelte og Ma
terialerne til det tredobhelte af Pl"iserne i 1939. For al genoprelle den 
gamle Vedligeholdelseslilstand paa Vejene, bliYer det derfor nodven
digt at skaffe Penge paa anden l\Iaade, enten som Laan eller gennem 
forhøjet Skalteudskrivning. En foroget Skalleudskrivning bliver for
mentlig vanskelig gennemførlig. Det skulde heller ikke være nødven
digt, blot Aulomobilismen konuner i Gang igen. Der gaar imidlertid 
nogle Aar, inden man er saa vidt, og inden de derved .indvundne 
).Iidler kommer Kommunerne tilgode. 

Jeg er derfor kommet paa den Tanke, om Staten ikke kunde laane 
Pengene af de kommende i\Ioloraf.gifter og igen udlaane dem til 
Kommunerne. Hvis Staten ikke vil laane Pengene, kommer de en
kelte Amter til at gore det. Nogle Amter er allerede begyndt. Jeg 
kan i det hele taget ikke forslaa, at der nu kan stilles 100 l\JHI. l\:ro
ner til Raadighed Lil nye Vejarbejder, naar samtidig store Stræk
ninger af vore almindelige Landeveje henligger i en Tilstand, som 
Automobilisterne ikke er tjent med, og som Vejvæsenerne ikke kan 
være bekendt. Det rigtigste maa dog være at bringe det Vejnet i 01·
den, vi har. 

Amtsvejinspeklor .Jensen-Lovstrand: Beliggende midt mellem 
»Hovmand i\Iadsen og andre Mennesker« \•il jeg sige, at det ikke nær 
er alle Veje, der trænger til Vedligclroldelsc. Det er galt i Maribo Amt 
og i visse Dele ar Præstø Amt, men nord for Præstø Amt kan man 
visse Steder ikke se paa Vejene, at der har været Krig i Emopa. 

Amlsvejinspeklor C. Milner: Jeg giver Hovmand Madsen fuldstæn
dig Ret i, at det er aldeles nødvendigt al faa gjort de gamle Veje i 
Sland, inden nye slore Vejarbejder sætles i Gang. 

Amtsveiinspektør A. Kjærgaard: .Jeg kan slutte mig til Hovmand 
~ladsens Udtalelser angaaende Ønskeligheden nf at faa Midler til at 
bringe Vejene i Sland ~fter Krigen. Om Pengene skal skaffes ved 
forøget Udskrivning eller ved ekstra Tjlskud er i Virkeligheden den 
vigtigste Opgave for vort Vejnet, taget under eet. 

Jeg deler slet ikke Jensen Løvstrands Opfattelse. Alle de overflade
behandlede Veje trænger til a.t tjæres. Vore Sogneveje er for Ek
sempel i en ganske forfærdelig Stand, og det vil koste meget mere 
:-it sa~tte dem i Stand, end Landevejene vil koste. Dette maa tages i 
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Betragtning, hvis der bliver Tale -0111 Tilskud, da Sognekommunerne 
ikke kan magte Opgaven alene. 

Amtsvejinspektor P. V. Pedersen: Jeg kan tilslutte mig Hovmand 
Madsens Udtalelser om Vedligeholdelsen, men Amtsraadene fremhæ
ver Gang paa Gang Ønskeligheden af at bevare <let kommunale Selv
styre paa Vejvæsenets Omraade. Vil det derfor være rigtigt at gaa 
ind for, at der ydes ekstra Statstilskud til Vodligeholdelse af Vejene? 

Amtsvejinspektor V. Havmand Madsen: Jeg mente ikke, det skulde 
være S.tatstilskud, men Forskud paa den kommende '.\Iotorafgift, og 
del regner jeg ror en kommunal Skat. Skal vi vente med Istandsæt
telsen, til :Motorafgiflerne bliver tilstrækkeligt store, vil vi faa megen 
Kritik for Korehanernes Tilstand. Det er !forebanernes Tilstand, der 
skaber Vejvæsenets Anseelse. 

Kontorchef K. Bang: Jeg havde ikke ventet netop fra denne Kreds 
at høre de Synspunkter, der blev fremfort af Amtsvejinspektør Hov
mand Madsen med H. t. Bevillingen paa de 100 Mill. Kr. til Nyanlæg. 
Vedligeholdelsen maa selvfølgelig gaa forud for Nyanlæg, men da vi 
mangler Materialer, kan den ikke foretages i Dag, hvorimod vi kan 
paabegynde Nyanlæggenc. Deres ene Formaal er naturligvis det rent 
vejmæssige, medens del andet Formaal er Bekæmpelse af Arllejds
losheden. 

Amtsuejinspeklor V. Hovmand Mad.sen: Jeg er enig med Kontor 
chefen i, at det ikke kan hjælpe at slille Penge til Raadighed til 
Vedligeholdelse i Øjeblikket, det maa ikke forslaas saadan, at jeg 
er Modstander af, at vi faar stillet Penge Lil Raadighed til Nyanlæg 
m. '"· men jeg vil blol hævde, at vi, naar vi har faae t det, ikke maa 
glemme Vedligeholdelsen, der til syvende og sidst er det vigtigste. 

Amtsvejinspektør A. P. Grimslrup: Jeg vil tro, al Ministeriets Em
bedsmænd, som vi har en udmærket Kontakt med, vil være lydhøre 
overfor de Bemærkninger, der er faldet, saaledes at en eventuel Mu
lighed for at skaffe forogedc l\fidler til Vejenes Vedligeholdelse vil 
blive udnylleL Hvi s de kO'mmunale Inslitul.ioner skal rette Henven
delse til Ministeriel, maa Sogneraadsforeningerne formenllig snart 
tage Affære, da Sognevejene er mesl trængende. Jeg vil henstille til 
Medlemmerne ikke at vedtage en formel Henvendelse til Amtsraads
foreningen, men henstille til i\Iinisleriets Embedsmænd at have Op
mærksomheden henvendt paa Sporgsrnaalet. J eg har holdt mig alene 
til Forholdene paa Landevejene - det synes jeg, man skal gøre i 
Amtsvejinspektorforeningen. 
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FRA DOMSTOLENE 

Vestre Landsrets Dom "/e 1945 i 
Sag Il :383/1945 (Bekendtgørelse af 
Ændringer i Vejfortegnelsen). Fasl
slaaet, at del af Bestemmelsen i § 6 
i Lov af 21, Juni 1867 om Bes tyrel
sen af Vejvu:sencl følger, at Opta
gelse af en Vej som offentlig i Ti
den mellem de foreskrevne Hevisi
oner af Bivejsfortegnelserne maa 
ske under Anvendelse af samme 
Fremgangsmaadc som en Optagelse 
i Forbindelse med Revisionerne. 
Derhos udtalt, at det ikke stemmer 
med den paagieldende Lovbestem
melse og med den i Indemigsmini
steriets Circulrere al' 13. Juni 1877 
Punkt 5 gi\'nc Vejledning, at Amls
raadet træffer disse Afgørelser 
alene i Henhold til Sogneruadets og 
Kommunaludvalgets Indstilling uden 
nogen Realitetsbehundling, men at 
det maa pauhvile Amtsrandet, efter 
al eventuelle Indsigelser er frem
kommet, at luge Stilling til Spørgs
maalcl, nom nogen prh·at Ret er til 
Hinder for, ut Vejen optages som 
offentlig. 

Højesteretsdom 2. No\'ember 19-15 
Sag 56/ 1945. 
Københavns Kommunes Vandfor

syning V ble,· som Ejer ar et li! 
Anbringelse af Vandbeholdere an
vendt Ar eal i Gladsaxe Kommune 
K under Paaberuubelse af K's Vej
vedtægt pualagl et Yejbiclrag paa 

49.800 Kr. i Anledning af Anlæg af 
offentlig Vej langs Arealel. En Be
stemmelse i Vejvedtægtens § 19, 
Stk. 3, hvorefter Vejbidrag først 
kan paalregges ikke udparcellerede 
større Arealer, eftcrhaanden som 
Udparcellering eller Bebyggelse i 
Tilkn~· tning til Vejen finder Sted, 
eller Ejeren se!'· udnytter Arealet 
paa tilsvarende l\laade, fandtes ikke 
at kunne medf0rc, at Bidraget ikke 
for T iden kunde paalæggcs V, hvis 
Anvendelse af Arealet var endelig. 
At Vejen ikke havde Interesse for 
V, og al V's Ejendom ikke anvend
tes privatøkonomisk, fandtes uden 
Betydning for Bidragspligten. 

Ø i, l r c L u n tl !> r c t s D o m 212 
1 9 4 3 i A n k c I -t 8 .J / t 9 4 2 . 

En \'ej, der forte fra Gadearealet 
i en Landsby til Gadearealet i en 
anden Landsby og gik over E 's 
Mark og gennem E's Gaard , blev ar 
E spærret med en Bom. Ved Mutri
kuleri11gc11 var Vejen blevet udlagt 
til almindelig Færdsel og havde si
den henligget til almindelig Afbe
nyllelsc. Idet del herefter fandtes 
at nere uden Betydning, at Vejen 
ikke var opfør! paa den i § 6 i Lov 
om Best)·relscn af \'ejvæ~enet m. 
m. af 21. .Juni 186i nævnte Forteg
nelse, hlev E efter A'!> Paastand 
dnml fil nt fj erne Bommen. 
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INDHOLD AF TIDSSKRIFTER 

S \' e n s k a V ii g f o r e n i n g e n s T i d s k r i f l 1 9 4 fi. 

Nr. 7. - Ny kommunikationsmi
nister. - Norrliindska komnmni
kations frågor: Vliger och trafik. 
Sammandrag av ett fi.iredrag vid 
19-15 :1rs hiirnomiissa a\' Viigdirek
tor E. Lundin. - Om eu påborjad 
kartliiggning av viigtrafikolyckorna 
a\' Viigtrafikinspcktor G. Ekberg. -
Några resultat fr:'ln en mu.lcrsok
ning av indriinkningsbeliiggningar 
"id Statens viiginslitul av Civilinge
njor S. Sundq\'ist. - Ny infartsviig 
till Norrkoping. En cxperimentviig 
av Viigdirektor Alex Sodergren. -
Råttsfall, refercrade av l. f. Kans
lisekreterare C. A. von Scheele. 
- En storartad skåneviig oeh lless 
anliiggare av Skrifls tiillare Pehr 
.Johns.son, Broby. 

Nr. 8. - Viigarna och viidcrleken 
- Facit till vågunderhållct av Viig
ins1>eklor E. G. Almquist. - Vcrk
samhclcn inom Kungl. viig- och vat
tenbyggnaclsstyrelscns a\'delning for 
arbetsorganisalion. Foredrag vid 
S\'enska "ligfOreningens årsmote 
1945 av ByrådircktOr S. Flach. -
Arbetsstudiers tilliimpning vid viig
underhållet i Ostergotlands liin. Fo
redrag vid S\'ensku viigl"Oreningcns 
:hsmote Hl-15 av Viigdireklor K. 
Kinch. - Några inlryck från en 
resa till Amerika av lngenjor S. A. 
Len:rnder. - IUittsfall, refererade 
:w Anllre kanslisekreterare C. A. 
,-on Schcele. 

M e d cl c I e I s c r f r a V e g d i r e k I ø r c n 1 9 4 5. 

Nr . 10. - S\'ingninger i henge- delingsingeniør Johs. B. Irgens. 
bruer, a,· a,·delingsingenior Arne Smr1 trekk fra Øst-Finnmark. -
Selberg. - Forsøkslur med betle- Sysselscllingso\·ersikt pr. 15. sep
lraktor i indre Finnmark, \"Cd over- tember l94f>. - Nordisk Vegtek
ingcniør Hofseth. - J\.jop av veg- nisk Forbund. - Mindre mcddclel-
gnmn, U\' avdelingsingenior G. A. ser. Personalia. - Litteratur. 
Froholm. - Landevcgslokomotivct. Nr. 12. - Hult'billrafikkcn i Nor-
a v 0Hringeniør K. W. Paus. - ge i 19H, av sekretær ~!arie Hugo. 
Englands nye vegnett. - i\lind1·e - Arbeidsprisar m. \' ., av avde-
meddclelser. tingsingeniør G. A. Froholm. -

Nr. 11. - Naglearbetel på s tfll - \ ' intcrkjøring. Lengdcn av ol"-
1.Jrucr, av avdelingsingeniør Frø- fontlige Veger i Norge 1>r. 30 .. Juni 
holm. - En amerikansk veg- og 1945. - i\ lindrc meddelelser. - Pcr-
nrnnbyggers tekniske hjelpemidler. sonalia. - Litteratur. 
- Stubbebr:ytercs bæeevne, a'' av-
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Aktie se lskabet 

De Danske Granitbrud 
Nr. Voldgade 54, Tlf. 2620 

KØBENHAVN 

Skærve- og Chaussebrostensfabrik 
Stenhuggerier. 

Vang - Bor n h o I m. 
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HOLM & STRØYBERG 
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Grus og Sand, 
Granitskærver, 

Kaisten, Singels , 
Brosten og Kantsten. 

Leverandør til Kommuner Landet over. 
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FYLDSTOFFER 

KEMIKALIER 

STENKULSTJÆREBEG 

jl OPLØSNINGSMIDLER 
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leveres nu fra Produktions

stedet i de gode Kvaliteter 

A. EDM. HANSEN 
KØBMAGERGADE 22 
KØBENHAVN K. 

TELEFON CENTRAL 14.777 
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