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Vejdirektor Arne Korsbrekke fyldte den 15. December 1947 70 Aar og har
i Januar 1948 fratraadt sit Essibede som Chef for det norske Vejvæsen.

Vejdirektør Korsbrekke fik sin tekniske Uddannelse ved Trondhjerns Tekniske
Læreanstalt og ved den tekniske Hojskole i Dresden. Fra 1901 til sin Afgang fra
Vejdirektorembedet har Vejdirektssr Korsbrekke uden Af brydelse arbejdet i Vej
væsenets Tjeneste, fra 12. Maj 1945 som dets øverste Chef.

Ved en Højtidelighed i Vejdirektoratet blev af Overingeniør Waarum afsløret
et Maleri — som her er gengivet — udført af Professor Revold. Maleriet er en
Gave fra Vejvæsenets Personale.

lejdirektor Arne Korslirekke
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TRAFIKPOLITIK OG NATIONALBUDGET I NORGE
Af Lektor ved Københavns Universitet P. P. Sveistrup

(Fortsat fra Side 40 og sluttet)

Forslaget var delt i 4 Kapitler. I det første fastsloges Lovens Om
raacle som Samfærdsien indenfor Landets Grænser og omfattende
Transport med Fartøjer. Jærnbaner, Motorvogne og Flyvemaskiner.
I det andet Kapitel foresloges Indførelsen af Statens Samfærdsels
raad og lokale Samfærdselsnævn. Statens Sa mfærdselsraad skulde
bestaa af højst 7 Medlemmer repræsenterende Landets Hovederhverv
og saa vidt muligt de forskellige Landsdele, og skulde være raad
givende for Regeringen. De lokale Samfærdseisnævn skulde oprettes
i alle Fylker (nærmest svarende til de danske Amter). Fylkesmanden
(Amtrnanden) skulde være Formand, og Nævnet skulde have folke
valgte Repræsentanter baade for Landkommuner og Bykommuner.
De lokale Nævn skulde efter Forslaget have en meget vidtgaaende
Myndighed paa de Trafiksporgsmaal, der havde udelukkende Betyd
ning for selve Fylket, d. v. s. Trafikordningen skulde være stærkt
decentraliseret.

I det tredie Kapitel foresloges i § 4 en Oplysningspligt for alle
Trafikudovere. og disse Oplysninger kunde af Myndighederne offent
liggores for saa vidt de ikke drejede sig om Forretnings- eller Drifts
hemnieligheder. Derefter findes der dels særlige Bestemmelser om
Transport med Motorvogne, dels om Transport med norske Fartøjer.

I Underafsnittet om Automobiltransporten foresloges i § 5, at
Transport i Rute eller erhvervsmæssig Transport, som ikke foregaar
i Rute, men som alligevel foregaar regelmæssigt over bestemte Stræk
ninger, kun kan finde Sted i Henhold til Koncession. Til en saadan
Koncession kan knyttes Regler og Vilkaar, f. Eks. om Rutetider,
Takster, Samtrafik, Postføring mod bestemt Vederlag, Endestationer,
Stoppesteder, Pligt til at benytte Rutebilstation eller Godscentral,
Pladsafgift, Andel i Udgifter til nødvendig Vejudbedring og Vedlige
holdelse m. m.

Erhvervsmæssig Transport uden Rute maatte efter § 7 bare finde
Sted i Henhold til Bevilling fra vedkommende Samfærdseisnævn.
Til Bevillingen kan knyttes nærmere Regler og Vilkaar, f. Eks. om
Motorvognenes maksimale Last eller om det største Antal Personer,
der kan befordres, hvilket Omraade Bevillingen skal omfatte, Tak
ster, Afgifter, Pligt til at benytte Rutebilstation eller Godscentral o.s.v.

Lokale Organisationer til Varetagelse af fælles Transportinteres
ser skal godkendes af Myndighederne. Departementet kan paalægge
Bevillingshaverne at oprette eller slutte sig til en saadan Organisa
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lion og kan paalægge Organisationen bestemte Opgaver til Fremme
af Transporten ( 9). Om denne l3estemmelse siges i Anmærknin
gerne til Forslaget, at de Transportnnvisningscentraler, man havde
under Krigen, i hvert Fald maa fortsættes i nogen Tid og fortsætter:
»Udover dette mener man imidlertid, at Centralerne har en betyd
ningsfuld og varig Opgave ogsaa under normale Forhold. En virkelig
Rationalisering af den erhvervsmæssige Lastbilstransport lader sig
ikke gennemføre udelukkende ved Indførelse af Bevillingspligt. Det
drejer sig her i væsentlige om Enmandsbedrifter med een eller to-tre
Vogne pan hver Ejer. Men ligesom der i Rutebildriften arbejdes med
Samling i store og økonomisk set mere slagkraftige Driftsenheder,
vil det ogsaa være til stor Gavn for Lastbiltransporten, om Udøverne
kuHde drage Nytte af de større Driftsenheders Fordele. Dette kan op
naas ved en Samling af de enkelte Erhvervsudovere i Organisationer
med det Formaal at drive Transportanvisning i Lighed med de nu
værende Centraler. Udøverne faar derved et Fæfleskontor. som vil
kunne sikre den størst mulige Idnvttelse af Materiellet ved en Kom
binering af Transportopgaver, saaledes at man mest muligt kan und
gaa Tomkørsel, Krydstransporter og Parallelkørsel. Desuden vil Ma
teriellet lettere kunne overføres fra Distrikter, hvor Sæsonvariationer
i Behovet har skabt en forbigaaende Rigelighed pan Materiel, til Di
strikter med en anden Sæsonvariation, hvor der i øjeblikket er Knap
hed. Centralerne vil kunne bidrage til en stadig Forbedring af Mn
teriellet ikke mindst ved, at man fnar en bedre Oversigt over, hvad
der tiltrænges af specialudstvrede Lastbiler. Publikum faar et Sted
at henvende sig til i Stedet for en større eller mindre Kreds af Enkelt
personer. «

I de følgende Paragraffer er der Bestemmelser om Udleje af Mo
torvogne uden Fører, om at Politiet kan fjerne Vognenes Kendemær
ker for saa lang Tid (lette findes paakrævet. Endelig er (ler § 12
Bestemmelse om, at Oprettelse og Drift af Rutebilstation eller Gods-
central skal godkendes af Fylkets SamfærdselsnævH. der ogsan skal
godkende det Reglemen t. der udarbejdes.

Det andet Underafsnit i tredie Kapitel handler om Transport med
norske Fartøjer. Delte er pan samme Maade som Afsnittet om Auto
mobilkorselen delt i Rutekoncession og Vilkanrene herfor ( 14 og
15) og Bevilling for Lastfragt og Vilkaarene herfor, og Bestemmel
serne ligger principielt pan samme Linie som Bestemmelserne for
Äutomobilkørselen.

I § 19 findes en Bestemmelse om, at Ejere eller Brugere af Fiske-
fartøjer pan 25 Brutto-Registertons og derover og andre Fartøjer af
samme Størrelse, som ikke kommer ind under ovennævnte Bestem
melse, men som for en vis Del af Aaret ønsker at drive erhvervs
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mæssig Transport, maa have Fartstilladelse paa de Strækninger og
for de Tidsrum, som de ønsker at drive en saadan Virksomhed.

Fjerde Underafsnit indeholder Fællesbes temmelse for Afsnittene
om Automobilkørsel og Sejlads og bestemmer i § 21, at Koncession
gives med Tidsbegrænsning, medens Bevilling gives uden Tidsbe
grænsning. Tilladelserne kan dog naar som helst tilbagekaldes af
den Myndighed, der har givet Tilladelsen, naar Vilkaarene ikke
overholdes. Det kan efter § 22 gøres til Vilkaar for Koncession, at
to eller flere Bedrifter, der driver rutegaaende Trafik, sluttes sam
men. Endvidere foreslaas en Bestemmelse om, at hvor det af sam
fundsmæssige Grunde menes paakrævet, kan Myndigheclerne gribe
regulerende ind overfor Bedrifternes egen Transport ved, egne eller
lejede Motorvogne eller Fartøjer.

Endelig findes der i fjerde Kapitel Bestemmelser om, at Kongen
kan udstede nærmere Forskrifter, der liltrænges ved Lovens Gennem
førelse.

Forslaget blev derefter gjort til Genstand for en omfattende Be
handling i Odelstinget og Lagtinget. Det ligger vel i Forholdets Na
tur, at Regeringspartiet sluttede sig til Forslaget, og Oppositionen
havde en Række Indvendinger at gøre. De fire mest betydende Om
raader, hvor der kritiseredes, handlede om, at man ikke ønskede
tvungent Samfærdselsnævn i alle Fylker, at man vilde have Sikker
hed for, at der gaves saa mange Bevillinger til Fragtfart udenfor
Rute, at Behovet kunde dækkes, at Virksomhederne ikke kunde
tvinges til at slutte sig sammen i Transportcentraler og endelig, at
l3eslemnielserne til Regulering af Kystfarten begrænsedes.

Med Hensyn til det første Omraade fremhævede Ordføreren
Burull’, at en tvungen Oprettelse af Samfærdselsnævn vilde virke
altfor skematisk; i østlandets Fylker, hvor der ingen Søtrafik fanci
Les, kunde Fylkets Vejstyre udmærket ordne Bevillingsspørgsmaalc
rie, som det hidtil havde gjort.

Den af Burull rejste Drøftelse af Spørgsmaalet om Antallet af Be
villinger blev i nogen Grad imødekommet af Flertallet, idet dette
indrømmede, at Lovens Bestemmelser kunde virke uheldigt. Ved Be
handlingen i Stortinget kom der en Bestemmelse ind om, at private
Motorvogne og Baade fik Lov til at medtage Folk og Gods for Beta
ling i Forbindelse med egne Transporter, naar det behøves, men det
maa ikke drives som Næring, og Afgørelse heraf skal i Tvivlstilfælde
træffes af Samfærdselsnævnet.

Det tredie Omraade, hvor Kritikken særlig fra konservativ Side
satte ind, var Forslaget om, at det skulde kunne paalægges Trans
portvirksomhederne at slutte sig sammen i Transportcentraler, og

*) Forhandlinger i Odelstinget Nr. 76 den 28. Juni 1947 Sp. 600 ff.
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der udlaltes herom: »Mindretallet er principielt uenig i, at der her
skal kunne bruges Tvang. I de Tilfælde, hvor der virkelig er Behov
for det, vil Erhvervsudoverne sikkert selv danne Centraler paa fri
villig Basis. Det vil særlig være Tilfældet i Byer og Distrikter med
koncentrerede Transportbehov, specielt for Persontrafikkens Ved
kommende. Men i de mange Bygder, hvor der kun er faa Droske
ejere og en 3—4 Lastbiler spredt fordelt i de forskellige Dele af
Bygden, vil det være uhensigtsmæssigt saavel for Publikum som for
Erhvervsudoverne at oprette suge Centraler, ligesom det vil føre til
unodvendige Omkostninger . De Transportanvisningscentraler,
vi har haft, er skabt af Krig og Krise. Det var en krisebetonet Regu
lering, hvor det væsentlige var at faa de nødvendige Varer transpor
teret uden 1-lensyn til Udgifterne . .

Med 1-lensyn til Koncessionshestemmelsen for Kystfarten sluttede
de konservative sig til Rederforbundets Opfattelse, der fremhævede,
at paa det internationale Skibsfartsmøcle i London 1946 blev der fra
Repræsentanter for de 18 Regeringer, der deltog, enstemmigt givet
Udtryk for, at Skibsfarten snarest muligt rnaatte blive fri igen. »Hvis
Norge i denne Situation gaar i Spidsen med at indføre Koncessions
tvang indenfor norsk Kystfart, vil det uden Tvivl gøre et særdeles
uheldigt Indtryk. «

Medens de konservative saaledes maatte advare mod Koncessions
tvang for Kystfarten, kunde de gaa med til, at der krævedes Kon
cession af Fartøjer i lokal Fjordfart i Rute; derimod advarede de
mod Bevillingstvang for Fartøjer i løs Fragtfart. Bestemmelsen om,
at Fiskefartojer og lignende, som drev Fragtvirksomhecl i den Tid af
Aaret, hvor de ikke var oplaget al deres egentlige Virksomhed, fand
tes uheldig. »Nu i denne Transportnødens Tid skulde man være tak
nemmelig for at faa dette Tilskud til Fragtbaadene. At lade disse
underkaste Bevillingstvang med Afgifter og Paalæg om at udføre
visse Transporter ø. s. v. fandt Mindretallet uheldigt og upaakrævet,
Det er igen Udslag af Skematiseringslvst, som gør sig gældende hos
Lovkoncipisterne, der ønsker at ordne det hele, som om det var en
Bilcentral her i Oslo.»

Under de videre Forhandlinger baade i Odelstinget og Lagtinget
kom der mange interessante og oplysende Synspunkter frem. Man
faar i det store og Hele Indtrykket af, at Lovgiverne i det væsentlige
kunde slutte sig til Forslagets Grundtanker som et af de Midler, der
var nødvendigt til Landets Genopbygning efter Krigen. Forslaget blev
da ogsaa vedtaget med kun smaa ikke principielle Ændringer og
stadfæstedes af Kongen den 11. Juli 1947.

I Løbet af den kommende Tid bliver det nu Opgaven at føre
Lovens Bestemmelser tid i Livet og at indpasse den nye Ordning i
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det samlede Genopbygningsarbejde i Norge. Det er klart for alle, at
der ogsaa paa Trafikvæsenets Omraade foreligger meget store Op
gaver, som stiller meget store Krav til bande Arbejdskraft, Materialer
og Valuta til nødvendig Indførse]. Det er nævnt, at Antallet af Auto
inobiler ved Krigens Ophør kun var en Brøkdel af, hvad det var i
199, og de Biler, der var tilbage, var i en saadan Forfatning, at de
behøvede stadige og omfattende Reparationer paa Værksteder, hvor
der i Forvejen var Mangel paa Arbejdskraft. Jærnbanerne var i en
omtrent lige saa daarlig Forfatning, og ogsaa her krævedes store Ar
bejder til Vedligeholdelse. Men fortiden de store Udgifter, der vilde
være nødvendige til at bringe Landet op pan et Niveau i trafikmæs
sig Henseende, der svarede blot nogenlunde til Stillingen i 1939, var
der mange Forslag til Forbedringer og Nyanlæg. Saaledes kan det
nævnes, at der forelaa Forslag om meget bekostelige nye Baneanlæg
baade i Vestnorge og Nordnorge, at der var store Planer om nye Vej-
anlæg, at andre ønskede store Banestrækninger elektrificerede, me
dens atter andre var særlig interesseret i en hurtig Udvidelse af
Flyveforbindelserne. Enclelig maa ikke glemmes de store trafikiuæs
sige Opgaver, der forelaa efter ødelæggelserne i Nordnorge, og efter
al Norge havde mistet et meget stort Antal af sine Skibe under Krigen.

Alle disse Opgaver kunde der ikke tages fat pan samtidig, det
vilde blot betyde, at man maatte standse her og der paa Flalvvejen,
fordi man manglede det ene eller det andet. Nogle af de mange øn
sker og Planer maatte have en Præferencestilling i Forhold til de
andre og ved Afgørelsen af, hvad der skulde have Preferencen og
gaa først, iuaatte der tages almindelige samfundsmæssige Hensyn:
Hvad er der til Raadighed af Arbejdskraft, af Materialer, at uden
landske Betalingsmidler, og hvorledes skal de knappe Resourcer for
deles. Planer og Afgørelser i denne Forbindelse er i Norge for 1947
samlet i et saakaldt Nationalbudget, hvor alle Planer er samarbejdet,
saaledes at der i ringest mulig Udstrækning bliver Tale om Konkur
rence mellem de forskellige Planer.

Norges væsentligste Aktiv ved Opstilling af en saadan Plan var
de store Beholdninger af udenlandsk Valuta, som de norske Fragt
skibe havde indtjent under Krigen, og som man havde modtaget som
Erstatning for de mange torpederede Skibe. Man var klar over, at
hvis disse to-tre Milliarder Kroner blev anvendt planløst, vilde de
meget hurtigt forsvinde, saa stor var Varehungeren paa alle Omraa
der, og det rigtigste maatte derfor være at give de Behov, som sam
fundsmæssigt betød mest, en Preferencestilling. Delte inaatte inden
for Trafikomraadet være Skibsfarten, der gennem mange Aar havde
indsejlet 1-lundreder af Millioner af fremmed Valuta, som Norge
havde haardt Brug for.
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Medens den norske I-Iandelsflaade før Krigen havde været pan
4,8 Mill. Br. T., var den ved Fredssiutningen gaaet ned med 2,7 Mill.
13r. T., altsaa godt Halvdelen. I den sidste Halvdel af 1945 fik 1-Ian-
delsflaaden en Tilvækst dels ved Nybygninger, der bl. a. var bestilt
i Sverige før Okkupationen, men ikke leveret tidligere, dels ved Over
tagelse af tysk Tonnage og endelig ved en Række Indkøb i Udlandet,
saaldes at Handelsflaaden ved Udgangen af 1946 var naaet op pan
3,3 Mill. Tons.

Der blev da foretaget en Undersøgelse af, hvilke Bestillinger, der
ved Begyndelsen af 1947 forelaa, og det viste sig, at der var kontra
heret om en. 2,2 Mill. Br. T. til et Beløb af Ca. 2,4 Milliarder Kr. Naar
alle disse Bestillinger var leveret, vilde Flaaden under Forudsætning
af, at der ikke fandt Forlis, Salg eller Ophugning Sted, være pan Ca.
5,5 Mill. Br. T., en saadan Kalkule var jo ikke af stor praktisk Værdi,
og der blev foretaget yderligere Beregninger, der viste, at naar dci’
toges 1-lensyn til alle Faktorer, vilde der i 1950 mangle ca. 1 Mill.
Tons i, at Handelsflaaden havde samme Størrelse som i 1940.

Der blev derefter foretaget en Undersøgelse af hvilke Planer, de
norske Reclere havde til nye Indkøb eller Bestillinger i de kommende
Aar, og det viste sig, at der forelaa ønsker om Kontraheringer af
ydrligere 2 Mill. Br. T. lii et skønsmæssigt Beløb al Ca. 2f500 Mill. Kr.

Naar alene en Fornyelse af Flaaden saaledes at Udviklingen fra
for 1940 kunde fortsættes som en jævn opadgaaende Kurve vilde
koste Norge Ca. 5 Milliarder Kr. væsentligst i udenlandsk Valuta,
siger det sig selv, at Betalingsbalancen i de kommende Aar vilde
blive haardt anspændt. Der var imidlertid en betydelig Stemning for
en saadan Modernisering af Finaden, der ud i Fremtiden vilde vært’
al’ uvurderlig Betydning for Opretholdelse og Forbedring al’ det nor
ske Folks Levestandard, og det var da klart, at man paa alle andre
Omraader. og dette gælder ikke mindst de indenrigske Trafikmidler
maatte sætte Tæring efter Næring, d. v. s. en hel Del i og for sig 1w-
rettigede ønsker maatle udskydes i de første Aar og vente til bedr’
Tider, hvor den økonomiske Situation kom til at ligge ancLerledes.

Ser man derefter paa det norske Nationalbtidget. snaledes som
dette er opstillet for 1947*, skulde dette vise en Balance paa 12,35
Milliarder, hvoraf 8,6 Milliarder som indenlandsk Produktion og 3,75
Milliarder som Indførsel. Af det samlede Beløb var det planlagt, at
7,5 Milliarder skulde gaa til Forbrug, 2,85 Milliarder til Udforsel og
2 Milliarder som Nettoinvestering. Lægger man til delte sidste ‘l’al
Værdien af Afskrivniig og Forringelse, kommer man til eii Brutlo
realinvestering pan 3,2 Milliarder. Af dette Beløb var der afsat Ca.

) Om Nationalbudgettet 1947. St. Medd. Nr. 10, 1947, hvorfra en Række
af de følgende Tal er taget.
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600 Mill, til Bruttoinvestering i det indenlandske Trafikvæsen. Af
dette Beløb gik Ca. I-Ialvdeleu lii Nyanlæg og Vedligeholdelse af faste
Anlæg og Resten til Nyanlæg og Vedligeholdelse af Materieflet. Den
største Post her er Norges Statsbaner med 155 Mill. Kr., medens der
til Motorkørselen afsattes 174 Mill. Kr. (heraf de 100 Mill. Kr, til
Vedligeholdelse) og 114 Mill. Kr. til Vejvæsenet.

Om Vejvæsenet udtales det af Samfærdselsdepartementet, at der
for Vejvæsenet (inkl. Broerne) er afsat væsentlig mindre end før
Krigen, naar der tages 1-lensyn til Prisstigningen. »Der foreligger
endnu i store Dele al’ Landet et stort udækket Behov for Veje. En
Række al’ Broerne trænger ogsaa til at blive forstærket. De er ikke
beregnet til Nutidens lunge Trafik. Det samme kan siges om mange
af Vejene selv. Det vilde være en økonomisk Vinding at faa lagt faste
Vejdækninger la langt flere af de mest trafikerede S[rækniiger.

investeringerne i 1947 rækker bare et lille Stykke mod de store Op
gaver, som her foreligger. Men det er klart, at Programmet maa gen
nemføres over et længere Tidsrum, og at man maa være forsigtig i Dag
med den Arbejdskraftsilua[ion, man har. « I Budgettet er der opført
et mindre lielob til Vedligeholdelse. end der var benyltet i 1945/46, og
at yderligere Indskrænkninger al Vedligeholdelsesarbejderne ikke
kunde anses for at være forsvarlig. 1)er er paa delte Omraade en
haard Konkurrence om Arbejdskraften mellem (le forskellige Inve—
steringsoiiii’aader, og her spiller Konkurrencen med Husbyggeriet en
betydelig Rolle. Man er dog klar over, at mange Planer maa ud

skydes, til Arbejclskraftsitualionen har bedret sig. J)et fremhæves i
denne Forbindelse, at (let er ønskeligt, at (le paabegyndle Arbejder
saa vidt muhigl fHldfores. medens i og for sig ønskelige Nvanlæg
udskydes.

Med 1-lensyri til Automobiler fremhæves det, at i Tider med nor
mal Forsyning med Reservedele og med normale Værkstedsforhold
kunde en Bils Levetid sættes til 10 Aar, saaledes at den normale
aarlige Fornyelse i Norge skulde være 9000 Køretøjer. Efter Okkupa
tionstidens Mangel pan Fornyelse af l3ilparken, Sliddet, de manglen-
de Reservedele og den utilstrækkelige Værkstedskapacitet kunde man
regne med, at 50.000 Automobiler trængte til Udskiftning. I Investe
ringsprogi’aiuiuet for 1947 ci’ der dog kun opført 4900 Biler. »Naar

(lette alligevel ikke vilde betyde nogen Katastrofe, ligger det i, at

netop de l3iler, der er størst Behov l’or. vil blive taget hjem, og de vil
blive placeret pan dr’ rigtige Steder... Investeringen i Biler er for

lille til at formindske Belastningen pan Værkstederne og paa den Ar

bejdskraft, som benyttes udenfor Værkstederne til Vedligeholdelse af
Bilparken, men det vil blive paaset, at der herefter ikke bliver nogen
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yderligere Forøgelse i Bilparken med yderligere Værkstedshelast
ning.

Det vil føre for langt her aL gaa nærmere ind paa andre Sider af
Nationalbudgettet, og den interesserede Læser maa henvises til at
sætte sig ind i dette. Jeg skal derfor her indskrænke mig til nogle
afsluttende Bemærkninger.

Der kan ikke være Tvivl om, at de Planer, der er samlet i Natio
nalbudgettet, repræsenterer en Vilje til en Kraftanstrengelse fra norsk
Side, som maa imponere. Den opmærksomme Læser vil ikke undgaa
al bemærke, at naar man har været i Stand til at opstille en saadan
Plan, hænger det sammen med, at Norge i øjeblikket arbejder under
meget gunstige internationale Konjunkturer. De Varer og Tjenester,
som Norge kan tilbyde Verdensmarkedet som Fisk og Fiskeproduk
ter (Klipfisk) Hvalolie, Gødningsstoffer, Træforædlingsproduk [er
m. m. samt Skibsfarten giver i øjeblikket meget gode Priser, og deL
er ikke sikkert, at disse vil kunne holde og i Særdeleshed relativt i
Forhold til Importvarernes Priser. Alligevel viser Budgettet, at Norge
tærer stærkt paa sine udenlandske Tilgodehavender, og da særlig paa
sine Dollarsbeholdninger.

Skal ProgrammeL, som det er skildret i det foregaaende, gennem
føres, maa der vises en streng økonomi. Nationalbudgettet og Pla
nerne for Genrejsningen af den norske økonomi kræver derfor stærk
Tilbageholdenhed ikke mindst indenfor den indenlandske Trafik, og
jeg tror, at det vil være rimeligt at se Nationalbudgettet og Samfærd
selsloven i ret nøje Sammenhæng. Skal den ønskelige Transport gen
nemføres, maa man sikre sig, at al overflødig Transport undgaas
eller i hvert Fald indskrænkes, og at Tomkørsel begrænses til det
mindst mulige.

Det er netop dette, der er en central Opgave for de Mænd, der i
de kommende Aar skal administrere Samfærdselsloven. Det bliver
en vanskelig, men meget betydningsfuld og interessant Opgave.

P. P. Sz’eistrup.
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RUTEBILSTATIONER

Rutehilstalioners Opgave er at føre de Rejsende nær ind til
Midten af l3yen og skaffe Rutehilerne Ruter og Holdepladser, (ler
passer lii l3yens Gadenel og til Trafiken i Byen.

Placering af Afgangs- og Ankomsts[eder paa velvalgte og egnede
Steder letter Forholdene for de Rejsende og gør det muligt at skaffe
dem Bekvemmeligheder (Vaskeindretninger, Garderober, Oplys
ningskontorer o. s. v.), som ikke kan faas, hvis der ikke er et enkelt
Centralanlæg for Byen; et saadant vil desuden gøre Kontrol med
Vognene lettere.

Ved Bygning og Indretning af en Rutebilstation kommer Gods
sporgsmaalet ikke til at spille nogen Rolle.

En vel beliggende Rutebilstation bliver et Samlested for de Varer,
som Rejsende fra Landet har købt under deres Ophold i Byen, og
som de deponerer der, indtil de skal rejse tilbage. Ganske det samme
sker med mere omfangsrige Indkøb, der af Leverandøren sendes til
Rutebilstationen. Og det samme gælder for modsat Retning for de
Varer, (ler er laget med ind til Byen.

Er (iodsmængden saa stor, at (len kræver en hel Vogn, vil denne
blive læsset hos Afsenderen og sendt direkte til l3estemmelsesstedet.

Det er denne væsentlige Forskel mellem Jernbane- og Vejtrans
port, der maa tages i Betragtning ved Bygning af en Rutebilstation.

Paa en Rutebilstation vil der ikke være nogen Godsforsendelse ud
over Pakkeforsendelser og Stykgods, der enten transporteres med
Rutehilerne eller med særlige Samlevogne.

Det er ikke en Selvfølge, at man kun indretter en enkelt Rutebil
station. Har Byen naaet en vis Størrelse, er en enkelt Rutebilstation
niaaske ikke tilslrækkelig. Er for mellemstore I3yer paa indtil
200.000 Indbyggere Byens Areal forholdsvis begrænset, og er der
ikke Trang til særlige Forbindelser mellem visse Dele af Byen og
visse Dele af Oplandet, bor flere Rutebilstationer ikke anvendes.

En enkelt Rutebilstation bør ikke blive en Hindring for, at der
paa nogle Linier i Byen bliver Mellemstationer. Nogle Linier har
maaske som Opgave paa visse Dage at føre Landboere ind til visse
Punkter af Byen, som Torvepladser el. lign. For disse Linier kan
det være det normale, at Vognen først holder ved en Mellemstation.
Ved Tilbagerejsen maa man sikre disse Rejsende, at de paa Tilbage
vejen kan faa Plads uden at være nødt til at søge ind til Hoved-
stationen.
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Spargsmaalet om at lægge Rutebilstation og Jernbanestation ved
Siden af hinnnden maa undersøges, thi det er ikke givet, at det i
alle Tilfælde bør gøres. Naar en By bliver betydelig I sig selv og
t Forhold til Opiandet, er det maaske endda uheldigt, at de kom
mer til at ligge ved Siden af hinanden.

Den økonomiske Rolle, som Vejtrafiken spiller, kan vtere saa
stor, at den motiverer en Adskillelse mellem de to Stationer.

Resultatet af disse Overvejelser bør Ikke være, at man systema
tisk skal skille de ‘to Stationer, men en Adskillelse kan maaske give
større Frihed I Valget af den bedste Plads.

Det er sjældent, at det har været muligt at føre Jernbanen ind
i Byens Midte; Banegaarden er kommet til at ligge i en Udkant af
Byen, hvor det vil være mindre belejligt ogsaa at have Rutebil-
stationen liggende.

At disse Grunde bør man sam hellere søge at finde en Plads midt
I Byen, der bedre svarer til de samlede Interesser og til de Menne
skers ønsker, der skal til og fra Byen med Rutebil.

Hvis en Bys egen Virksomhed er ringe i Sammenligning med,
hvad Jernbanen tilfører den, bør de to Stationer lægges ved Siden
af hinanden.

lægges de to Stationer ikke ved Siden al hinanden, kan det
maaske blive nødvendigt at etablere en særlig Forbindelse Imellem
dem. Foregaar der f. Eks. en særlig Ferietrafik igennem Byen, kan
denne særlige Forbindelses Vogne mauske føre de Ferlerejsende helt
ud til Omegnens Feriesteder.

Det vil ikke være rigtigt at forme Jernbanestationer og Rutebil-
stationer ens. En Rutebilstation kan saaledes blive en Station, der
alene betjener Persontrafiken.

Ser man bort fra Stationerne pan Omegnsbaner ved store Byer,
er Jernbanestationer indrettet til at modlage eller afsende Tog i for
holdsvis stor Tidsafstand i Enheder pan muaske 900 Rejsende. I en
Rutebilstation er Enheden inaaske højest 50 Rejsende, og Reglen
vil være den, at Ankomst og Afrejse vil være omtrent samtidig I de
forskellige Retninger og uophørlig gentages.

Af denne Grund, og endnu mere end pan en Jernbanestation,
maa de Rejsende Ikke pan noget Tidspunkt gaa over Korebanerne;
Perronerne bande for Ankomst og Mrejse maa lægges saaledes, at
de ikke frister Publikum til at gaa ud pan Kørebanerne. Faren her
ved er større end pan en Jernbanestation, da det ikke er muligt at
melde, naar Vognene kommer ind; Køretiderne overholdes ikke san
nøjagtigt, og Publikum er mere fortrolig med at gaa over en Køre-
bane end over et Jernbanespor. Derfor bør adskilte og parallele
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Perroner kun anvendes. naar der er Tunnelforhindelse imellem dem
for (le Rejsende.

En anden Forskel fra Jernbanestationer er, at Adgangen for de
Rejsende til Vognene i Almindelighed kun kan foregaa fra højre
Side i Kørseisretningen. Ganske vist kunde man indrette Indgangen
i Bagenden af Vognen, men man kan da ikke have et Bagagerum
hag paa Vognen. og Paahængsvogn kan ikke anvendes.

Man maa ogsan regne med Indgang alene fra den ene Side ved
Indretning al Perronpianen, ligesom Kørseisretningen baade ved
Kørslen til og fra Perrorierne maa fastlægges herefter.

Vognenes Tilkørsel langs Perronerne kan ikke foregaa ved Man
øvrer, der kræver Bakning. Al Indkørsel til Rutebilstalionen skal
foregaa i samme Retning, og saaledes at det ikke bliver nodvendigt
at bakke for at komme paa Plads eller faa Vognene fri.

En anden Særegenhed ved en Rutebilstation er, at der bør skaffes
en særlig Adskillelse mellem de Rutebiler, der skal betjene Publi
kum og andre Vogne. En Plads noget borte fra en 1-lovedvej med
bekvem Adgang er en god Løsning, især naar Adgangsvejen ender
blindt.

Da man vanskeligt kan læse i en Rutebil, er en Aviskiosk ikke
nødvendig, og da man ikke bør ryge i den, maa et Tohaksudsalg
især være beregnet for ankommende Rejsende.

Restauration synes heller ikke nødvendig, og Salg af Føde
varer til Fortæring undervejs er ikke paakrævet, da Rejsen er kort
og Bekvemmelighederne mindre end i Tog.

Pladsen for ankommende oq afgaoende Vogne.
Den Tid, der kræves til al tømme en Vogn, er ikke over 2 Minut

ter, og den Tid, der ved Afgang kræves til at fylde den, er heller
ikke over 2 Minutter.

Der maa derfor være 5 Minutter imellem, at samme Plads er
optaget af ankommende Vogne, da Folk altid er indstillet paa at
komme hurtigt ud og bort fra Stationen.

Ved Afrejse er det ikke muligt at samle de afrejsende nøjagtigt
paa det Sted, hvor Vognen holder, og da ikke alle er indstillet pan
at skynde sig lige meget, er det nødvendigt at beregne 15 Minutter
til de Rejsendes Samling.

For en By med 200.000 Indbyggere kan det mnaaske blive nød
vendigt at regne med i Løbet af en Time at have 60 Afre,jser (eller
Ankomster) og 12 Ankomster (eller Afrejser).

Som Følge af at Vognene følger tæt efter hinanden, og som Følge
af, at Antallet af Ankomster og Afrejser veksler gennem Dagens
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Timer, synes det være rigtigt at have særlige Ankomst- og særlige
Afgangsperroner.

En Vogn kan køre til en Perron enten langs Siden eller med
For- eller Bagenden; i sidste Tilfælde anvnder man i Almindelighed
en kamformet Perron, der er vinkelret paa eller danner

450
med

Perronen.
En saadan kamformet Perron kan bestaa af en 5 m bred Ende

perron med Kamtænder, 2 m brede mellem 2.50 X 6 m Mellemrum,
hvori Rutebilerne kan holde.

Mod dette Kamsystem kan indvendes:
— Vogne, der ankommer, kan køre direkte ind med Forenden i
Bunden al Kammen, medens Vogne, der skal afgaa, maa bakke ud.
En Rutebilstations Ydeevne afhænger af den Hurtighed, hvormed
Vogne kan komme fra det ene Sted, hvortil de ankommer, til det
Sted, hvorfra de skal afgaa, og enhver Ordning, der kræver vanske
lige Manøvrer, kan kun skade Stationens Ydeevne.
— Med Kamsystemet kan Adgang til Vognen snart være ved Kam-
mens Rod, snart ved dens Spids, og i sidste Tilfælde er, især for an-
kommende Vogne en Bredde af Kammen paa 2 m for lidt.

Systemet med Vogne, stillet paa langs af en Perron, bør fore
trækkes, fordi enhver Pladsforandring da kan foregaa i samme
Retning.

Dette System kræver stor Plads i Længden. Erfaringen viser, al
i en Række Vogne, der staar efter hinanden paa en 6 m bred Vej,
kræves et Mellemrum paa 15 in imellem Vognene, for at en Vogn
kan manøvrere uafhængigt af de Vogne, der staar foran og bagved
den. Dette medfører, at der Lii hver Vognplads maa kræves en Læng
de paa ialt 25 m.

Men det vil være muligt ved en Sammenkobling af Vognenes
Kørsel at stryge det 15 m Mellemrum og saaledes nøjes med 10 m
Længde for hver Vogn.1)

For 5 Pladser for ankommende Vogne er det muligt, selv med
een Ankomst pr. Minut at nøjes med en 50 rn lang Perron, da en
Ankomsiplads højest optages i 5 Minutter,, og især fordi Ankomst-
pladsen kan vælges blandt en vilkaarlig af de 5, hvortil Adgangen
frembyder de bedste l3etingelser.

Selv om de Rejsende med deres Haandbagage hurtigt kommer
ud af Vognen, er det samme ikke Tilfældet med den større Bagage,
men man vil kunne udlevere deri, naar Vognen er kommet i Garage.

) Revue Général 1935 S. 375.
Nicolas: Étude Générale de la gare routiére. Cas particulier de l’autogare
de Nantes. Annales des Ponts el Chaussées No. i 1944 Side 1.
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For Afgangsperronerne kan man ikke vente med at træffe Be
stemmelse om Vognens 1-loldeplads til sidste øjeblik, da det er nød
vendigt i Tide at lade Publikum vide, hvor Vognen vil være al finde.

Gaar man ud fra, at man har 15 1-loldeplaciser, der hver skal
have 4 Afgange i en Time, altsaa mcd et Kvarters Mellemrum, kan
man fordele de 60 Afgange saaledes, at der foregaar 5 Afgange sam
tidig hver 5 Minutter.

De Pladser, der er bestemt for 5 samtidige Afgange, lægges i cii
Række efter hinanden paa 5() m Længde.

I de travle Tider er man nødt til at overvaage, at den samtidige
Afgang af de 5 Vogne i samme Række virkeligt foregaar til den fast
satte Tid, ligesom man maa paase, at de 5 mesle Vogne til samme
Afgangssted er pan Plads 11) Minutter for deres Afgangstid. De nye
Vognes Indkorsel paa Plads kari først foregaa umiddelbart efter, at
den foregaaende Række Vogne er kørt bort, nltsaa 10 Minutter før
deres Afgang.

For at være sikker pan at faa disse Iridkorselstider for afgaaeude
Vogne overho’dt, vil det være praktisk at have en midlertidig I-bide-
plads for de 5 ventende Vogne umiddelbart foran Afgangsperroner
iie, og del le kan navnlig være nyttigt. naar Garagen ligger i nogen
Afstand, og Tilkørsel fra den foregaar ad offentlige Gader.

Efter dette System ved de Rejsende nøjagtigt, ved hvilken Perron
de skal søge deres Vogn. Afgangsperronerne deles ikke efter dette
System efter Bestemmelsessted men efter Afgangstid. l)esuderi kaim
disse to Inddelingsmaader forenes ved, at man for Liniet’, der køres
ofte, anvender Afgangstider mcii I 5 Minutter eller Multipla af I 5
Minutters Mellemrum.

En udmærket Anvendelse af denne Metode fans ved, at man
lægger de kontinuerte Perroner langs en Cirkel med omtrent 75 m
Diameter (Længde 285 m). 1)en inderste Del af de cirkulære Per
roner er reserveret de Rejsende, der gennem Fodgængertunneler maa
have Adgang hertil. Oversigten over et saadant Anlæg er god, san
Ledelsen lettes. Omkring den cirkulære Perron kan lægges en 10 m
bred Vej for Vognene.

En Rutebilstation hør bestaa af to adskilte Dele, den ene ude
lukkende bestemt for de Rejsende, den anden for Vogntjeneste og
Personel. De to Dele bør ikke fjernes for meget fra hinanden. Deri
første er omtalt. Den sidste >Garagen< skal omfatte alt, hvad der
har med Vognenes Pasning, Vask m. m. at gøre, der skal være el
mindre Værksted, Anlæg til Paafyldning af Benzin samt Lokaler for
Mandskabet.

Endvidere kan her lægges Godsiud- og Udleveringssteder. Garn-



1948 DANSK VEJTIDSSKRIFT 59

gen hør ikke ligge for langt fra den for de Rejsende bestemte Del
af Rutebilstationen.

Fortages Behandlingen af det Gods, der ikke er I-Iaandbagage, i
Garagen, bliver endvidere Omladning lettere, end hvor Godsets Be
handling foregaa r paa Personperronerne.

Det vil være en Fordel at have Vognene staaende i en Fælles-
garage, fremfor at have dem i Garager spredt ud over Byen, da
Tomkorsel pan l3yens Gader derved undgaas, saa disse i mindre
Grad belastes.

ANLÆ GET AF
DE SJÆLLANDSKE HOVEDLANDEVEJE 1766*

A.
Den fra Kjøbenhavns Vesterport udgaaende Vej gruppe

I.
Roskildevejen.

Denne Vej, der danner den Stamme, hvorfra de sjællandske Ho
vedlandeveje mod Syd, Vest og Nordvest forgrener sig, gik paa det
Tidspunkt, (la de store Vejanlæg paahegyndtes, fra Vesterport ad
den nuværende Vesterbrogade til nuværende Platanvej og fortsa ttes
derefter i en lige Linie omtrent parallel med nuværende Rabbeks
Alle Snuden om Bakkehuset. langs med den sondre Grænse af Søn
dermarken ad nuværende Valby Langgade og Remisevej. indtil den
ne drejer al mod Nord og derfra i den tidligere Retning direkte lii
den 1)æmning, som førte over Langvacldam til Damhuset. Herfra gik
den til Glostrup 1-lus over Herstedvester og Hedehusene til Roskilde.

Vejen var som alle de øvrige Veje. der skulde ombygges, en 10 à
12 Alens Naturvej belagt med Sten og Grus undtagen paa Stræk
ningen indenfor Damhuset, hvor der fandtes en maadelig Slenhane
af utilhugne Brosten. Den snoede sig i talrige Bugter gennem Ter
rainet som en Lokalvej, der gik til saa mange som muligt uden
1-lensyn til Vejlængden.

Det var denne Ve, som sammen med Vejen til Hørsholm først
blev taget under Arbejde af dien indkaldte franske Ingeniør Marmil

*) Af en gammel Embecismands efterladte Papirer. Afhandlingen er
desværre ufuldendt.
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lod, der som Overvejinspeklor kom til at lede alle Vejarbejder indtil
1775, og alle Forberedelser navnlig ogsaa den vidtioftige Kortlæg
ning blev fremmet saa hurtigt, at Projektet kunde indleveres til Ap
proba tion allerede 1766. Approbatioiispaategningen lyder saaledes:

Vi approberer hermed allernaadigst dette forfattede carte, og vil
at Vejen fra Dam-Huuset indtil Roeskilde skal anlægges udi luge
Linie saavidt muligt ske kand. Givet i Vort Slolt Friederichsberg d.
24. Julii Ao. 1766. Christian B.

I denne Paategning indeholdtes altsaa den første og vigtigste Ho
vedbetingelse for de nye Landeveje, nemlig den, at de skulde føres
frem i lige Linier, ikke fra Landsby til Landsby og ikke udenom
enhver lille Bakke eller Mosehul eller Eng, men fra Kjøhstad til Kjob_
stad, dog selvfølgelig indenfor rimelige Grænser — saavidt muligt
skee kand.

Med Hensyn til selve Vejkonstruktiouen var man pan Forhaand
kun klar over, at Vejene skulde bygges som Kunstvejc, indgroftede
paa begge Sider og med en regelmæssig Befæstning af Vejbanen,
men Vejbredden og Befæstningens Art stod foreløbig hen i det Uvisse
og blev først afgjort, naar det-Tidspunkt kom, da en Afgørelse var
nødvendig. Det var derfor heldigt, at man begyndte mccl den at de
alfare Veje som ubetinget maatte siges at være af den største Betyd
ning for Færdselen, og som derfor utvivlsomt maatte tilkomme den
bedste Konstruktion, som man over Hovedet kunde tænke sig for en
Landevej. Roskildevejen blev derfor anlagt med en Bredde af 20
Alen mellem Grøfterne og med K,jørebane pan 9 Alens Bredde
midt paa Vejbanen dannet af en Slenkasse med et Stenlag pan 12”s
Tykkelse, større forneden og mindre foroven, og derover 6” Grus
samt formet med en rigelig Oprunding for Vandafledningens Skyld,
Pan begge Sider af denne egentlige Kørebane fandtes 4 Alen
brede Rabatter, der anvendtes dels til let Kørsel navnlig om Som
meren og dels lii Oplægning af Vejmaterinle. Dette sidste var den
Gang mere nødvendigt end nu, thi cIa man ikke kendte til Tromling.
maatte de Vejfarende selv besorge Vejens Baning, hvilket foranledi
gede navnlig i de første Aar efter Anlæget en idelig Planering med
tilhørende Efterfyldning af Grus.

Som det fremgaar af Approbationen, tog man ikke straks fat paa
den hele Vej, men nøjedes foreløbig med Vejslykket fra 1)amhuset
til Roskilde. for hvis Vedkommende man uden Betænkning kunde
akceptere den af Marmillod foreslanede Vejlinie. Dette Stykke Vej
blev saa anlagt i Løbet af Aarene fra 1766 lil 1772 dels af Under
saatterne i Kjøbenhavns og Roskilde Amter og dels af tilkommande
rede Soldater, en Arbejdsordning, som senere skal blive nærmere
omtalt, men om hvilken man foreløbig kan bemærke, at den beredte
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Arbejdets Fremgang saa mange Vanskeligheder af forskellig Art, at
man med Nutidens Arbejdsmetoder for øje maa forbauses over de
opnaaede Resultater og kun kan beundre den Dygtighed og Energi,
som forstod at overvinde den uhyre Friktion, selvfølgelig kun med
et betydeligt Kraftiab, I samme Aar, som dette Vejstykke blev fær
digt, anlagde Kongen for egen Regning Vejen fra Brolægningen
udenfor Frederiksberg Slo[sport til Pilealleen (Frederiksberg Bakke).

Der manglede altsaa endnu Anlæget af den nye Vej mellem Dam-
huset og Kjøbenhavn, og den blev den første Vej, som blev udført
af Hans Friederich Rosenberg, der overtog Ledelsen af Vejarbejdel
efter Marmillod, der formedelst »en vis accident» fik sin Afsked den
8. Maj 1775, og fik Udnævnelse som Overvejinspeklør 1776. Man
fastholdt den at Marmillod projekterede Retning, saaledes at Vejen
førtes i en lige Linie fra 1)amhus Dæmningen til den gamle Roskilde
Vej ved »gyldne Love’ med Indlemmelse af det allerede anlagte Vej-
stykke over Frederiksberg Bakke fra Slotsporten til Pilealleen. Den
sidste Del af Vejen fra Pilealleen til »gyldne Løve» gik over Bakke
husgrunden at hvilken (ler indkjobtes et 36 Alen bredt Vejareal ialt
25.380 D Alen for et l3elob al’ 2000 Rdl. at Ejeren, Bygningsinspektor
Conradi. Vejslvkket fra Damhuset blev anlagt paa samme Maade
som den allerede udførte Del at Roskildevejen, medens Vejen over
Bakkehusgrunden blev forsynet med en 9 Al. bred brolagt Kjore
bane og 2 Al. brede Ilabatter indenfor Grøfterne. Udenfor disse laa
paa hver Side en Vejalen. som her fik en Bredde at 2 Alen. For
slaget fik kgl. Approbation i Foraaret 1776 og udførtes samme Aar.
Brohegiingen. hvorlil man bl. a. havde anvendt l3rostenene fra dcii
gamle Vej mellem Damhuset og Valby, maatte imidlertid omlægges
næste Aar. Naar man ser bort fra de talrige og langvarige Efter-
arbejder, kan man altsaa regne, at Vejen var færdig fra 1777, i
hvilket Aar den blev aabnet for den almene Færdsel.

II.
Kjogevejen.

Anlæget at denne Vej. der 1)1ev den forsle Forgrening paa Ros
kildevejen, har en særlig Interesse, fordi det gav Anledning til den
første alvorlige Drøftelse al’ (le Principer, som skulde lægges til
Grund for de nye Vejanlæg, og som senere fik deres Udtryk i den
udmærkede Vejforordning at 23. Dechr. 1793, i Lv af hvilken Lan
dets Vejvæsen blev ordnet i de næste 70 Aar. Forharidlingsrcsulta
terne fremkom ved Samarbejde mellem Rosenberg og den i Aaret
1778 oprettede kgl. Generalvejkommission eller vistnok med Rette
denne Kommissions første Medlem General Huth, to Mænd, lige ud-
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mærkede ved et sundt og praktisk Blik, en ubestridelig Dygtighed,
en aldrig svækket Interesse og en ganske fænomenal Arbejdskraft.
Det er for en gammel Embedsmand en sand Nydelse at gennemgaa
de Flundreder af Afgørelser, som disse Lo Mænd stod lii Ansvar for,
fordi man aldrig paa noget Punkt ser dem svigte Embedsmandens
første og vigtigste Pligt: den objeklive Goren Ret og Skel i Modsæt
ning til Forretningsmandeus Ret lii en subjekliv Udnyttelse af de
foreliggende Forhold indenfor en ret vid l3egrænsning. Uden (lenne
urokkelige Obeldivitet vilde det have været ganske umuligt.
(ForisæLtelsen nianIer desværre).

ÆNDRINGER
I GADENETTET I EKSISTERENDE BYER

I eksisterende Byer vil Ændringer i Gadenettet være vanskelige
at udfore og kostbare.

I Praksis kan man forbedre Forholdene ved at fjerne holdende
Vogne fra liovedgaderne. De gør det vanskeligt for Gaaende at kom
me over Kørebanen, da Oversigten hindres, de generer kørende
Vogne, og Antallet af holdende Vogne er ofte størst, hvor Gade-
arealet er kostbarest. Kørsel bliver vanskelig, naar den skal foregaa
mellem de uregelmæssige Begrænsninger, som holdende Vogne
danner.

Man bor udenfor Hovedgaderne skabe gode Forhold for holdende
Vogne med korte Mellemrum paa Steder, hvortil der er nem Adgang;
dette er billigere end at tillade Parkering paa kostbart Gadeareal.

Mao kan forlange, at alle nye Bygninger indrettes saaledes, at
Af- og Paalæsning af Varer foregaar inde paa Bygningernes Grund,
og at alle Vogne, der har Ærinde hos dem, ligeledes kan holde inde
paa Grunden. Bygninger som Biografer, Teatre, Kontorer, Butikker
m. m., der trækker mange Vogne til sig. bør Ivitiges til at sørge for
(let samme.

Plads til holdende Vogne maa i Byplanen skaffes paa et tidligt
Stadium. Mange Gange kan der skaffes Plads under Bygninger eller
under aabne Pladser, hvorved man undgaar, at Gadeareal bliver
misbrugt.

Hovedgrunden til, at de nuværende Gader er usikre, er, at
Gaaende og hurtig Motortrafik ikke passer sammen.

Det Gadenet, der skal skabes i en gammel By, skal give gode
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Betingelser for den hurtigt kørende Færdsel, men det skal først og
fremmest give Sikkerhed.

Al gennemgaaende Færdsel hør holdes borte fra Byen ved Byg
ning af Omkorseisveje, og den bedste Ornkorselsvej dannes af en
fuldstændig ydre Ringgade.

KØREBANEBELÆGNINGER PR. 1. JANUAR 1947
samt

Forbrug af bitumiøse Vej materialer i Kalenderaaret 1946
paa de offentlige Veje og Gader i Danmark.

Skema I er en samlet Oversigt over Længderne af de forskellige
Beicegninger paa Landeveje, Biveje og Bygader; pr. 1/1 1947 fandtes
8.138 km Landeveje, 44.739 km Biveje og 3.041 km Bygader, ialt
55.919 km offentlige Veje og Gader.

Skema 1.
Kørebanebelægninger paa alle offentlige

Veje og Gader i Danmark pr. 1. Januar 1947

Lande- Bi:eje laH

Alm. Brolægning 4.2 14.0 301.7 319.9
Chaussébrolægning 763.1 21.8 197.4 982.3
Cemenibeton 253.1 19.4 53.2 325.7
Stampeasfalt 35.8 35.8
Støbeasfalt 4.4 1.1 71.6 77.1
Asfaltbeton 142.1 28.4 115.8 286.3
Tæppebelægning 1316.2 954.4 447.2 2717.8
Tjætebeton 57.0 20.7 77.7
Asfaitmakadam 16.1 28 29.9 48.8
Toplagsfyldt eller overf1adebeh Makadani 5464.9 7231.5 1114.5 13810.9
Almindelig Makadam 105.1 15288.9 365.4 15759.4
Singels-, Grus- eller Slaggeveje 12.2 16032,2 225.2 16269.6
Jordveje o. lign 5145.2 50.7 5195.9
Andre Belægninger 12.5 12.5

Tilsammen 8138.4 44739.7 3041.6 55919.7

1) Inkl. Veje og Gader i de kommunale Havne.
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Skema 3 viser det samlede Forbrug af bituminøse Vejmaterialerpan de offentlige Veje og Gader i 1946, altsaa saavel af de bituminoseBindemidler, der er anvendt paa Vejen i flydende Tilstand, som af deudlagte Belægningsmaterialer. Der er (inkl. Vand i Emulsion) ialtudlagt 51.451 t bituminøse Bindemidler (imod 9.760 t forrige Aar)og 186.729 t bituminøse Belægningsmaterialer (mod 65.009 t forrigeAar). Af regenererede Materialer blev anvendt Ca. 900 I (mod godt13.000 i f. A.), og af Tjæreemulsion Ca. 80 t (mod Ca. 6.000).

Skema 3.

Samlet Forbrug af bituminøse Vejmaterialer
paa alle offentlige Veje og Gader i Danmark i Aaret 1946

Lande
veje Biveje Bygader Ialt

t t t tBituminøse Bindemidler
(anvendt paa Vejen i flydende Tilstand)

Alm. Vejtjære 4393 4285 1191 9869As[alttjære 1626 849 61 2536Asfaltbitumeri 326 716 78 1120Cutbackasfaltbitumen 974 171 23 1168Asfaltbitumenemulsion (inkl. Vand) 116741) 186002) 64843) 36758

Tilsammen 18993 24621 7837 51451
37 0/ 48 0/ 15°/b 100 0/0

Bituminøse Belægningsmaterialer.
(Blandinger af Stenmaterialer og Asfalt
bitumen eller Cutbackasfaltbitumen)

Tæppebelægningsmateriale 640844) 58739 490881) 171911Asfaltbeton 42 3105 3147Stobeasfalt 111 10375 10486Andre Materialer9 I 3 1181 1185

Tilsammen 64238 58742 63749 186729
35 0/ 31 0/0 34 0Jo 100 0/

1) Heraf I t Tjæreemulsion. 2) Heraf 17 t Tjæreemulsion. 3) Heraf 61 I Tjæreemulsion. 4) Heraf 19 I regenereret Materiale og 15 t fremstillet nied Tjære. 5) Heraf879 t regenereret Materiale og 823 t fremstillet med Tjære. 0) UdgydningsmasseFugemasse m. v.
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Skema 2 giver en Oversigt over de i Byerne anvendte Bærelag.
Tallene viser. at Makadam er det hovppigs[ anvendte Bærelag ved
Chaussébro]ægning, Asfaltbeton og Tæppebelægninger, medens
Bærelag af Cementbeton er det almindeligste ved Slobeasfalt.

Skema 2.

Bærelag paa de offentlige Gader og Veje i Byerne
pr. 1. Januar 1947

Bærelag

Belægning Ialt

B Bro- Maka- Blacke Ofl lægn. dam Base

km km km km km

Chaussébrolægning 13.3 184.1 197.4
Støbeasfalt 43.5 16.3 11.8 71.6
Asfaltbeton 33.4 10.5 57.0 14.9 115.8
Tæppebelægning 8.4 32.4 406.4 447.2

Skema 4 viser det ,çainlede Forbruq af rent l)i[ulUifløse Binde—
midler saavel anvendt i flydende Form som indgaaende i Belæg—
ningsma Lerialerne.

Skema 4.

Samlet Forbrug af rent bituminøse Bindemidler paa
alle offentlige Gader og Veje i Danmark

i Aaret 1946 og foregaaende Aar
Saavel de i flydende Form anvendte som de i bituminose

Belægningsinaterialer indgaaende. -

1946 1945 1944 1943 1942 1941 1940 1939

t t t I I I I I

Vejtjære 12200 10200 10700 12000 9500 14400 12900 15500
Asfalt- og Cutback

asfalbit 350001) 800 700 800 500 1800 7600 33000

Tilsammen 47200 11000 11400 12800 10000 16200 20500 48500

1) Nemlig 20.200 t i Emulsion. 12200 t i Belægningsmaterialer og 2.600 I til Over
fladebehandling, Klæbning ni. v.



66 DANSK VEJTIDS SKRIFT 1948

INDHOLD AF TIDSSKRIFTER

Suenska Våg[ören ingens Tidskrif I
1948.

Nr. 1. — Statsverkspropositionen i
vågfrågor. — Våg- och trafikrefor
mer i England. — Ett försök till
klassificering av vbgar ur snöplogs
synpunkt av Vbgdirektör A. Wolff.
— Vbgunderhållc[ och motoravgif
tema i Danmark. — Grännbsvbgens
invigning av Jfigmbstare P. 0. Brist
ulf. — Vågmöte i Schweiz. — Lyckad
belbggning i Ostervåla kyrkby. —

Överrevisorernas vid våg- och vat
tenbyggnadsvåscndet årsberåttelse
1947 av Kanslisekreterare C.-A. v.
Schéele. — Personnotiser. Verkstål
lande direktår utsedd i Svenska vbg
föreningen. — Boknytt. — Notiser.

Nr. 2. — Behovet av våger. —

Vågbehovet ur transportekonomisk
synpunkt av Overingenjår K. West-

man. — Vågbyggnadsbehovet ur tra
fiksåkerhetssynpunkt av Vågtrafik
inspektår G. Ekberg. — Jordbruks
ekonomiska synpunkter på vågfrå
gan av Agr. lie. 5. Flolmström. —

Skogsbrukets vågar av Bvrådirektör
L. Hjelmström. — Person-notiser:
Byråchefen E. Sundstråm

.
— Bok

nytt. — Notiser. — Statistiska upp
gifter rörande vågvåsendet, sam-

manstållda av t. I. Byrådirektår W.
Carlevi. —

Meddelelser fra Vegdirektåren 1948.

Nr. 1. — Den nye vegdirektor. —

Om vedheftning mellom biluminose
hindemidler og steinmateriale av
Egil Sæther. — Rapport fra en stu
dierejse i Sverige 1947 av avdelings
ingeniorene Gunnar Siungaard, Sig-
mund Vaardal og Sigurd Glærum. —

Faste vegdekker av avd.ing. J. B. Jr
gens. — Kjolebil. — Kjoretoy for
Fltting av Hus. — Personalia. —

Rettelse. —

Nr. 2. — Om svelling av stovsand
jordarter ved vannopptaking av Egil
Sæther. — Elektrodialytiske forsok
ved Åsrumvannet i Vestfold av Ivan
Tit Rosenqvist. — 4-akslete biler. —

Ponte Augustin P. Justo — Puente
Getulio Vargas av Ingenior Thy. 01-
sen. — Sysselsettingsoversikt. — Or
ganisasjon av vegvedlikeholdet i
Sverige av avdelingsingenior 5. Glæ
rum. — »Snoflyrs roterende sen
plog. — Kryssing mellom veg og
jernbane av avd.ing. G. A. Frohoim.
— Dodsfall. — Personalia. — Num
mererte rundskriv 1918. —

0. Nielsen & Cn., Kbhvn.



Aktieselskabet

I

H. POULSEN& CO.A/s
KALVEBOD BRYGGE

OASVÆRKSHAVNEN 156 — KØBENHAVN V

TELEGRAMADR.: MAKADAM— TELEFON; CENTR. 8636 .4729

Grus og Sand, I
Granitskærver,

Kaisten. Singels,,
Brosten og Kansten,

Leverandør til
‘i d wi9V

— H.r»! u9 :

De ,Danske.
“- Nr. Voldgade 54, fif262ø

KØBENHAVN

Ç5

%ka,rve- og
Stenliuggerier

Vang — Bornholm.
*

HOLM & STRØYBERG
Nr. Voldgade 54 — København.



PEDERS HAAB

Vejiromler
forlang Tilbud

Pedershaab Maskinfabrik
Aktieeskab

Brønderslev, Telf. 450 (4 Lin.)
København: Vesterbrogade 5, V. — Telefon C. 14066
Aarhus: Parkallé 151 — Telefon 11400 (2 Lin.)

Vibrations-Vejfromle

0. Nielsen & Co., Kbhvn.


	-366
	-367
	-368
	-369
	-370
	-371
	-372
	-373
	-374
	-375
	-376
	-377
	-378
	-379
	-380
	-381
	-382
	-383
	-384
	-385
	-386
	-387
	-388
	-389
	-390
	-391
	-392
	-393

