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DIESELMOTOR TANDEM TROMLE
Model VL 6-8 tons

4 gear såvel frem som bak, lukket og aflåselig overalt,
laviliggende tyngdepunkt, 2 ophakkeapparater

Omgående levering — forlang tilbud
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I Helsingfors
27. 6.. 1949
Mandag
Kl. 14.00 Kongressen aabnes i Universitetets Solennitetssal.Velkomsttale

— De udenlandske Afdelingers Hilsner
— Foredrag: Finske Vejforhold, Generaldirektør, ProfesArvo Lönnroth (Finland)16.00 Forhandlingerne begynder i Universitetets AuditoriumForedrag: Vejes og Lufthavnes Bæreevne (Sverige)Indlæg og Diskussion.

» 20.00 Aftensmad paa Bråndö Casino.28. 6. 1949
Tirsdag
Kl. 9.00 Mødet fortsættes i Universitetets Auditorium

Rigsdagshuset Program: Helsingfors
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— Foredrag: Vejbelægninger (Danmark)

Indlæg og Diskussion.

» 12.00 Frokost paa Hotel Helsinki

14.30 Rundtur i Byen

» 20.00 Aftensmad paa Fiskartorpet.

29. 6. 1949
Onsdag
Kl. 9.00 Mødet fortsættes i Universitetets Auditorium

— Foredrag: Regionplanlægning udfra et Vej trafiksyns

punkt, Prof. Otto-i. Meurmau (Finland)

Indlæg og 1)iskussiou.

» 12.00 Frokost paa Restaurant Royal

14.00 Mødet fortsættes i Universitetets Auditorium

— Foredrag: Vejbelægningers Betydning udfra et trafik-

økonomisk Synspunkt (Norge)

— Foredrag: Maskiner Lii Vejarbejde (Sverige)

Aftenen fri.

Ekskursion
30. 6. 1949
Kl. 8.00 Helsingfors Freclrikshamn (Besøg i Fredrikshamn

Havn, Frokost)
Fredrikshamn —

Irnutra (Middag paa Stadsho[ellet i

Imatra)

1. 7. 1949
Fredag
Kl. 8.00 Kaffefrokost paa Stadshotellet. Besøg paa Kraftværket i

Vuoksendalcn
Imatra — Punkaharju (Ophold ved Runebergs Kilile)

Punkahcirju —
Olofsboig (Rejsen foretages med to Damp

baade, Frokost paa Baadene)

Afslutningsfest i Olofsborg (Logi i Punkaharju paa Hotel

Finlandia og Semesterbyn).

2. 7. 1949
Lørdag
Kl. 8.00 Morgenkaffe paa 1-lotel Finlandia

Punkaharju — Juva (Servering af Forfriskninger)

Juva — St. Michel (Frokost)

St. Michel — Vierunwki (Badstue, Bad, Aftensmad, Logi).

3. 7. 1949
Søndag
Kl. 8.00 Morgenkaffe i Vierumäki Idrætsinstitut

Vieruinüki — 1-lelsingfors eller — Åbo.
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Obs. Om Dcuneprograinrnet i Helsingfors gives senere Meddelelse.
Deltagelse bedes anmeldt til Overvejinspektoren, Nørregade 11.
København, senest den 15. Marts 1949.

I Tilslutning til Programmet for Vejmodet i Finland 1949 kan
til foreløbig Orientering oplyses følgende:

Med de for Tiden gældende Fartplaner foreligger følgende Rejse-
muligheder for Udrejsen,
Afrejse fra København
— Med Damper Lørdag d. 24/6 Kl. 12.00

Ankomst til Helsingfors Mandag Formiddag.
F__ Med Tog via Stockholm—Åbo Fredag d. 24/6 Kl. 21.11

Ankomst til Helsingfors Søndag Kl. 16.45.
— Med Flyver Lørdag d. 24/6 Kl. 16.20

Ankomst til Helsingfors Lørdag Kl. 2 1.50.

( Saafremt man benytter Damper direkte Stockholm—Helsing
fors, kan Afrejsen ske Lørdag Aften, men man er da ikke i Helsing
fors før efter Mødets Aabning Mandag Kl. 14, idet Damperen først
er inde Kl. 15.)

For HjemreIsen foreligger følgende Muligheder:
Afrejse fra Helsingfors

— Med Damper til Stockholm Søndag den 3/7 Kl. 10.00
— Med Tog over Åbo Mandag den 4/7 Kl. 12.25

(Damper til København afgaar først Lørdag den 9/7).
— Med Flyver Tirsdag den 5/7 Kl. 8.25.

Ililletpris for Rejsen er for Enkeittur:
Med I. Kl. Damper eller II Kl Tog + I. Kl Damper 230 Kr.
Via ÅbO 3 » » + I. » » 177 »

» » 3. » > + 2 » 150 »

» Stockh.-Helsingf. 3. » » + I. » » 190 »

» » » 3. » » + 2. » » 166 »

Med Flyver 305 »

For Dobbeltiur er PriseR overalt det dobbelte med Undtagelse af
Flyveren, med hvilken Dobbeltturen koster 549 Kr.

For Deltagelse i Mødet (og Ekskursion, som man maa forvente,
de danske Deltagere vil deltage i) bliver Prisen 13000 Fmk. eller med
Kurs 3.58 Ca. 465 Kr.

Udgiften ved Deltagelse kan da anslaas saaledes:
Billet til Rejsen 460 — 300 Kr.
Fortæring paa Rejsen 50 — 50
Deltagelse i Mødet 465 — 465 »

Diverse 125 — 125 »

Ialt Ca. 1100 — 940 Kr.
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AUTOMOBILKORSEL OG PARKERINGSFORHOLD
I KJØBENHAVN

Det er saa ofte blevet sagt, at Sporvognene skaber Trafikvanske
ligheder i Gaderne. Det er rnaaske ogsaa i nogle Tilfælde rigtigt. MenParkering og holdende Vogne er meget værre.

I en Gade som Vestergade maa Vogne holde ved begge Fortove,
og Resultatet er, at den kørende Færdsel maa sno sig frem. HoldendeVogne holder lige overfor hinanden eller forskudt i Forhold til hin
anden, og Vanskelighederne er meget store.

Gennem Strøget er Forholdet noget lignende, Omnibussen maa
mange Gange krydse sig frem med største Vanskelighed.

I Store Kongensgade, mellem Dronningens Tværgade og Kongens
Nytorv, er Forholdene nærmest fortvivlede. Parkerende Vogne paa
begge Sider, lange Standsninger for rødt Lys ved Kongens Nytorv.
Parkering kunne meget vel henvises til det nye Torv ved l)ronnin
gens Tværgade.

Holdende Vogne i Dronningns Tværgade ved Bredgade er til me
get Besvær.

Paa Lyngbyvejen ved Rundkorslen ved Vibenshus er der isærLørdag Morgen store Vanskeligheder; der er her baade holdende
Vogne og Sporvogne. Rundkorslen maa suppleres med en Betjent,
dens Diameter er for lille og Anlægets Værdi er derved forfusket.

I østervoldgade ud for Solvgadens Kaserne faar Vogne Lov atparkere hele Dagen paa begge Sider, umiddelbart ved Rundkorslen.Hvorfor ikke kun paa den ene Side, eller hellere inde i den tomme
Kasernegaard. Som det er, er det ofte meget generende.

Østerbrogade ved Trianglen er for indadgaaende heller ikke rar
at passere i Morgentimerne.

Og saaledes kunde man blive ved.
De holdende og parkerende Vogne volder Vanskeligheder, fordi

de tager Plads netop pan det Sted, hvor de kørende Vogne skal være,
og den Begrænsningslinie, de danner ud mod Kørebanen, er megetujævn. De kørende bliver usikre, fordi Fodgængere pludselig kan
komme frem mellem de holdende Vogne, og for Fodgængere er de
holdende Vogne en Fare, fordi de risikerer at blive kørt ned, naar
de kommer ud paa den frie Korebane.

Regner man gennemsnitlig en Vognbanebredde til 2,75 m, kan en
5,5 m bred Kørebane tage to Vognbarier, en 8,25 m bred Kørehane
3 Vognbaner o. s. v. Og ved Hjælp af disse Tal kan man saa afgøre,
om Vognbanerne skal benyttes af kørende eller holdende Vogne, om
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der kan parkeres langs begge Fortove eller kun langs det ene; omder kan være Kørsel i begge Retninger eller kun i den ene.Som det nu er, skabes der kun Forvirring og Vanskeligheder.Hvorfor sker Tilkørsel til en Ejendom ikke i Kørselsretningen:
det vilde skabe bedre Forhold end den nuværende Sammenbianding.Politiet burde tage dette Sporgsmaal om holdende og parkerendeVogne op til lidt nærmere Overvejelse.

Et andet Forhold, der heller ikke altid er tilfredsstillende ordnet,er Belysningen.
I Gader med Cyklesti bør Belysningen udføres med Lamper, derhænger midt over Kørebanen, da Cyklestikantstenen ellers ikke kanses. Man risikerer med Hjulene paa den ene Side af Vognen atkomme op paa Cyklestien eller at køre mod Cyklestikantstenen. Denligger i Mørke og kan ikke ses.Naar man ved, at der er en saadan Cyklesti. bliver man forsigtigog kører længere ude imod Kørebanens Midte; og der kan man risikere at komme for nær til modgaaende Vogne.Ryvangs Allé paa Kjøbenhavns Grund, imellem Strandvejen, vedIngeniørkasernen, og Hellerup Station, er et udmærket Eksempelpaa de Vanskeligheder, uheldigt anbragt Belysning kan foraarsage.Fortsættelsen af Ryvangs Allé i Gjenlofte Kommune Nord for Hellerup Station har en fortræffelig Belysning med Lamper midt overKørebanen, og Cyklestiernes Kantsten rigtigt belyste.Ryvangs Allé og dens Fortsættelse er en meget benyttet Forbindelsesvej mellem Kjøbenhavn og Ordrup—Charlottenlund.

A. R. Christensen.

VED VEJ OG STI
Af havearkitekt Johannes ThoIle.

1. Om en frihedsstens skæbne.
Det var ikke ret mange dage efter Danmarks befrielsesdag i hin>Danmarks lykkeligste ugea af 1945, at jeg passerede en storartetkampesten, der kun var forsynet med indskriften: 5. maj 1945, —

eller måske stod der kun 5, maj? Dette var i hvert fald nok, og detville være nok for vor generation til at vide, hvad denne sten varminde over, — og synet af denne sten gjorde et uudsletteligt indtrykpå mig; jeg formoder, at det også på andre vejfarende har gjort et
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stærkt indtryk, at man få dage efter al tyskerne havde kapituleret,

kunne præstere delte minde om deres voldsfærds avsiutning. Ikke

blot dette, — men også det, at stenen var anbragt så rigtigt, gjorde

indtryk. Den stod i en vejgaffel ved en sjællandsk hovedvej og syntes

altid at have hørt hjemme på dette sted. —

Fig. 1. Danmarks første friliedssten,

Når de bilister, som jeg ager med her og (ler i landet eller uden

for dette, ikke er alt for travle, og har man mulighed for også hos

dem at fange interesse for små eller større iagttagelser ved vej og sti,

plejer jeg at stå af og lade min leica forevige et sådant syn, — dels

for derved bedre selv at kunne »husket det, og dels for ved lejlighed

at kunne delagtiggøre andre deri. Det var nu en rutebil dengang jeg

kom forbi landets tørste frihedssten, og jeg turde ikke vove al bede

chaufføren vente, til jeg havde taget et billede af den. Derfor ejer jeg

ingen billeder af frihedsstenen sådan som den tog sig ud på delte sled

og på dette tidspunkt, — derimod har jeg et nærbillede af den, — op

taget noget senere (sommeren 1948) (se fig. 1). Det skønnes vistnok,
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at stenen er rigtig, og at skrift og skriftplacering er i god orden, lige
som der ikke skal indvendes noget imod Texten. Iøvrigt er det nu
vanskeligt at få et ordentlig billede, og hvis Vorherre lader tingene
vokse, som de er skabt til det, og dersom amtsvejvæsenet ikke finder
på at gribe ind på en fornuftig måde, vil indskriften såvel som ste
nen i en slet ikke uoverskuelig fremtid være ganske dækket af bu
skads og stads, som slet ikke hører hjemme der, og som ganske øde
lægger den een gang så rigtige og i sin enkelthed så smukke plads.

Og det er dette, der bringer mig til at sætte denne frihedssten »i
avisen, for selvom der ønskes udsmykning af vejene gennem plant-

Fig 2. Et ,,prydhaveanlæg” har skjult stenen og vil snart helt udelukke,
at den kan ses.

ninger, så er det naturligvis meningen, at disse plantninger skal have
både en fornuftig motivering og et selvfølgeligt og velmotiveret basis
samt en rigtig funktion. Det samme gælder de hvilebænke, der op
stilles. På denne lille trekant har man nu opnået det temmelig ene
stående, både at plante noget meget uheldigt, så at stenen allerede
efter et par års forløb er så godt som skjult, og at anbringe en bænk
sådan, at man (når man vender ryggen tit den bænken omgivende
hæk, hvad jo normalt vil være det rigtige) fra siddepladsen over
hovedet ikke kan se stenen, — samt det tredie: at det enkle og rigtige
lille anlæg med græs og en sten i en vejtrekant er blevet til et fuld
kommen mislykket stykke sprydhaveanlæg«, der ligger som en hund
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i et spil kegler. Jeg prøvede at sætte mig på bænken med ryggen til
trafikken og altså med ansigtet til stenen (og hækken), men det var
mig umuligt at fotografere den fra siddepladsen; jeg måtte op at
stå, — og altså: i stedet for at stenens tilstedeværelse skulle forstær
kes ved de opsatte bænke og udførte plantninger samt at man skulle
kunne sidde og fundere over tidens store begivenhed, når man læste
indskriften, er stenen blevet skjult, — og man glor på Irafiken og
vender ryggen til mindesmærket for vor generations største glædes
dag, — en hån imod stenen og begivenhedens betydning.

I en lille sang, som vi nynnede kort for den 2den verdenskrig
udbrød, lod det: Det sku’ vær’ så godt. og så er det hare skidt,
det synes hårde ord ved dette syn, men de ligger En i tankerne, lige
som man fristes til at anvende et andet kendt ord: De skønne spildte
kræfter. —

Jeg har gjort, hvad jeg kunne for at dokumentere sagen, — men
at fotografere hækken som dækker stenen for så at forklare, at bag
ved den står stenen, syntes jeg ikke var til nogen nytte, hvorfor jeg
på fig 2 har søgt at få begge dele med, hvilket kun lykkedes ved
særlig akrobatik på en cykle. Og siden da, er planterne jø yderligere
vokset en hel del. — . (fortsættes)

NYHEDER VED FREMSTILLINGEN AF
ASFALT- OG TJÆREVEJE

Efter et Foredrag af R. Slater (Roads and Road Construction December 1918)

i Udlægning.
Indførelsen af Udlægningsmaskiner for tjærede og bituminerede

Stennmterialer er utvivlsomt det vigtigste Fremskridt inden for den
moderne Asfalt og Tjærevejhygning. Det har bidraget til at for-
mindske den nuværende Mangel paa manuel Arbejdskraft. Maskin
udlægning er ikke dyrere end Haandudlægning og tillader Udlæg
ning med et Minimum af Gene for Trafikken. Men den væsentligste
Fordel er, at den resulterer i en langt bedre og jævnere Belægning,
end man normalt faar ved I-laandudlæguingen. Brugen af Udlæg
ningsmaskinerne har imidlertid medført en Række nye Problemer
for Vejmaterialefabrikanterne og for de Entreprenorer, de paatager
sig Udlægningen.
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For det første kan hver Maskine udlægge 180—250 ts pr. Dag
paa Vejen, afhængig blandt andet af Tykkelsen af den udlagte Be
lægning. Det er Mængder, som kun de største Vejmaterialefabrikan
ter kan levere, naar de samtidig skal forsyne deres andre Kunder
med Materialer til Haandudlægning (Reparationer etc.). Det kunde
derfor tænkes, at det var en Fordel for alle, hvis 2 eller 3 Vejmate
rialefabrikan Ler leverer Vejmaterialer til een Udlægningsmaskine.
Et saadant Arrangement har været tilfredsstillende for Bundlag, men
der har vist sig at være Vanskeligheder for Toplagets Vedkommende.
Før man forsøger noget saadant, maa man sørge for Ensartethed
i Sigtekurver, Sammensætning og Leveringstemperatur. ellers vil
man for tydeligt kunne se Overgangene fra det ene Fabrikat til det
andet paa den færdige Vejbane.

For det andet udlægger Maskinerne i Dag Belægningsmasser, der
er fremstillet saaledes, at de tilfredsstiller de Normer, der er udarbej
det med Henbilk paa Haandudlægningen. I Fremtiden maa man ved
nye Udgaver af Normer for Vejbelægningsmaterialer tage Hensyn
til Maskinudlægningens specielle Problemer.

For det tredie hersker der endnu nogen Uklarhed om hvilket
Tromlearbejde, der er nødvendigt for maskinudlagte Vejbelægnin
ger. Tidligere havde man een Tromle til et Hold Arbejdere, der
udlagde 30—40 Ton pr. Dag med Haandudlægning. Denne Tromle
blev maaske ikke fuldt udnyttet, men nu lægger en Udlægnings
maskine 5—6 Gange saa meget paa Veje og endnu langt mere f. Eks.
paa Flyvepladser. Een Tromle kan ikke antages at kunne kompri
mere saa store Arealer tilfredsstillende, selv om Materialet faar no
gen Komprimering i Maskinen. Antallet af Tromler maa sikkert
sættes i Relation til det Areal, der udlægges i Timen.

Tromlearbejdet fortjener i det hele taget noget større Opmærk
somhed, saaledes at man opnaar Klarhed om, hvorvidt de i England
almindeligst benyttede 2 akslede Tromler med 3 Troinlevalser ikke
efterhaanden burde erstattes af Tandemtromler. 3 akslede Tromler
eller Vibrations tromler. Eller om eventuelt Komprimeringsaggregatet
paa Udlægningsmaskinerne kunde gøres mere effektivt, saaledes
at Tromlingen for visse Belægningers Vedkommende helt kunde
undgaas. I England har man iøvrigt en udmærket Udlægningsmetode,
som slet ikke benytter Tromler til Koinprimeringen. Metoden er an
vendelig til saavel nye som gamle Veje. men Belægningsmaterialet
er begrænset til en fingradueret Pulverasfalt, som kan udlægges
koldt. Materialet lægges i en Vold langs Vejen og spredes med Høvle
over Vejbanen, som er forsynet med et Klæbelag (af Emulsion, Cut
backasfalt eller lignende). Efter at Trafikken har faaet Lejlighed til
at komprimere Belægningen, udjævnes denne med Afretningsmaski
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fler, Vejhøvle etc., saaledes at Materiale fra de højeste Partier skub
bes frem og aflejres i Fordybningerne. Dette gentages, alt imens
Trafikken faar Lejlighed til at komprimere Belægningen yderligere,
og man ender med at have en god, jævn Vejbelægning.

2) Normer for Vejbelwgningsinaterialer.
I England har man standardiseret en Række Belægningstvper

med forskellige Sigtekurver, Bindemiddelindhold etc. Mr. Slater spor
ger, om det ikke vilde være fornuftigere i Stedet for at stille Krav
til, om der nu tilbageholdes saa og san meget paa en Række Stan
dardsigter, at forlange, at den færdige Belægning sku1de have en
bestemt Slidstyrke, Ruhed og Jævnhed. Det strander pan, at der ikke
endnu er udviklet tilstiækkelig simple Standardapparater til at
maale disse Egenskaber. Den Dag, dette er muligt, er dog ikke særlig
fjern.

Provemetoder for Stenmalerialer til AsfalL og Tjæreveje savner
man i høj Grad, saaledes at Normerue ikke indskrænker sig til kun
at forlange Anvendelsen af »haarde, rene Skærver’. I)er ei Brug for
en simpel Metode til at bedømme Styrken al Sienmaterialerne. san-
ledes at man virkelig faar et Tal for deres Anvendelighed i Vejbyg
ungen. Der er nylig i England udarbejdet et Knusningsslyrkeprove
metode, men den kræver desværre Anvendelse af en 40 tons Prøve-
maskine.

3) Adhcesion.
Der er for Tiden stor Interesse for Adhæsionen af Sten-Binde-

middel i Nærværelse af Vand, en Interesse, der er stimuleret af Frem
komsten af en Række stærkt omtalte Klæbeforbedrere. Man hører
ret ofte om Belægniiiger, der er ødelagt forbavsende hurtigt efter
Udlægningen eller eventuelt under den første Vinter efter Udlægnin
gen. En Undersøgelse viser ofte, at Bindemidlel. er delvist fortrængt
fra Stenoverfladerne. Er dette Tilfældet, vil man bemærke tre Ting.
For det første vil man ofte se, at Vejoverfladen er unormal fugtig,
enten det nu skyldes mangelfulde Vandafledningsforhold, eller en
ekstraordinær stor Regnmængde i den kritiske Periode lige efter
Udlægningen. For det andet kan man iagttage, at den samme Belæg
ningsmasse kan ligge fuldtud tilfredsstillende andre Steder. Endelig
for det tredie, at visse Stensorter er særlig hyppigt repræsenteret i
Belægninger, som gnar i Stykker.

Bituiuinøse Veje gaar sjældent i Stykker som Følge af en fremad
skridende Nedslidning af Stenene. Snarere er det Stenene, der løs-
rives, enten fordi Bindemidlet med Tiden har forandret sine Egen
skaber, eller fordi de efterhaandeu er blevet fortrængt fra Stenover
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fladerne. Hvad der er vigtigst, er ikke helt klarlagt, men at man bør
gøre alt for at reducere Vanciels skadelige Indflydelse er givet. Dels
bør man tage 1-lensyn til det ved at sørge for ordentlige Vandafled
ningsforhold ved Konstruktionen af Vejen, og dels maa Vejmateriale
fabrikanterne tage Forholdsregler, der sikrer en saa god Adhæsion
som muligt. Her støder man paa den Vanskelighed, at man endnu
ikke har en fuldt tilforladelig Prøvemetode til at bedømme Adhæ
sionen. Af de foreslaaede Metoder: Simpel Vandlagring, Riedel og
Webers Prøve og Trykstyrkeprøvningen af vandlagrede Prøvelege
mer, synes den sidste at være den bedste, men man bar ikke Erfa
ringer nok til at kunne standardisere den.

Ved Udvælgelsen af en egnet Klæbeforbedrer, er det ikke nok at
benytte en af de ovennævnte Prøver til Bedømmelsen, man maa
ogsaa sikre sig, at de gode Egenskaber varer ved, dels naar et Binde-
middel lagres i op til en Uge ved høj Temperatur og dels ude paa
Vejen over et længere Tidsrum. Endelig maa Klæbeforbedreren na
turligvis ikke have nogen uheldig Indflydelse paa Ældningsegen
skaberne.

A:rel 0. Bohn.

BETÆNKNING

FRA FORY ALTNINGSKOMMISSIONEN VEDR.

VEJVÆSENETS FORHOLD

(fotsat fra Side 19 og fortsættes)

Stk. 6. Såfremt en al’ ministeren for offentlige arbejder i henhold til
stk. 3 trtiffen bestemmelse eller et af ministeren i medfør af stk. 3
og 5 givet pålæg ikke efterkommes inden en af ministeren efter for
handling med vejrådet fastsat frist, kan ministeren lade det pågæl
dende arbejde udføre for vedkommende amtsfonds regning.
Stk. 7. Udgifterne ved de i nærværende paragraf omhandlede foran
staltninger afholdes af vedkommende amtsråd, der tillige afholder
udgifterne ved den fremtidige vedligeholdelse af de pågældende an
læg m. v., dog afholdes udgifterne ved den fremtidige vedligeholdelse
af (le egentlige brokonslruklioiwr ved de i stk. 5 omhandlede via
dukter af vedkommende jernbane. I tilfælde af uenighed mellem
amtsrådet og den pågældende jernbane om, hvad der skal henregnes
til de nævnte brokonstruktioner, afgøres spørgsmålet af ministeren
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for offentlige arbejder. For så vidt anlægget, ombygningen eller ud
videlsen af en viadukt matte medføre fremtidige lettelser i jernbanens
årlige udgifter, vil den kapitaliserede værdi af udgiftsbesparelsen
og andre indvundne fordele af jernbanen være at godtgøre amtsrådet.
I tilfælde af, at overenskomst herom ikke kan opnås, ansættes godt
gørelsen af vejrådet.
stk. 8. For så vidt ministeren for offentlige arbejder gør brug af de
ham i medfør af stk. 3 og 5 hjemlede beføjelser, ydes der amtsrådet
tilskud henholdsvis af vejfonden eller krydsningsfonden i henhold
til § 9, stk. 3 og 4, i motorafgiftsloven.

Reglerne for administrationen af hovedlandevejsgader og lande
vejsgader i købstæderne, København og Frederiksberg indeholdes i
§ 16, hvis bestemmelser ret nøje svarer til de ovenfor anførte.

I § 17 fastslås, at administrationen af bivejene, herunder vedlige
holdelsen af disse, påhviler vedkommende sogneråd under amtsrådets
tilsyn. Amtsrådet kan give pålæg om afhjælpning af mangler, om for
nødent selv lade sådanne arbejder udføre, og dets samtykke udkræ
ves til anlæg af nye biveje. Pålæg om udbygning og nyanlæg af
biveje kan alene gives af ministeren for offentlige arbejder efter
amtsrådets indstilling og med vejnævnets tilslutning; i så fald ydes
der tilskud fra vejfonden. Ministeren kan endvidere på tilsvarende
måde som i § 15 og 16 give pålæg om anlæg m. v. af viadtikter.
De tekniske og økonomiske bestemmelser i § 17 er ligeledes udfor
met på tilsvarende måde som bestemmelserne i § 15.

Kommissionen finder ikke anledning til bemærkninger veclrø
rende den foreslåede ordning med hensyn til vedligeholdelsen af
vejene og vejgaderne, hvilken ordning svarer til de nuværende for
hold på dette område. Ligeledes kan udvalget tiltræde de foreslåede
bestemmelser om, at afgørelsen vedrørende udbygning m. v. samt
nyanlæg af veje og vejgader træffes af amtsråd, sogneråd og byråd,
for nyanlægs vedkommende dog med samtykke fra ministeren for
offentlige arbejder eller — når det drejer sig om biveje — fra amts
rådet. Derimod mener kommissionen ikke at kunne anbefale be
stemmelsen i forslagets § 15, stk. 3. 2. punktum og den tilsvarende
bestemmelse i § 16. Kommissionen er af den anskuelse, at der her
ved gives ministeren for offentlige arbejder en så vidtgående beføj
else, at kommunerne i alt for stort omfang fratages bestemmelses
retten med hensyn til arbejder, der kan påvirke kommunernes øko
nomi ganske væsentligt. Kommissionen foreslår derfor, at disse be
stemmelser ud går af lovforslaget, for så vidt angår hovedlandeveje
og hovedlandevejsgader.

Kommissionen har nøje drøftet den foreslåede bestemmelse i lov
forslagets § 15, stk. 3, sidste punktum og de hertil svarende bestem-



1949 DANSK VEJTIDSSKRIFT 35

melser i 16 og 17. Kommissionen er principielt af den opfattelse,
at en bestemmelse i lighed med den foreslåede er nødvendig for atsikre tilsynet med vejenes tilstand og en tilfredsstillende fremtidig
udvikling på dette område. Man må imidlertid mene, at ministerensbefojelse først bør kunne udove, når dette skønnes påtrængendenødvendig, og at der såvel vedrørende udhygningsarbejder som ny
anlæg bør udkræves tilslutning fra vejnævnet, således som det også
i lovforslaget er angivet for bivejenes vedkommende. Kommissionen
går tid fra, at vejnævnet, når det får en sammensætning som foran
angivet, vil være i stand til at foretage den eventuelt fornødne lige-
lige afvejelse af de forskellige hensyn, navnlig trafikale og økono
miske. Kommissionen anbefaler, at den pågældende bestemmelseændres i overensstemmelse med det anførte, og at de heraf følgende
ændringer foretages i de til sluttende bestemmelser.

Kommissionen har ved sin gennemgang af det materiale, der har
interesse for en revision af vejlovgivningen, bl. a. haft til rådighed
de i arntsrådsforeningens årsberetning for 1942143 indeholdte refe
rater ru. v. af nævnte forenings drøftelser af det på det tidspunktnylig i folketinget fremsatte lovforslag. I en skrivelse af 24. marts
1943 har foreningen henstillet, at bl. a. § 15 fik en ændret affattelse.
Kommissionen kan for sit vedkommende tiltræde, at de foran om
handlede bestemmelser udformes, som af amtsrådsforeningen fore
slået, dog med en redaktionel ændring i stk. 4. Herefter skulle lov
forslagets § 15, stk. 1—4 erstattes af følgende:
»Stk. 1. Det påhviler ethvert amtsråd at administrere de i amtsråds-
kredsen værende hovedlandeve,je og landeveje og holde disse i en
efter trafikkens art og størrelse forsvarlig stand.
Stk. 2. Ministeren for offentlige arbejder fører tilsyn med, at amts
rådene opfylder deres forpligtelser med bens n til vedligeholdelsen
af hovedlandevejene og landevejene og kan pålægge et amtsråd atafhjælpe forcfundne mangler inden en af ministeren fastsat frist.Overskrides denne, kan ministeren lade det forsømte arbejde udføre
for vedkommende amtsfonds regning.
Stk. 3. Amtsrådet bestemmer, dels hvilke arbejder (ler skal foretagespå hovedlandevejene og landevejene, dels med ministeren for offent
lige arbejders samtykke hvilke nye hovedlandeveje og landeveje derskal anlægges.
Stk. 4. Ministeren for offentlige arbejder kan dog, såfremt amts
rådet ikke træffer de fornødne foranstaltninger, med vejnævnets til—
slutning pålægge amtsrådet at udføre sådanne arbejder på beståendehovedlandeveje og landeveje, som han måtte finde påtrængende
nødvendige. Ministeren kan ligeledes med vejnævnets tilslutning på-
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Stk. 5. Projekter til anlæg af nye hovedlandeveje og landeveje skal,

forinden arhejdel påbegyndes, godkendes af ministeren for offent

lige arbejder for s vidt angår linieføring, længde og Iværprofil samt

udformning af og oversigtsforholdene ved indmundiuger af offent

lige og private veje, for hovedlandevejens vedkommende tillie for

så vidt angår korebanebelægning og øvrige udstyr. Ligeledes skal

projekter til de i stk. 6 nævnte foranstaltninger samt til anlæg, om

bygning eller udvidelse af broer på hovedlandeveje og landeveje

indsendes til ministerens godkendelse, forinden arbejdets påbegyn

delse. «

lægge amtsrådet at anlægge nye påtrængende nødvendige hoved-

landeveje eller landeveje.
Når kommissionen kan anbefale, at lovteksten i stk. 4 anvender

udtrykket »påtrængende nødvendig» om de arbejder, som mini.teren

med vejnævnets tilslutning kan pålægge amtskommunerne, er hen

sigten hermed at lydeliggøre, at beføjelsen kun bør anvendes i sær

lige tilfælde, hvor der er væsentlig interesse forbundet med arbejdets

udførelse. Det forudsættes, at den påtrængende nødvendighed både

kan have relation til færdseissikkerheden og tilvejebringelse af til

fredsstillende vejl’orbindelser for den gennemgående trafik, der ikke

alene har betydning for vedkommende amtskommune, men også for

et videre opland, naturligvis først og fremmest for tilstødende amts-

og købstadskommuner, således at befojelsen i givet fald f. eks. vil

kunne anvendes til at opnå den samfundsøkonomisk mest tilfreds

stillende løsning i tilfælde af konflikt mellem sådanne kommuner.

De øvrige bestemmelser — stk. 5—8 — i det omhandlede lovfor

slag har kommissionen intet at bemærke [ii, bortset fra de ændrin

ger, som måtte følge af den foran foreslåede affaltelse af stk. 1—4

eller nu stk. 1—5.
Komrnissioiien foreslår endvidere, at en principiel tilsvarende

ændring foretages med hensyn til § 16—17, således at disse be

stemmelser affattes i overensstemmelse med de foran angivne syns

punkter, For så vidt angår § 17 vil ændringen alene angå stk. 5, hvor

(le nu som »formålstjenlige» betegnede udbvgningsarbejder frem

tidig 1)01’ være »påtrængende nødvendige», hvilket tillige skal gælde

nyanlæg.

(id c. Ekspropriations_ og taksotions bestem in elserne.

l)e gældende regler om ekspropriatiori til vejanlæg m. v. findes

spredt i forskellige love, hvilket har medført, at reglerne er forskel

lige. eftersom det drejer sig om ekspropriation til landeveje, til bi

veje eller til gadei’ og veje i kobstæderne og i København og Frede

riksberg.
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1-Ijemmelen for ekspropriation af jord til landeveje findes i for
ordning om vejvæsenet af 13. december 1793. jfr. plakat af 6. august
1800 og plakat af 9. april 1804. 1-hefter træffer vedkommende amts
råd bestemmelse om og iværksætter ekspropriationen, medens er
statningens størrelse — i mangel af mindelig overenskomst — fast
sættes af 2 af retten udmeldte mænd, dog med rekurs til overtaksa
tionskommissiorien, der består af 4, ligeledes al retten udmeldte
mænd.

For så vidt angår biveje, findes ekspropriationshjemmelen i lov
af 20. august 1853, hvorefter det er vedkommende sogneråd, der
træffer bestemmelse om og iværksætter ekspropriationen. dog med
rekurs til amtsrådet. Erslalnimien fastsættes i forste instans af 2 af
kommunens jordboniteringsrnænd, jfr. lov nr. 108 af 3. april 1925
§ 22, medens overtaksation ligesom ved landeveje forelages af 4 af
retten udmeldte mænd.

De i medfør af lov nr. 90 af 23. marts 1932 udfærdigede vejved
tægter for landkommuner med bymæssig bebyggelse har en fast tak
sationskommission, der som regel består af 4 for et årernål valgte
mænd, hvoraf 2 vælges af amtsrådet og 2 af retten. Der er ingen
adgang til overtaksation.

Købsfæderne har hjemmel for ekspropriation til vejformål dels i
de i medfør af lov nr. 85 af 31. marts 1926 § 4 udfærdigede vedtæg
ter, dels for bivejes vedkommende i fornævnte lov af 20. august
1853. Denne lov anvendes dog sjældent i praksis. Kommunalbesty
relsen er den myndighed. der træffer bestemmelse om og iværksæt
ter ekspropriationen. Erstatningen fastsættes.af en særlig kommis
sion. Såfremt der eksproprieres i henhold til vedtægter, er der ikke
adgang til overtaksalion.

København har hjemmel for ekspropriation i byggeloven af 29.
marts 1939 § 41. Her er det også kommunalbestyrelsen, der træffer
bestemmelse om og iværksætter ekspropriationen, dog med rekurs
til indenrigsministeren. Erstatningen fastsættes al en særlig taksa
tionskommission, hvis afgørelse er endelig.

I lov af 17. april 1868 om anlæg og overtagelse af gader, veje
og vandløb i Frederiksberg kommune fik indenrigsminisleren be
myndigelse til ved en efter forslag af Frederiksberg konimunalbe
styrelse udfærdiget vedtægt at give særlige regler for Frederiksberg
kommune, bl. a. om anlæg af nye gader eller veje. Ekspropriationen
foregår her efter lignende regler som i kobstæderne.

Foruden disse regler må nævnes lov af 1. februar 1930 om sikring
af færdselen ved vejkrydsninger samt krydsninger mellem veje og
jernbaner m. v. En del af de ekspropriationer, der foretages i medfør
af denne lov, sker efter reglerne i forordningen af 5. marts 1845,
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medens andre sker efter de i de gældende vejlove bestemte frem

gangsmåder.
Allerede disse regler, der ikke er udlommende, jfr. f. eks. lov

om byggelinier al 28. november 1928 og lov om byplaner af 29. april

1938, viser, at reglerne om ekspropriation til vejformål er meget
uensartede.

De nugældende regler om ekspropria [ion af jord til landeveje og
biveje er blevet kritiserede, særlig med hensyn til erstatningens fast

sættelse, idet det har vist sig, at taksalionskommissionerne, der nor

malt består af mænd fra den pågældende egn, kan være tilbøjelige

til at ansætte værdien af jorden for højt.
Såvel i betænkningen fra vejkommissionen af 1940 som i (let af

ministeriet for offentlige arbejder udarbejdede lovforslag om vej

væsenet foreslås afgørende ændringer i de hidtidige ekspropriations

regler, bl. a. for at fremkalde en væsentlig større ensartethed i de

heromhandlede regler.
Efter nævnte lovforslag vil der være at nedsætte en taksations

kommission for hver amtsrådskreds i ganske enkelte tilfælde to

kommissioner i samme kreds. Disse kommissioner betår af 2 med

lemmer med suppleanter, som udpeges af ministeren for offentlige

arbejder på grundlag af en indstilling fra pågældende amtsråd, om

fattende 6 personer. Endvidere nedsættes for hele landet 5 over

taksationskommissioner, hver omfattende 3 amtsrådskredse og be

stående af en formand og 5 andre medlemmer. Formanden udpeges

af ministeren blandt vejdepartementets embedsmænd. De 5 andre

medlemmer udpeges også af ministeren, men således at hver amts

rådskreds får et medlem i kommissionen. Denne udpegning finder

sted på grundlag af en indstilling fra de enkelte ainlsiåd omfattende

5 personer, blandt hvilke ministeren vælger i medlem med 2 supple

anter.

LovforslageLs beslemmelser om kommissionernes saminensæt

ning stemmer overens med indstillingen fra flertallet i vejkoinrnis

sionen af 1940, men det bemærkes, at et mindrelal, hvorimellem re

præsentanter for København, købstadforeningen og foreningen af

landkommuner med kobs lad mæssig bebyggelse, har haft en afvi -

gende opfattelse med hensyn til disse kommissioners sammensætning.

Efter dette mmdretals forslag skal der for hver arntsrådskreds ned

sættes en ekspropriations_ og vurderinigskonuuission, bestående af en

embedsmand i vejclepar[ementet som formand samt 2 af vedkom

mende amtmand for en 5-årig periode beskikkede medlemmer, der

skal have den fornødne indsigt i vurdering af land- og byejendomme.

For hele landet nedsæles 2 overiaksalionskommissioner, bestående

af en formand og 4 andre medlemmer, alle beskikkede al præsiden



1949 DANSK VEJTIDSSKRIFT 39

ten for vedkommende landsret. 1\lindretallet har fremhævet, at man
ved dette forslag undgår muligheden for stemmelighed, at der åbnesmulighed for bedre ensartethed i kommissionernes afgørelse, idetenibedsmanden kan være ledende for flere kommissioner, at amt
manden ud fra sit større lokalkendskab bedre end ministeriet kan
bedømme medlemmernes kvalifikationer, at der skabes sikkerhedfor mere ensartede afgørelser i overinstansen, og at der sikres denne
en større uafhængighed, når den udpeges af en anden myndighed
end den, der udpeger underinstansen, og når denne anden myndig
hed er domstolene.

Efter kommissionens opfattelse er det af væsentlig betydning, at
der tilvejebringes ensartethed i de heromhandlede ekspropriations
bestemmelser. Man kan derfor i princippet tiltræde det mål, man har
sat sig såvel i kommissionsbetænkningen af 1940 som i ministerietsoftnævnte lovforslag. Man er imidlertid af den opfattelse, at visse af
de foreslåede regler som taksationskommissionens sammensætning
er mindre heldige. For det første må det anses for praktisk påkræ
vet, at antallet af medlemmer såvel i taksationskommissionen som i
overtaksationskonimissionen er ulige. Man kan vel indrømme, at der
kan anføres vægtige argumenter for at heiilægge den opgave at ud-
pege specielt forniændene for disse kommissioner til en retslig myn
dighed, men efter det for kommissionen oplyste har det hidtil ikke
virket praktisk med en udmelding af taksationskonimissionens med
lemmer ad rettens vej.

Kommissionen mener derfor, at det må være ministeren for of
fentlige arbejder, der udpeger formanden for taksa tionskommissio
nerne og formanden for medlemmerne al overtaksationskommissi
onerne. Hvad disse sidste angår, er der enighed om, at det vil være
ønskeligt af hensyn til ensartetheden, at antallet al overtaksations
kommissioner ikke er for stort, men på den anden side er det af stor
vigtighed. at disse kommissioner ikke er så hebyrdede med afgørel
ser, at sagerne af den grund trækker i langdrag. Hertil kommer, at
jo færre overtaksationskommissioner man har, desto større område
skal de betjene, og desto større udgifter medfører deres arbejde på
grund af rejser etc.

Ud fra de her nævnte hensyn skal kommissionen foreslå, at der
nedsættes en taksalionskommission for hver amtsrådskreds, beståen
de af 3 medlemmer, hvoraf formanden udpeges af ministeren for
offentlige arbejder. De 2 andre medlemmer udpeges af pågældende
amtmand, og man vil finde det praktisk, om der i hver amtsråds-
kreds for en periode af 6 år ad gangen tilvejebringes en liste I. eks.
på 10 dertil egnede personer — dels landbrugskyndige, dels hyg
ningskyndige. De pågældende personer vælges af amtsrådet. I de
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enkelte sager udpeger amtmanden af disse 10 2 personer til at del

tage i den pågældende taksation. Derudover deltager en landinspek

tør, men uden stemmeret.

OVERSIGT OVER FORDELINGEN AF MOTORAFGIFT m.v.

I FINANSAARET 1947—48

Det samlede Beløb af Motor-Af
gifter, som paahviler Motorkoretojer
her i Landet, har i Finarisaaret 1917
/48 andraget 143.555007 Kr., hvilket
Beløb, nedsat i 1-lenhold til Tekstan
mærkning til tidligere Tillægsbevil
lingslove med 35.501.739 Kr., til ialt
108.050.268 Kr., er fordelt saaledes:

Til Amtskommuner ialt 24.738.101
Kr., nemlig:

Til Københavns Amtskommune
3.205.803 Kr., Roskilde 1.109.469 Kr.,
Frederiksborg 1.348.217 Kr., Flolbæk
943.729 Kr., Sorø 842.387 Kr., Præstø
1.974.318 Kr., Bornholm 1.056.203
Kr., Maribo 1.043.309 Kr., Odense
788.032 Kr., Assens 425.631 Kr.,
Svendborg 958.822 Kr., Hjørring
845.850 Kr., Thisted 753.917 Kr., Aal
borg 906.246 Kr., Viborg 931.721 Kr.,
Randers 817.625 Kr., Aarhus 683.910
Kr., Skanderborg 707.564 Kr., Ring
købing 662.582 Kr., Vejle 764.001 Kr.,
Ribe 903.451 Kr., Haderslev 1.656.376
Kr., Aabenraa 420.105 Kr., Sønder
borg 489.140 Kr., Tønder 499.651 Kr.

Til Sognekommuner ialt 17.949.995
Kr., nemlig:

Til Sognekommuner i Københavns
Amtsraadskrcds 3.128.513 Kr., (heraf
Gentofte Kommune 1.211.114 Kr.,),
Roskilde 296.337 Kr., Frederiksborg
933.582 Kr., 1-lolbæk 724.250 Kr.,
Sorø 536.292 Kr., Præstø 741.815 Kr.,
Bornholm 182.915 Kr., Maribo 735.031
Kr., Odense 573.577 Kr., Assens
302.233 Kr., Svendborg 656.370 Kr.,
Hjørring 977.857 Kr., Thisted 496.106
Kr., Aalborg 1.1-19.455 Kr., Viborg
648.772 Kr., Randers 767.699 Kr., Aar
hus 810.880 Kr., Skanderborg 609.443
Kr., Ringkøbing 672.968 Kr., Vejle
1.002.614 Kr., Ribe 602.544 Kr., 1-la-
derslev 614.763 Kr., Aaberiraa 352.337

Kr., Sønderborg 230.034 Kr., Tønder
203.595 Kr.

Til Købstæder ialt 4.035.132 Kr.,
nemlig:

Til Koge 37.744 Kr., Roskilde 77.667
Kr., Frederikssund 26.730 Kr., Frede
riksværk 18.325 Kr., Helsingør 69.227
Kr., 1-lillerød 49.184 Kr., Holbæk
64.721 Kr., Kalundborg 27.766 Kr.,
Nykøbing Sj. 16.210 Kr., Korsør
25.694 Kr., Ringsted 42.712 Kr., Skel-
skør 20.718 Kr., Slagelse 68.422 Kr.,
Sorø 15.823 Kr., Næstved 68.481 Kr.,
Præstø 12.067 Kr., Stege 15.421 Kr.,
Store heddinge 11.444 Kr., Vording
borg 44.672 Kr., Aakirkeby 14.151 Kr.
Allinge-Sandvig 28.905 Kr., 1-lasle
13.871 Kr., Nekso 25.652 Kr., Rønne
61.962 Kr., Svaneke 1-1.761 Kr., Ma
ribo 19.991 Kr., Nakskov 52.473 Kr.,
Nykøbing F. 55.616 Kr., Nysted 8.485
Kr., Rødby 28.295 Kr., Sakskøbing
14.221 Kr., Stubbekøbing 12.600 Kr.,
Bogense 13.334 Kr., Kerteminde
18.693 Kr., Odense 318.209 Kr., As
sens 17.982 Kr., Middelfart 33.272 Kr.,
Faaborg 26.954 Kr., Nyborg 34.378
Kr., Rudkøbing 30.583 Kr., Svendborg
91.721 Kr., Æroskobing 4.334 Kr.,
Brønderslev 21.681 Kr., Frederiks
havn 58.789 Kr., Iljorring 54.-ill Kr.,
Skagen 43.548 Kr., Sæby 10.143 Kr.,
Nykøbing M. 27.473 Kr., Thisted
35.843 Kr., Aalborg 159.138 Kr., Løg
stør 19.009 Kr., Nibe 9.956 Kr., Nør
resundby 46.520 Kr., Skive 15.371 Kr.,
Viborg 62.093 Kr., Grenaa 36.214 Kr.,
Hobro 47.111 Kr., Mariager 9.353 Kr.,
Randers 113.776 Kr., Ebeltoft 7.912
Aarhus 270.111 Kr., Horsens 103.120
Kr., Silkeborg 101.084 Kr., Skander
borg 14.739 Kr., 1-lerning 73.841 Kr.,
holstebro 67.164 Kr., Lemvig 32.123
Kr., Ringkøbing 26.938 Kr., Struer
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17.096 Kr., Fredericia 56.501 Kr., Kol- 7.948 Kr., Løgumkloster Flækkeding 133.518 Kr., Vejle 116.933 Kr., 11.111 Kr.Esbjerg 153.581 Kr., Ribe 18.653 Kr., Resten af de indgaaede AfgiftsbeVarde 33.309 Kr., Haderslev 113.291 løb tilfalder dels Københavns og FreKr., Christiansfeld Flække 5.730 Kr., deriksbergs Kommuner mccl henAabenraa 81.125 Kr., Sonderborg holdsvis 2.521.957 Kr. og 751.812 Kr.,55.309 Kr., Augustenborg Flække dels Statskassen til særlige Vej arbej5.175 Kr., Nordborg Flække 13.134 der m. v. og til Dækning af UdgifterKr., Tønder 55.675 Kr., 1-løjer Flække vedrørende Opkrævningcn.

UDSKRIFT
AF

OVERFREDNINGSNÆVNETS KENDELSESPROTOKOL

År 19-18, den 20. oktober, afsagde overfredningsnævnet på grundlag afmundtlig og skriftlig votering følgende

kendelse
i sagen nr. 8(12/48 vedrørende spørgsmålet om at lægge en oversigtsservitutpå præstegårclshaven i Fausing.

Den al fredningsnævne[ for Randers arntsrådskreds den 22. april 1918afsagle kendelse er sålydende:
al rnedfor af lov nr. 28 af 1/2 1930 har Randers amts vejvæsen den 28/119-18 afholdt en besigtigelses- og forligsforretning i anledning af en sikringaf vejmundingerne ost for Fausing.
Til forståelse af sagen skal det bemærkes, at forholdet nærmere er det,at am[svejen Randers—Grenå går lige ost—vest igennem Fausing. Ved densnordlige side ligger præstegårdsboligen i en stor have, tildels bevokset medstore, smukke træer. haven strækker sig lige op til den offentlige hivej fraØrsted til Fausing, hvilken bivej omtrent følger linien sydvest—nordost.Det hedder i forretningen bl. a.:
»Matr. Nr. la, Pi-:esteembedet
Servilutbelægning Ca. 750 ma Mark + ca. 675 m Flave= Ca. 1425 m2.Man enedes om en Erstatning paa 100 Kr. for de to Servitutter smtt1100 Kr. for de midlertidige Ulemper ved Præstegaardshaven, ny Planering m. v.
Luder Forbehold af Menighedsraadets og Sliftsovrighedens Godkendelse.Paslor ljielefeldt tager Forbehotd.s
Den 2. februar 1918 modtog naturfredningsnævnet fra Randers amt enskrivelse fra Fausing—Auning menighedsråd, der indbragte sagen for nævnet. Nævnet bar holdt møder på åstedet i sagen den 712 1948 og 14/2 1948.På sidstnævnte mode henviste amtmand holck til, at vejkrydset er farligt for trafikken. Vel er der endnu ikke indtruffet ulykker i vejkrydset,men formålet for sikring af vejkryds er jo netop på forhånd at hindreulykker.
Biskop Skat-lloffmeyer fremhævede, at der syd fra op mod amtsvejenkun kommer meget lidt trafik, hvoi-hos biskoppen henviste til præstegårdshavens alm. landskabelige værdi.
Af pi’æstegårdsudvalgets 6 medlemmer var 5 imod projektets gennemførelse i den nuværende form; de fandt det tilstrækkeligt, at haven førstblev beskåret fra et punkt 20—25 m vest for vejkrydset. 1 medlem gik heltind for projektet.
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Præstegårdskonsulent Larsen-Ledet mente, at man kunne nøjes med en

mindre nedhugning end den projekterede.
Det, er fredningsnævnets opfattelse, at det projekterede indhug går

videre end strengt nødvendigt, og at det er af væsentlig betydning for

almenheden, at den smukke præstegårdshave skånes i så vidt omfang som

muligt, jfr. naturfredningslovens § 1, stk. 1.
Herefter bestemmer fredningsnævnet, at nedhugningen af præstegårds

havens bevoksning først må påbegyndes ved et punkt 25 m vest for det

nævnte vejkryds, Randers—Grenå amtsvej og Orsted—Fausing offentlige

hivej, og således, at nedhugningen følger en linie fra det vestlige punkt

op til det punkt, der efter det nuværende projekt er angivet som nedhug

ningsgrænsen mod syd ved den offentlige bivej fra Ørsted til Fausing.s

Kendelsen er indanket for overfredningsnævnet af Randers amtsråd.

Overfredningsnævnet har den 10. august 1948 besigtiget det ommeldte

areal og forhandlet bl. a. med repræsentanter for ministeriet for offentlige

arbejder, Randers amtsråd og Fausing—Auning menighedsråd.

Det oplystes, at den af amtsvejvæsenet udarbejdede oversigtsservitut er

i overensstemmelse med regler, fastsat af ministeriet for offentlige arbejder.

Overfredningsnævnet finder ikke, at det indgreb i præstegårdshaven,

som den nævnte oversigtsservitut vil medføre, er af en sadan betydning, at

der er tilstrækkelig begrundelse for fredningsmæssige forholdsregler i hen

hold til naturfredningslovens § 9, jfr. § 1.
Den indankede kendelse vil derfor være at ophæve.

Thi bestemmes:
Den af fredningsnævnet for Randers amtsrådskreds den 22 april 1918

afsagte kendelse vedrørende præstegårdshaven i Fausing ophæves.

TILSÆTNING AF GUMMIPTJLVER TIL ASFALTEBTON

FORØGER DENNES HOLDBARHED

I Wegen (Flaag) august 1948 gor W. A. Forbes rede for gode resultater,

opnået ved tilsætning af en meget lille mængde af et specielt gummipulver

(30 til 60 g/m2) til et asfaltbetonlag (4 til 10 kgfm2), der hviler på et fun

dament af forskellige typer.
Forfatteren nævner først de krav, som dette lag skal tilfredsstille, for

at vejen skal kunne tåle stærk færdsel med hurtige og tunge vogne. Det

er stabilitet under stærke temperaturvariationer, uigennemtrtengelighed for

vand, tilstrækkelig ruhed, en jævn overflade, støvfrihed og ingen huller

eller fordybninger.
Disse Resultater har man nået i Holland og på Java med en asfalt, frem

stillet ved destillation af en tung olie, og deri blandet to slags gummipulver,

det ene: Pulvatex, fremstillet på Java, det andet fremstillet af Proefstation

West-Java i Buitenzorg.

Denne gummiholdige asfalt blev benyttet i Holland 1938 og på Java

1939, forsøgsvis og på stærkt trafikerede veje. Disse veje er endnu i god

stand; på Java skont de har været udsat for stærk færdsel og ikke er blevet

holdt vedlige under den japanske okkupatioa.

(Le Génie Civil 1948, nr. 24, side 479).

0. Nielsen & Co., Kbhvn.



Aktieselskabet

De Danske Granitbrud
Nr. Voldgade 54, Tlf. 262Q

KØBENHAVN

*

%karve - og Chaussebrosteiisfabrik
Senhuggerier

Vang — Bornholm.

*

HOLM & STRØYBERG
Nr. Voldgade 54 — København.

H. POULSEN & CO.A/s
KALVEBOD BRYGGE

GASVÆRKSHAVNEN 156 KØBENHAVN V
TEL!ORAMADR.: MAKADAM — TLFON CENTR. 8636 £ 4729

Grus og Sand,
Granifskærver,

Kaisten, Singels,
Brosten og Kansten,

Leverandør til Kommuner Landet over.
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