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BETRAGTNINGER OVER AKTUELLE PROBLEMER
VEDR. BITUMINØSE VEJBELÆGNINGER

Ved ddIl-rals Thure P. Knnipi

Næppe noget andet område indenfor industrien giver i dag an
ledning til så mange overraskelser som fremstillingen tif de bitti
mineso vejmaterialer. Indenfor denne indusiri og forøvrigt ogsd
den dertil knyttede entreprenorvirksombed er (let ganske låbeligi
at nærme sig prolIemerne med udelukkelse at muligheder, »om
enhver kan sige sig selv ikke har inleressec. Indenfor denne fabri
kation er alt muligt, jeg glemmer aldrig, hvordan jeg i min pure
ungdom efter I nogle år at have arbejdet med stampe- og støbe
usfalt rystede på hovedet, cia grosserer Ilagensen lancerede Dani
mannasfalten. Enhver, der havde beskæftiget sig blot en smule med
asfaltbelægninger i vort fugtige klima, kunne jo sige sig selv, at
det var vanvid at gå hen og lægge et koldt, tørt pulver med 6—? %
asfalt i her i landet; men det er jo gået ‘noget godt alligevel. Efter
dette tror jeg ikke på noget logisk ræsonnement eller noget labora
torieforseg, før jeg har fået resultatet bekræftet i praksis.

Jeg kan nævne et andet eksempel på dette. — I 1947 var der en
hel del fejislag med pulverbelægninger, og jeg fik derfor fat I noget
Wetfix fra England for at prøve, om et sådant adhæsionsbefor
drende stof (et additiv) kunne være til nytte. Nu havde jeg ikke selv
haft nogen fejlslag, så for at få prøvet Wetfix’en måtte jeg benytte
et helt andet og efler min mening dårligere stenmateriale end jeg
plejede. Altså brugte jeg flinteskærver og flintestenmel i stedet for
granit og fik udlagt 8 strækninger med henholdsvis 0, 1/2 og L %
Wetfix, og jeg var dodsens sikker på, at den belægning uden Wet
fu ville gå i stykker straks, men alle 8 strækninger ligger lige
fint endnu i dag.

Når jeg derfor drister mig til at give mig I kast med de proble
nær, der knytter sig til fremstillingen og udlægningen af de bitumi-
jiese vejmaterialer, er det med ethvert forbehold overfor rigtig-
heden af misie hypoteser, men jeg gør det, fordi jeg efter mit fore
drag med samme titel som denne artikkel i Dansk Ingeniørforening
ifjor, den 26. april 48, har fået så mange opfordringer til at frem
komme med det trykt, at jeg forsøger at give en lignende over
sigt her.

Det skal slog straks fastsitis, at denne artikel er væsensforskellig
fra mit foredrag, og delte skyldes bl. a., at mine egne erfaringer i
det forløbne år er llevet forøget, ligesoni der er tilkommet flere
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nye sporgsmal. Endelig kan og hør et foi’e(li’ag, der skal danne

indledning til en diskussion, helst være polemisk, for ellers kom

iuer der iligen diskussion, hvorimod en artikel bor være så objektiv

som muligt, hvilket jeg altså ogsÏ har bestræbt mig for at være.

In(len jeg går over til at omtale (le enkelte l)roi)lemer, vil jeg

forsoge i nedenstående liste at trække 01), hvilke l)roblelflel’, der

foreligger i (lag.

i mange )u1verl)elægninger synes stenene al løsne sig i fugtigt

vejr, hvorefter (le rives løs. l)el er karakteristisk for denne type

belægninger, at de o(lelægges jævnt over hele fladen, idet stene-

iie vaskes rene, rives los og slynges ned i rendestenen.

2. I en del p ni verbel ægn inger fremko ulmer talt erken to rmede hul -

ler, I regnvejr bl iver belægningerne » gummiagtige «, hyppigt og

så afsmittende, men fraset de tallerkenformede fordvhninger, er

de som helhed oftest ret slidstærke,

:1. ph1verbelægninger — særlig fra 47 og 48 — holder sig

fugtige unormal I længe efter regn. l)el er en fejl. iler nodvcii—

digvis må nedsætte belægningernes holdbarhed, men fejlens

holger hehover ikke at vise sig særlig hurtigt.

4. Piilvcrmalerialct er sonimet i(ler vanskeligt al lægge ud, når dcl

hat’ ligget natten ovei’, ja, i eHkelte Iii fælde er det endda van—

skel igi , selvom (let lige er kommet fra fabriken.

5. Skal imi n I o’uge håiidiidlægni ug el ler inaskinudlægning af pul—

vei’ma I ei’ia lej’?

6. Aslal I en kan ikke cmii Igeres eller emulsiojien bliver megel føl —

som overfor enhver ydre påvirkning, hvorfor den ikke kan tåle

at passere spro[edvsen eller at bl ive fejet ud.

7. Emulsionsastalten kan ikke tastliolde afdækningeri.

8. Vejljæi’en ci’ i enkelte lilfælde ikke normsvarende.

9. Vejtjæren kan ikke fastholde afdækniHgen, særlig ikke efter

længere fugtige l)eI’ioder,

Til disse 9 punkter skal jeg tillade mig at knytte nogle hcmæi’k

nin ge i’.

.X I stenene losnej’ sig i pu lvei’l el ægn inger er ingenlunde en fejl

at nv dato: også i 1939 var der fejlslag at denne type. Jeg kan

fra Kobenhavns kommune f. eks. nævne Gothersgade langs

Kongens Have, men den er efter sigende en ret hyppig fejl i

de to sidste åt’, Den skyldes, så vidt jeg kan se, manglende ved

hæftniiig (aclhæsion) al asfalten til pulvermatei’ialets sten, og

det kan i flere tilfælde sikkert fores tilbage til et for lille Nin—

menindhold og brug at en uhensigtsmæssig filler og endvidere
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muligvis al en for blød asfat evt, også af en van(lpåvirkelig
II iixol le saml endelig og ikke mi ulsi. at ste,imateria let ikke er
tørret tilstrækkeligt inden blandingen. (Fig. 1)

Efter min erfaring er det sj(lsl e po nkL (tel vigtigsle, (let er gan
ske ii troligt, hvad man kan til lade sig med en piilverasfall. når
blot stenina lerialel er virkelig I art ved [al (rikalionelm , nwn del
er ikke iiok, at (let ser løi’l (1(1, for det kaii (let god I gøre mfle(l
el. va iidindhold på flere procent. l)el skal være virkelig lnrl
Lui [ kan en lii sætH ing a f cement som Ii lie r hJælpe, idet cenien —

leo kan i)III(le ttlglighe(len. men (let fortulsæl ter egentlig talt, al
ceinenteji til sæl les lai’ as [al leji, og (let er (le lærres Le 1)1 a iulere
bygget, til. Er maii ikke fiildslwiidig sikker på allid at få sit
slemna leriale lorrel helt, må man I ilsæl te sin asfalt W’etfix.
Når nu adskillige fabriker skal til al levere til Bar]jer—Gi’eene
i iilæg, (ler gerne skal have meget mere nin teriale, end (le dan
ske blandeanlæg er l)vgget til at ‘(le, sa er der stor fare lou, al
anlæggenes kapacitet overskrides, og stemnaterialet ikke når at
blive 100 % tørret.

2. l)e la Ilerkenhullede l)ela’gninger er heller ikke, som flere I ror,
en efterkrigsforeteelse. I I )39 blev 1’. eks. Anlagerhroga(le og
1-lolbergsgade belagt med en således plaget pulverbelægning.
Den var noget al’ (let mest forfærdelige at køre på, og da belæg
ningen i og for sig ikke afgav sten, så blev den ikke slidt Ijort,
og (len var næsten ikke til at hugge bort. I regiiperioder var be—
lægningen som sejgt gummi, men i tørvejr hård som hen. Uden
al vide hvad pulveret har fået tilsat som filler, vil jeg dog l)e

Fig. I.
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stemt mene, at (let har været tilsat fugtig kalkfiller, for det giver
i hvert h(l(1 netop denne mærkelige og ubehagelige fejl, men

selvfølgelig er (ler også i hvert fald teoretisk mulighed

for, at andre årsager kan føre til denne fejl.

I e efterkt’igsbelægning fra 47 med lignende udseende

var 1)elægningsmassen un(ler tohriiddet i foråret 48 så blod, at

man kunne pløje deti O med stovlenæsen. men en måned efter

kunne jeg ikke hugge så meget som en flis al mccl en rydhakke,

for da var den tør og hård som granit.

3 .Aten pulverbelægning holder sig fugtig i længere tid efter et

regnvejr er altid et meget dårligt tegn, og selvom (let ikke slraks

medfører, at (ler losrives sten, vil den langvarige vand1)åvirk—

ning altid være en alvorlig fare for belægningen. I efteråret 48

forekommer del mig, at (lej’ er 1)1 evet lagt usædvanlig mange

af den slags lielægninger, og (let meget slud fulde vinterveju

vi har haft i år, har gjort denne fejl sært ig generende og be—

tænkel ig.
1-Ivad er grunden til, at en pitlverbelægnitig ikke tørrer op? Ja,

der er 11 tvivisorni flere.
Jeg husker fra Vejlaboratoriet et eksempel, der for resten også

viser, hvor forsigtig man skal være med at slutte noget fra en—
siciige lahotatorieforsog. Laboratoriet haV(le tot’ min ti(l udført
nogle vandtagringsforsog med en sten: cu thackasfal tblanding,

hvor (tel’ lii as lai len var sat en lil let med meget hæl’den(le

virkning.
Nar (let Ille(l (Idi pi’wpa l’eI’e(ie asfalt omhv[le(le sterimateriale

blev overhæld I med va 11(1, skete der tilsviieladende ingenting.

asfaithi nderiie I dcv ved at dække sienene, men i praksis var

resultatet et go tiske a iidet. i\[auge helægn inger ii f (lette nin teriale

blev fuldstændig svaln1)ede, og i)rovelegelner at materialet op—

sugede op til 2O—2 % va ud. Forklaringeii ti denne tilsyne—

Ja den(le modsigel se i (le b i’esulta let’ et’ II Lvivlsoni I, at vandet

trængte juni ulidel’ nsfal lii inden og sku tbele dcii væk fra stene

ne, men da Iii tuten vat’ sa stiv, 1)1ev (tell hængende som en skal
u(len om de van(lhvllede sten.
Denne fot’e[eelse vil altid være en sæu’l ig la le lot’ piilverasfal ler

med meget hård hi tuiuen, og clei’til kommer, at den slags pulver

i reglen bl iver ina ngelfuldt kompi’iiueret, hvorfor va uiciet får let

a(Igang til store dele a f belægningen, og (let er en fejl af den

slags. man ikke lår konstateret med en lahoi’a toriepi’ovema—

skine, Dertil kommer yderligere. at en )uLverbelægliing med

hård asfatt uvægerlig vil knække, hvis underlaget giver sig, og

det gør det meget ofte, ligesom hestebrodcler er endnu farligere
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for den slags helægninger end for belægninger mcd blødere
asfalt, og disse forhold gør belægningen til et yderligere let
by tIe ±o i vandpåvirkning.
I denne forbindelse kan det være lærerigt at se 1)å (le megel
åbne ru, omvendte helægninger. Man skulle jo vente, at disse
ville tørre meget la ngsonit op, mcii dette er jo al sol iii ikke til
fældet, når de er fejliri, for så er de nærmest særlig hurtig—
torrende: men er der fejl ved dem, er det klart, at (le vil blive
særlig følsomme. for (let første fordi van(lel står i alle liigeriie
mellem stenene og for (let an(let, fordi stenene, (ler kun er slot
tet li(1 t i l)Uflden og endnu 111111(1 re i siileriw. megel ii(fli I vil
1)1 IVC revet op al Ira fikken.
1)e nævnte belægni ngslvper er o rel speciel le. og oveiis laeiide
forklarer derfor kun et fålal al (le i I 9-18 konsla lcre(le lejl.
Eii hel del ni disse fejl skyldes (leiili1O(l nok, al ma ii Ill pii Iver—
asfalten — takket være Va redi rektora let — Im r været lvii liget
tit at bruge TrinidO(l asfall. der har el rel hel deligi leriiulhold.
Tiimdad—asfall er uimodsigei gi cii at ile niesl velegnede astal—
ler til stobeas [alt, men efter min ikke helt ringe erfa i lig med
(leo, cii at de mindst eglie(le [ii l)1Ilerasla II. idet leret i a sfal leo
ei noget vandsugende. I)erl ii kommer, al der er unge I, (tel lyder
på, at flere miii igvis har arbejdet me(l de sa mmc opskrifter
med Triiiidad—asfal fluxet med I (i—I 8 % flvgligl lja’reoi ie,
som de ellers lai r a oven dl i f urlij ndel se mcd (leo ikke II vgl ige
flux—asfall fra Kaiiuuidborg, og resultatet er, at selvom der f. ks.
i begge lilfælde er anvendt 6 % asfal I, så vil (ler me(l Iluxel
Trinidad—asfalt efter nogen tids loiloh kun være 5 % asfalt til
bage, og deraf er endda en hel del ler, medens der sla(lig ville
have været 6 % al [lux-asfalten Delle vil atter sige, at der i
belægningen bliver et hulrum svarende lii (len bort dampede
ene procent asfalt, og delle hulrum vil selvfølgelig trække vand
lii, og leret kan så suge vandet op og sprænge asfal lliinderne.

4. At pilvermalerialer i 1948 i mange tilfælde ikke ‘ai’ til at begge
ud, når (le havde ligget på lager en nat, skyldes i hvert fald i
flere tilfælde, at den antracenolie, vi fik til at fremstille etuI—
1)ack-asfal ten med, ofte kun var en mellemol ie med noget au—
tracenolie i, og medens antracenolie kun (lamper langsomt aL
så futter mellemolien ofle af allerede under blandingen på fabri
ken, meij da firmaerne ikke selv importerede deres antracen—
olie, var de i virkeligheden prisgivet tilfældighederne.
Dette kan ikke siges at være tilfældet, når man tilsætter sten—
materialet siiccesssive hård og 1)10(1 asfalt under pulverfabrika—
tionen, for hvis der blot er nogenlunde kendel ige mængder hård

*
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asfalt i blandingen, og er denne bare lunkeH. nar (len forlader

fabriken, sa s k a I pulverel være næsten umuligt at udlægge

efter blot 20 km transport. 1)elte skyldes ganske simpelt, at den

litude asta I t 101111)1(1 til (ler) hai’de iIl(leholder for meget olie.

hvorfor en (lel af denne vil diffundere over i den hfirde, indtil

ligevægt er nftet, og nSu (lette er sket, o1 l)tIlvei’et være praktisk
taget umuligt at udlægge me(l htndkralt.

5. Om man skal udlægge sit pulver med handkra tt eller maskine,

er i flere til fælde let at svare pfl; men for at berettige maskin—
ud lægningen skal vejl ian en lur det fars le være 55 bred, at

traiisportl)ilerne kari vende pmi (len. lur (let andet skal man ken

(le jiLLIvel’et og være 100 / sikker pa del, og for (let tredie skal

(let anlæg, der leverer 1)ulv(ret. væi’e sa overlegent, sS falirikan—
[en ikke frisles I il at forcere sit anlæg udover dets ydeevne. Der

er nemlig efter ni in ci faring ingen tvivl om, at hovedparten at
cb’ fejl, (ler i (le senere Su har plaget pulverasial Ihelægni ngerne,

kan føres til I a ge til, at 1)111 verfa brika tiotien er blevet forcerel.

sälecles at slenmalerialet og derunder særlig filleren — ikke

C1 l)IeVet tørret ordentligt, i uden asfalten er sat til, sSledes at
lejl af type I eller 2 er blevet følgen. •Jeg mfi derfor l)fm (let ind

si ænd igste frarfide fabrika nI er, (ler har hall fejlslag i 1947 og

særlig i 48, at levere til Ha i-I er—Greene udlæggere. det kan blive

meget farligt lur det fors le for dem selv, men for (let andet ogsa

for os andre, idet de nemt kan medføre, at de fftr sa alvorlige

og omfattende le jislag, at disse herover vejmvndighederne mo—
(let til at fortsætte mcd brug a f l)111er, pa samme made som de
mange fejlslag i tyverne i Kohenhavum slog brugen at asfal theton

ud, Hvis en fabrikant ikke har haft hold pS sin fabrikation til

hSndudlægning, vil hart have langt vanskeligere ved at styre

den, når lian skal levere til maskine.
l)et er karakteristisk, at resuttatet at cii amerikansk forsøgs—

strækning med 51 forskellige belægninger var, at et heldigt re

sultat tv(lel ig a fhalmg lucie al i rug al de rette mæng(ler og ens

artede bla ‘mdi riger end at aslaltens type eller stenmateriilels art.

(jvf. \V. ti. Goelz: Seven caus performance of ii bilumenous

surface il-ea Iment test road). Pa fig. 2 ses en dansk l)11l\ei’llelæg_

ning Ira 1948, hvor (le enkel le læs tydeligt ses. l)e lyse partier
hotder uclnuærkel, medens de mørke smuldrer. Du malt må for—

mode, at der er anvendt (le samme råmaterialer til atle læssene,

kaim forskellen kun skyldes inangelfuld og uensartet fabrikation,
og tilfældet er i ngenl unde enes tåen(le.

1)et forlvder nu, at flere kobere af udlægningsmaskiner for at

kunne føde disse har købt kontinuerlige blandeanlæg af stor
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kapacitet, men ma ii nii ikke glemme. at det er langt vanske—

ligere at kontrollere et siida tit ti tilæg en(i t af de hidtil anvend

te diskontinuerlige, s risikomomentet ci’ ingenlunde eliminerel

den made, tor jo større kapaci Let der arbejdes med, desto

større krav stilles (ler til iligeHini’er og formænd.

Det kan i denne forbindelse varmt a nbelales vejmvndighederne

al holde nøje kun Lrol med, b V irledes de lorskell ige labrika la h( d —

(ler. Det er forbløffende sft tit man hører, at et vejvæsen ikke

aner, hvor (le Forskellige fabrikater ligger, og derlor heller ikke

ved, hvis pulver der holder, og hvis der gal’ i stykker.

i eg mener selv, at der i ovenslaende er I )eha ndle[ en hel del al

(le II i’sa ger, (lej’ kan have furl til fejlslagene i de senere iir, men

da vi ikke i llulaco—vejma lei’iiile har liii ti nogen fejislag med

pulver vejl elagii inge)’, taler jeg til cii Vis grad (le1’Olfl SOlfl (let)

blinde 0)11 tarverne. Dog htii’ jeg Ira cii forsogsti’a’kning, der

bl, ii. skulle belyse disse sporgsml. meil en Ilinlesien— og kalk_

hold ig ptitvei’aslal i, (le)’ i dcv i dainlet uden foI’udgtLeiIde tørring

og opvu t’mning, [tiet iesullaiei’, dci’ i høj gnid minder 0111 fejle—

ne at Lvl)e I og 2, og jeg tI( Ii (lct’IOL ogsa , at mi tie betragiti i itgei’

ikke kan være helt ved siden af

en følgende artikel vil l)rol)leIilei’nc foi’ emul sion og vej tjære

blive behandlet, (fortsættes)

Fig. 2.
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VED VEJ OG STI
Af havearkitekt Jolianne. ThotIe.

(fortsat fra side 62 ug tnttet)

3. Dobbelikonfekt i en pejtrekr,nt.

En af årsageine lii, al der undertiden må resigneres med en eller
anden udsmykuing af et vejstvkke kan være denne, at (let vil være
for kostbart at vedligeholde det, og (let mest tyngende p vejbudget
trne turde være udgifterne til ailwjdslon. lhi mi derfor være på sin
plads at reducere udgifterne til vedligeholdelse på steder, hvor ind
retning af arbejdskrævende områder synes urimelig og især hvor de
hverken har nogen æstetisk eller praktisk betydning. Et sådant til—
fælde har vi i en vejtrekant af det tidseencie, som hosslående billede
(fi’. 4) viser, og som jo ingenlunde er en sjældenhed. men tværtimod

Fig. 4. En pæn vjtrekant —

men den dobbelte indfatning er både urimelig og bekostelig at holde.

( cii otte gentagen ting. Ti’ekan [ens indretning er klar, og dens 11(1—
scunde er ikke angribelig: men (let indrettede fortov, der er belagt
med grus, vil formentlig aldrig nogensinde blive betradt at andre end
den vejmand, der skal rive gruset; og dersom der ikke er anvendt
græsser, hvis rocider ikke ‘okser igennem den sirligt anl)ragte inder

,tenrækkC, vil han vderhgere have ulejlighed med at skulle slikke
kan Ic. 1w af; har han anvendt (lt’II ut (‘(pt græstrobla nding, som er
den autoriserede (jævnfor Dansk Vejtidsskrift 1948, side 78), kom-



1949 DANSK VEJTIDSSKRIFT 72

mer der ubetinget generende rødder ud i den sirlige grusrabat, — ogde er sandelig besværlige ii f slukket al’ langs en sidan stenrække.Hvorfor dog ikke opgive et saciant grusforlov og denne gentagnestenkant, og nøjes med al la(le græsset dække hele trekanten og ladegræsset gro helt ud til vejkantens sten? Del er en småting, og det ernaturligvis ikke mange timer og mange kubikmeter grus eller sten.dei er ‘)verftudigl anbragt her, — men gentagot fra sled til sted blivi’det dog til betydelige summer, og den forenkiede vejl rekant meden i olg græ fiade (uden græsser mcd talioiurv! ) vilde give et endnuroligere og hnrre billede.

4 . !ftrcc hico b(’i)øret, 1)1(fl et (i ‘idet J(l0flt(’d(X /01(111.
Uden al ville lreinbringu en (liskllssioIl nin. hvorvidt der 5ta(1i5,skal l)lanks ailer ‘((l lan(l(’e,JelW. (‘Ih’r nin dl’ nogle steder harderes beretligelse og andre steder ikke. så ma (let naturligvis hævdes.iii iiå i dur pia i les, må der være el vist .s’qstem også i dette. Tillige må(ler nodvendigvis også foreligge cii arbejdsplan, (ler viser folkene.hvor du’ enkelte træer skal plantes. så al l’ udgraver plads dertil,nedranimer stokke og tilsidst også placerer træet (ler, hvor (let er• beregnet. al dl skal stå, Men del le s stern må ikke blot være etlegne])or(lssvslem, der på planen viser en rytmisk opmarcherun a I’så og så mange I ræsigna turer i begge vejider og med så og såmange meter i n’l lem hver, — takt fast opma rchere I som soida I (i’.omend med aliskillig stni’ru avsla mut end soida ttrne har i deres ge—teddi’r. Systemet må ogsa være parret med (‘ii vis (‘lOxtu’itet. og 1)ad(
SOlli (I(lloi’iil’r j)lmlægmiig al plailtlIiilg(’m’i :g (Idi, Sun)plinlearhejdet. må have (‘n vis smidighed i sig, ( (leflii(’ smidighedmå (likl(’r(’s ut ui liilulst’ ()vui’l()r del. (ler t’xisl mci’, sa at det plan—t(’’te iIÇk” odeluegger. skjuler eller generer værd mci’ l)i stedet, melisd4’i omvendt olle ni å kræves særlige l)lanl mii uger netop lur at skjuleuiskunne ting eller skavanker ved ujIandskab’i. — selvom dette måske vii kunne give en vis > uorden « i systemet på planen.På fig. 5 sur læserne et træ med en hvid stok foran, og (let skalfortælles, at ved et vejanlæg blev dette træ skånet og fredet, så atdet fortsat kunne Ove Cii vis gerning på dette sled, idet det (et egelræ( gav det cii særlig karakter. Ikke blot er træet i sig selv velt’orriic’t, men del ståi’ også såpas langt ra vejbane, beboelse, haveog andet, så det på ingen måde kan være en praktisk hindring formoderne liv og li’afikudfoldelse. 1)esuden er det som om det bevidstsuger at hæve sig op tor at kigge ud fra det sled i terrainel. hvorl’lere terrainoverflader mødes og slrides; det tilfældige ved dets fremkomst netop her, og det lilsvneladende 1)evidste i dets stræben fornemmes som et meget værdifuldt supplement til træets egenværd i
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ætetisk henseefl(le At d(t ogsa kan have sin pra kliske værd er uom—

tvistelig: Lv for regn I. cx.

Måske synes (1(1 somom jeg er kommet helt bort fra den hvide

stok, og (let skal derfor siges straks. at det gamle træ naturligvis ikke

har nogensomhelst brug lui’ en stol leslav. del klarer sig selv. Men

hvad så med stokken? Jo. den er sal for at slotte et nyt træ, der som

et nummer i geleddet langs vejsiden el’ placeret netop her, nøjagtigt

målt ud fra de 2 til siderne værende træer. Og her er vi altså ved

(let » kriminel1e . Hvorfor i alverden har man plantet et avL træ

foran dette hæderkronede og vellurnle(le gamle træ, hvis existens

Fig. 5. Foran et gammelt egetræ, som amlsvæseiiet har fredet,har man plantet et

nyt — til tiden glæde for begge træer og til endnu mindre glæde for trafikanter.

sailiiiic ‘a’S(li (som liai’ plantet det live) bai’ sikret’? l)el er dog

solekla ri , at hvis V( nherre vil lade de nvpla ni eile I rægel edder voxe.

soni aiu tsvejvæsenel har Tegnet med og 1101’ pa. al han vil (let. — — ja.
så vil der ikke gå ret lang 11(1. tøj’ del 1Y’ plmnti’skole—alle1i’æ har

skjult det gamle og fredede træ, — og da vil de to I i’æei’s grene

kOmme i en ulige kamp med hinanden, og ve,jmanden vil ikke vide.

hvilke han skal beskære og hvordan. — og. træet som er fredet vil

måske føles generende lur lrægele(ldel. — og hvad så? 1-ler synes sy

stemet at have fået en meget kedelig sejr over elasticitelen, men

det må indrømmes, at den pågældende amtsvejinspektor er bekeHdt

med tilfældet, — og måske er den hvide stok med tilhørende plante-
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skoletræ med sirligt og ordentligt arrangerede grene allerede fjernet,

når disse linier læses, — og så er i hvert fald den værste anke imod

nileplantningen ved denne vej fjernet; og det fredede træ med sin

ikke »kultiverede’ stamme og sine romantiske grene er da i virke

lig fred.
Men selvom altså både stokken og det nydelige vejtræ måtte være

borte, bad den ansvarlige vejinspekter mig dog om forinden at foto

grafere det og bringe tilfældet lii kundskab for hans kolleger og

andre I vejtræer interesserede, — og denne anmodning bar jeg her

med den gælde at efterkomme. —

BETÆNKNING

FRA FORVALTNINGSKOMMISSIONEN VEDR.

VEJVÆSENETS FORHOLD

(fotiat fra Side 61 og forti.rttei.)

Det er af boligministeriet oplyst, at man er opmærksom herpå.

og at ministeriet I det i folketinget i april fremsatte forslag til lov

om ændring i lov nr. 181 af 29. april 1938 om byplaner, foreslår

byplanlovens nugældende § 8, stk. 2 og 3 afløst af følgende bestem

melser:
‘For at fremme samorctn ingen af byplanlægningen inden for et

område omfattende flere kommuner kan ministeren for byggeri og

boligvæsen efter indhentet erklæring fra vedkommende amtsråd ned

sætte udvalg til al bistå kommunerne ved udarbejdelsen af de for

nødne by- og markplaner. Såfremt der ikke opnås enighed om pIa

nernes omfang eller nærmere indhold mellem de pågældende kom

muner, træffes endelig afgonIse af ministeren for byggeri og bolig-

væsen med tilslutning af hyplannævnel. Forinden sådan afgørelse

træffes, vil der være at indhente erklæring fra vedkommende

amtsråd.
Ministeren for byggeri og boligvæsen bestemmer, på hvilken

måde de med samordningen forbundne udgifler fordeles mellem

statskassen, vedkommende kommuner og amtsråd.’

Kommissionen kan anbefale en sådan ændret affattelse al by

planlovens § 3,
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ad e) Sagfordelingen af vejsporgsmdl.
Ved ministerskiftet i november 1942, cia det hidtidige ministe

rium for offenLlige arbejder blev (telt mellem 2 ministre (trafikinini—sleren og ministeren for offentlige arbejder). blev der til sidstnæviileministers ressort fra indenrigsministeriet bl. ii. overflyttet sager I Ii-gående lov al 14. december 1857 indeholdende nogle I rskrit ler omgader, veje og vandlob i Kobenhavn med senere ændringer og titlojilser, sager angående lov nr. 275 af 28. november 1928 om fastsættelse al’ hvggelinier ved ve)e og gadei’, sager angående lov nr. 91)af 23. marts 1932 om anlæg, overtagelse og V(dligthOl(l(lSe al gaderog veje i landkommuner mcd bvmæssig bebyggelse saml sager angiiende lov nr. 151 a I’ 7. ma,j 1937 om hk niske inst al tal 1 mel; fral;indbriigsm inisteriet overfivi ledes sager v(drorende udlæg og an htgaf mindre broer pil solerriloriet. sager i lwnhotd lii lov nr. 149 at18. maj I 906 vedrorende fredning a f kysten og sager vedrorende I jul-dæmning og opfvldning soterritoriel ii(leillor de i heiihotd lii lovnr. 599 al’ 14. iiovembei’ 19—10 iværksatte tii mlvi n I ilgsa rbcjdvr saintfra justitsministeriet sager ang(i1(l(» lov nr. I 65 at 31. ola ris I 911
0111 anlæg al’ cVk test ier og gangs tier.

Mi msleriet tor offetill ige arbejder 1 ilev herved irga n iseret som el
ministerium, hvorunder der dels henhoite ell ikke stoic tekniskeanlæg, dels var samlet (le til statens cciii ra la(iiilinislra mii hen laglefunk [ii ifler med hensyn til anlæg og st vrelsen at I )a nina ik s net 11 f
veje, gader o. I.

i I’orbindelse lwrmc’i I 1)1ev (let’ vderl igere rejst snmrgsm al om
overlorelse Ira iislitsniinisteriet lil ministeriet loi’ offentlige arbejderat sager angieiitle lov nr. 144 al’ 1. juli 1927 0111 111011 i’koi’etiijei’, jfr.l)ekefl(ltgoi’else iii’. 131 al’ 14. april I 932 og sager a ngaeiide fardsels—
lov nr. 129 at’ 14. a pi’i I 1932 med senere æmidri uger.

Dette sporgsmål blev gjort til genstand for overvejelser mel teiii
ministrene indbyrdes og i et at sla tsmi nistereii nedsat særlig sag—kyTidigt udvalg. Overvejelserne gav dog ikke noget resultat, særligbuch man meide. ut spørgsmålet var at ell så iiidgribende kara kIer.at den nye ordning ikke burde [m’æll’es ad a(hiUinistla iv vej. menkrævede lovgivningsmagtens medvirken, hvad man under de daværende ekstraordinære forhold ikke anså bor opporl tmnt.

Forva II nillgskonlmissionen, (her i del l’oi’egåeiide har l’renisai ud
talelser om en række sporgsmål indenfor vejlovgivningen, har ment
det rigtigt også at inddrage de omhandlede ressorlproblemer under
sine overvejelser og har bl. a. gjort sig bekendt mccl de argumenter.
som i 1942 blev fremfort til belysning af det dengang aktuelleproblem.

Det blev at ministeriet for offentlige arbejder udtalt, at for en
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lim iddelbiir I)elragtnilig må reglerne om udbygning af landels veje
og gader og færdsien på disse bore nøje sa minen, idet ikke blot
færdsiens mængde og art, men også reglerne for, hvordan man skal
færdes på veje og ga(ler i høj grad er afgørende for, hvilke krav
der må stilles lii vejnettets udbygning. Man hævdede, at det for den
sivrelse, (ler skal have med vejene og gadernes og deres anlæg og
indretning at gøre, målte være et naturligt ønske selv at sidde inde
med eller sii umiddelbart og direkle som muligi at have adgang til
at få kendskab lii en færdsel, som disse veje og gader er bestemt til
at tjene, og som derfor i afgørende grad bliver bestemmende for
tærdselsårenes placering, karakter og vedligeholdelse.

Fra just itsministeriels side var man villig til at erkende, at (let,
iiiii’ centralisering af vejstyrelsen gennemførtes. ved al de foran
nævnte sager i ministeriet for offentlige arbejder samles med de
allerede til detle ministerium hørende vejsager, ville være naturligt
fra just ilsministeriel til ministeriet for offentlige arbejder fra lovene
om molorkøretøjer og færdsel al overføre de forhold, der direkte
vedrører udbygningen og almærkningen af veje og gader. f. eks.
reglerne om Iær(lselSlavler (færdselslovens § 4), afmærkning al
hovedveje (færdselslovens § 1.1, 2. stk.), lukning af biveje, bestem
melserne om inotorkoretojers tilladelige egenvægi, akseltryk og
bredde (motorlovens § 4 og færdsejstovens § 18), ligesom man natur
ligvis vil opretholde de allerede gældende bestemmelser i (le 2 sæl
ii, love, hvorefter der i en række til fælde er tillagt ministeren for
offentlige arbejder bestenimelsesret eller medbestemmelsesret ved
afgørelsen.

Ministeriet for offentlige arbejder ønskede imidlertid principiell
selve hovedbesleminelserne i tærdsels og molorlovgivningen og (le
dertil knyttede aclniinistrative funktioner overført til dette ministe—
rium, idet dog ministeriet ikke skulle beskæftige sig mccl tiltale og
anke af sager om færdselsforseelser, om anvendelse af motor- og
l’ærdselstovgivningen på civilretlige områder eller om fri proces i
fær(lselssager, hvilke spørgsmål skulLe forblive under justitsmini
steriet.

Selv med denne begrænsning mente justitsministeriet dog at
mål le fraråde. at der overfortes til ministeriet for offentlige arbejder
ii ndre end de forannævnte sager fra lovgivningen om færdsel og
motorkoretojer. Man pegede i denne forbindelse navnlig på, at færd—
selsordningen i første række må betragtes som en politiopgave,
politiets deltagelse i færdseisreguleringen er ikke blot et forhold til
overtrædelser; det er selve reguleringen og dens gennemførelse, der
tilreltelægges og varetages af politiet, enten som selvstændig opgave
eller i forbindelse med andre, daglige opgaver. Den repræsenterer en
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meget væsentlig del al cl(fl samle(le Ijeneste. De gældende regler byg
ges derfor ogSå i a fgørende grad På 1)01 tids erfa ringer, forsog på
forbed ri uger og lorsla g. I )et iiiå stadig være po1 i tiet, (ler har den
direkte forbindelse ni ed og regti I en ng al’ færd slen. og a rbejd el her—
med ma derfor også sladig være i høj grad bestemmende for (1i51)OSi—
I ionerne for politiet, dels styrke og sammensætning og al’l)ejdelS lur—
(kling. Skulle iiiotor_ og fæidSelsl()VgiViliiigeIi overllvttes til mini—
sleriet for offentlige arbejder, vil le justi Isminisleriel, (1(1’ SOill Over—
sle anklage— og po11 limyndighed i stort omfang får forelagt sådanne
sager, i en mængde tilfælde blive nødt lii al høre ministeriet for
offentlige arl)ejder, hvilket Iji. a. ville forsinke ekspeditionen af (liSSe
sager, der gerne skal alsitiltes hurligsi muligl. Og jtislilsiniiiisteri(l
vi Ii e. til skade for sa gernes behandling, ni isle [nI ingen med selve
J)rOhleinet , hvilke I ogsa vil le gore sig gældende ved I eha ud Ii ugen al’
sager om fri proces på civil rettens om råde. herunder særlig sager
iiiii erstatning. l)er ville sikkert for politiinvll(liglle(lerIle komme
tobbell arbejde i adskillige til fælde, ni en hvad der er væsentligere.

der måtte befrvgtes at vil le komme mindre plan og sikkerhe(1 for
i)olitiets arbejde, ligesom både justitsministeriet og bevilliiigsinyndig_
lwderne ville have langt svagere grundlag for al vurdere persona le—
og bevillingskrav.

Kommissionen må være al’ den opfallelse, at selv nin (le politi_
nlæssige opgaver på færdseisvæsenets område indtager en central
plads, således at der ikke bør være tale om at overføre lovgivningen
om færdsel og motorkoretø jer i sin helhed fra politiets ressortniini
sieriuni, juslitsministeriet til ministeriel for offenilige arbej(ler, vil
det dog være naturligt ud fra (le synspunkter, som sidstnævnte mini—
slerium i henhold til foranstående redegørelse har fremført, hvor
efter dette ministerium har afgørende iii teresse i de al miiidelige færd—
selsprincippers udformning og i visse af inolorlovgivningens regler,
nin en del af disse besteinmelsers udformning og forval I ning over—
førtes til minisleriet for offentlige arbejder. Der skal her særlig peges
J)å motorlovens afsnit IV (om korsel på ga(le. vej eller I)Ia(ls , men
også i andre afsnit i nævnle lov f. eks. afsnit I (almindelige heslein—
indser) findes bestemmelser, som det skønnes rimeligt og ralionell
;i t overføre til det ministerium, hvorunder vejlovgivningen hører,
al Iså ministeriet for offentlige arbe jcler.

Kommissionen mener sig imidlertid ikke at være kompetent til
at stille forslag om enkeltheder ved en sådan deling, men skal ind
skrænke sig til at henstille, at spørgsmålet tages 01) til nærmere over
vejelse ved forhandling mellem repræsentanter for (le to særligt in
leresserede ministerier, for at der ved kommende revisionslove kan
indføres ønskelige ændringer i det omhandlede ressortforhold, idet
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man dog forudsætter, at der bevares en samlet færdselslovgivnlng,
og at denne som hidtil henhører under justitsministeriets ressort.

Det skal iøvrigt i denne forbindelse bemærkes, at der i det lov
forslag, som forelagdes i rigsdagssamlingen 1942148 om revision af
vejlovgivningen, var optaget en del bestemmelser, der ville sikre mi
nisteriet for offentlige arbejder større indflydelse på en del af de i
det foregående omhandlede spørgsmål. Det blev således foreslået, at
afniærkningen med færdselstavler henlagdes under nævnte mini
sterium, ligesom det foresloges, at afmærkningen af hovedlandeveje
og hovedlandevejsgader kun kunne ske ved samme ministerlums
foranstaltning. De udgifter, som var en følge af foranstaltninger, som
ministeriet for offentlige arbejder i henhold til sådan hjemmel fore
tag, eller som det gav kommunalbestyrelserne pålæg om at gennem
føre, ville i sin helhed påhvile staten.

Kommissionen kan for sit vedkommende slutte sig til de før
nævnte forslag.

ad 2. Forretnlnrjsuangen ved vejarb4ders iværksættelse med tilskud

ra vejondene eller besåæftigelse4onden.

a. Vejondsarbejder.
Såfremt en kommune ønsker at udføre et vejarbejde med tilskud

fra vejfondene, må der indsendes andragende om sådant tilskud til
ministeriet for offentlige arbejder. Andragendet skal indgives under
benyttelse af et af ministeriet udarbejdet skema og være bilagt fore
løbigt projekt for arbejdet Ministeriets godkendelse af projekter om
vejanlæg kan iøvrigt også være nødvendig, selv om tilskud til ar
bejdets udførelse ikke søges, f. eks. ved nyanlæg af landeveje eller
ændring i bestående landevejes linieføring eller bredde.

Kan ministeriet godkende arbejdet til tilskud, sker dette på nær
mere fastsatte vilkår, navnlig at arbejdet ikke påbegyndes uden mi
nisteriets tilladelse, at kommunen vil lade arbejdet ivræksætte, når
arbejdsforholdene måtte tale derfor, at der indsendes detailleret
projekt til ministeriets godkendelse, at der ved arbejdels udførelse
kun anvendes arbejdere, der anvises af den offentlige arbejdsanvis
ning, og at der indsendes oplysning om materialeforbrug. — Ved
rørende anvisning af arbejdere bemærkes, at der ikke stilles krav
med hensyn til arbejdsløsbedsperiodens længde, men alene kræves,
at de pågældende arbejdere er tilmeldt den offentlige arbejdsanvis
ning som arbejdssøgende. Under arbejdets gang skal der hveranden
måned Indsendes Indberetning på godkendt skema, indeholdende
forskellige oplysninger. Der haves adgang til at få forskud på til
skudsbelobet, hvorom der ligeledes skal indsendes anmodning på
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autoriserede skemaer. Restlilsku(l udbetales mod indsendelse af be
retning og endeligi regnskab for arbejdet og rekvireres også P
kehdt skema.

b. Beskæftiqelsesarbejder.
Andrageiide om tilskud skal her indgives til arbejdsministeriet.

ledsaget al forelobigl projekt, overslag og 1)1 I:i g Ve(lrOl’efl(le ina teriale—
tor] iruget. 1)et PI_1(itt i(IC ii ilitjde vil lierel lii k [I hue god kendes at
uninis leriet som beskæltigelseslora us [alt iii ng, der ka ii i værksæl les
efter nærmere at ministeriet stillede betingelser, unii au’bejdsforhol
dene pft dcii J)igældende egn niit le tale herfor. l)elailpla nerne ska i
godkendes al iii i lii Sleiiet b r olien II ige arbejder, i uden arbejdel
i værksæ t les.

Ved sdanne arbejder mi som regel kun beskæftiges langvarigt
ledige, der er henvist at pigæ1dende amts-arbejdsanvisningskontor.
og sædvanligt inii der kun besktef[iges arbejdere, der har været ledige
i 100 dage indenfor det sidste cir. Ved godkendelsen som beskæftiget
sesforanstaltning fastsættes iøvrigt vilkhrene for arbejdstid, afløn
ning ni. ni.

Under arbejdets gang indsendes detaillerede mnnedlige indberet
ninger til ministeriet og arbejdsanvisningskontoret, ledsaget at de
ugentlige lønningslis ter. Ministeriet beregner og udbetaler tilskude
pâ basis af dette materiale. — Ved arbejdets slutning udarbejdes
et særligt regnskab, og der afgives oversigi og beretning vedrørende
arbejdet.

(fortsættes)

AMTERNE OG AKTUELLE TRAFIKPROBLEMER

Af Kontorchef, Lektor ved Kjobenliavns Universitet, P. P. Sveistrup.

Udviklingen at Trafikken har i en Række Lande i de sidste Aar
vist en Tendens til at fremkalde samme Trafiksituation som i
1930,erne, og Kravene om en Regulering dukker op nu som dengang,
og man finder i Land efter Land, al der gennemi ores en lovmæssig
Regulering.

Ved disse Reguleringer ser man Gang paa Gang, at der træffes
en hele det paagældende Land omi’a[tende Ordning, og ved denne
bliver der ofte taget særligt 1-lensyn til Trafikken mellem LaHds
delene som det Problem, der ligger Lovgivningsinagten nærmest.

Man lægger i saadanne Tilfælde kun mindre Vægt paa, at langt
største Delen at rrrafikken ikke foregaar mellem Landsdelene, men
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mellem en 13y og dens Opland. 1)ette gælder i Særdeleshed Automobil-
trafikken, men ogsaa for ,Jernbanerne ser man f. Eks. af Statistik
ken, at den største Trafik sker mellem liverne og deres Opland eller
i hvert Fald over an(lre kortere Strækninger.

l)el vil derfor være hensigtsinæssigl. om man her i Danmark
i itleim Li Ilierlie ud i Frem I i(Ie’lm fast lægges, gjor(le eti I iidsa Is for al
finde ud al. i’ledts den lokale Trafik bedst ordimedes. 1)t[ vil dii
være øjensynligt, at man ved sin Ordning af Lokaltrafikken helst
ina aLle lage (let ii()( I veiid ige særlige I leimsyn Iii hveri ‘I’ra I ikomraa (les
særlige Behov.

For at kunne Ian et solidt Ai’bejdsgrmidlag herfor, vil det være
hensiglsinæssigt, om (le interesserede Omraader selv foretog eller
Incl foretage en Undersøgelse al’ den stedlige Trafik og (let l3ehov for
Ændringer, der mnaalle findes.

I)et grundlæggende Svnspunk t for en sandan Uiiclersogclse kan
ikke være (le enkelte Trafiknmidlers hverken llauernes eller Bl
lernes — særlige ø nsker, men Befoikni ii ge ns ønsker og Behov, her—
under om Befolkningen ønsker de billigste Trafikmidler eller om
den eventuelt maatte være villig til at give noget mere for en mere
i)ekVem l)æk iii ng ii I Beh ivel

Den første Opgave for en sandan Undersøgelse maatte være en
Undersøgelse a I Transporimængden dels i en san vidt muligt normal
Periode, dels hvilke Spidsbelastningerne al Trafikapparatet, der nu
enga iig h;i r været, I )enne t Tndersogelse al’ den faktiske Tra fik—
mængde maatle naturligt søges suppleret med Oplysninger om, hvad
Befolkningen har lwlalt for denne Tra filt, og denne Undersøgelse
maatte først have til Opgave at bestemme Omkostningerne i Kroner
og ører.

Ijerved kan man imidlertid ikke blive slaiieiide, idel Trafikken
som I ekend t har nærmere og fjernere ii idi rek le Virk ni uger. Som et
at disse vil del være min hirligl al nævne Tieskæfl igelsi’n. II vor ina uge
Mennesker har den paagældeuicle Transp rlafvikling lagl Beslag pan.
Vurdei’ingen heraf’ vil selvfølgelig 1)1 ive forskellig i en Periode, hvor
der er stor Arbejdsløshed, og en Periode, hvor f. Eks. Eks1mrlindii—
stricim kræver megen faglig Arbejdskraft, som det muligvis er meget
vanskelig at fremskaffe.

I denne Forbindelse vil del være nat ti vI i gt ogsna at Ian Kla rlied
over, hvor megen frei n ni ed Va Iii tit den pan gal d ende Trafikafvikling
har lagt Beslag pan. I [el’ er del i Nu ti(lelm ikke tilstrækkeligt at fna
oplysi, al der kræves san og san meget Valuta, det er ogsan al Be
tvdnnmg at fan fnstslaaet Arten al’ denne Valuta, i Særdeleshed om
Betalingen kan foregaa i Slerling. el ler der maa kræves Dollars.

Har man saaledes saa godt som muligt faact kortiagt et Om-
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raades Trafik under omtrent normale Forhold. vil det være muligt
at undersøge, om netop denne Transport vilde kunne være udført
pan en billigere og lige saa effektiv Maade. MaH kunde overfor et
saadant givet Talmateriale rejse Spørgsmaal. om der for l3efolknin-
gen kunde opnaas Besparelser ved en ændret Organisation. Set fra
den almindelige Befoiknings Synspunkt vilde det være lige saa inter
essant at faa klarlagt, om Trafikken kunde afvikles billigere ved at
blive overført til Jernbanen. der ellers kører mccl detvis ledig Kapa
cii el. eller om den Ic unde afvikles billigere ved, al Banen blev ned —

lagt, saaledes at hele Transportarbejdet paa den paagældende Stræk
ning overfortes til Automobilerne, Det afgørende for en Flelheds
I elragl ning 1)1 iver selvfølgelig ikke al regne med Ta ksieriie, men med
de faktiske Omkostninger (det kan være af mindre Interesse, al der
kan køres billigt, naur den opnaaede Besparelse gaar til forøgede
Skatter til Dækning af Trafikmidlets Underskud).

I forskellige Lande har man ved Overvejelser af en Rationalise
ring af Trafikken været inde paa Spørgsmaalet om, hvorvidt dcl vil
va’re hensigisinæssigi al nedlægge nogle Mel Iemsla lioner, saa ledes
at Aulomnobilerne førte Personer og Gods til de større Trafikknudc
pimk ler, hvorfra ViderelranslJorten kunde linde Sled med Jernbanen.
Ved Overvejelser heraf vil det være øjensynligt, at Virkningen ikke
alene vil være lrafikal. men ogsan have Belydning for alle Erhverv
omkring den Sla lion, der eventuelt vil blive nedlagt.

Ve(l en sandan Undersøgelse a f et Omraacles Trafikforhold vil(le
det være rimeligt for det tredie al undersøge, om Befolkningen havde
ønsker om en Udvikling af Trafikmulighederne. l)er kan som Basis
herfor nævnes en forventet Udvikling af Erhvervene, der vil gøre
en større Trafikmængde paakrævet. men der kan ogsaa nævnes øn
sker om bedre Trafikmidler. hurtigere Tog, Elahlering af nye Bil-
ruter o. s. v., og i Særdeleshed ønsket om Anlæg af nye Veje eller
Ombygning af Veje til hurtigere og hekvemmere Kørsel (hell mo
derne Veje giver som bekendt mindre Udgifler for Bilkorselen og vil
derfor kunne betale sig ved en bestem I Trafikmængcle)

Man kan derefter klare sig, hvad en snadan Udvidelse af Trafik
mulighederne vil koste først og fremmest i danske Kr., mcii del vil
ogsaa her være Sidespørgsniaal. der vedrører baade Tilvejebringelse
af den fornødne Arbe,jdskra fl og Spørgsmaalet om, hvorledes deri
nødvendige yderligere Valuta kan fremskaffes.

Man kunde hævde, at en saacla ii Underswels . om her er nævn I.
er unødvendig, idet Afgørelserne kan træffes paa Grundlag af et for
iiuftigt Skøn. Det er selvfølgelig i ikke ringe Grad rigtig. De Proble
mner, der her er Tale om, er vel saa usikre, at det i sidste Instans
bliver nødvendigt at skønne, luca paa den anden Side er det min
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Opfattelse, at det drejer sig dels om store principielle Sporgsmaal og
dels af saa store økonomiske Realiteter, at det vil være af Betydning,
at man inden Afgørelsen havde det bedst mulige Grundlag.

Der kan endelig rejses Spørgsmaal om, hvem det vil være hen
sigtsmæssigt at overlade en saadan Undersøgelse til. Det kan ikke
være rigtigt, at (let blev Trafikvirksomhederne selv, der foretog Under_
sogelseli, idet de maa være interesserede i Resulta Eet og derfor næppe
var de helt rigtige til at finde ud af, hvad Trafikforbrugerne ønsker
og er villige til at betale for — paa den ene eller den anden Maade.
Undersøgelsen bør foretages af de, der skal betale, og det vil stort set
sige hele den paagældende Egns Befolkning.

Den økonomiske Enhed, det her drejer sig om, er en By og dens
Opland, og det er beklageligt, at man ikke har offentlige Organer,
(ler direkte repræsenterer Befolkningen indenfor et saadanl Omraade.
Det næstbedste vil formentlig være, om en saadan Undersøgelse blev
fortaget under Ledelse af den mest egnede offentlige Institution, og
det maa vel være Amterne, der allerede nu har en væsentlig Indfly
dise paa Udviklingen af Trafiken indenfor Omraadet.

Selv om det vil være hensigtsmæssigt, at hvert Amt foretog en
saadan Kortlægniug al sin faktiske Trafikmængde og Omkostnin
gerne ved deres Dækning samt ved eventuelle nye Trafikønsker,
vilde det være af stor Interesse for den fremtidige trafikpolitiske
‘(Ivikling og Vurdering al’ forskellige Muligheder, om en tI(dCl’Su—

gelse blev foretaget 1)101 indenfor et enkelt Omraade.

LITTERATUR
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