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Motorafgifternes beregning

Foredrag holdt ved Amtsrådsforeningens generalforsamling

af amtsvejinspektor, civilingeniør V. Hovmand Madsen.

Motorafgifternes beregning og anvendelse har flere gange været drøf

tet her ved amtsrådsforeningens generalforsamling, idet amtmand von

Stemann i 1847/48 og 1948/49 og amtsvejinspektor Grimstrup i 1946/47

har holdt foredrag om dette emne og derigennem påvist efter min me

ning med held, at de midler, der gennem motorafgifterne stilles til rådig

hed for amtskommunerne til den alm. vedligeholdelse er små i forhold

til det prisniveau, vi efterhånden er kommet ind i.

Reglerne for beregning af kommunernes andele i motorafgifterne er

fastsat i lov nr. 135 af 28. april 1931 og lov nr. 312 af 20. december

1924 og går som bekendt i korthed ud på følgende:

Efter at et beløb på 4/9 af hvad motorafgifterne måtte indbringe

over 33 mill. kr. er stillet til rådighed for ministeren for off, arbejder

til særlige vejarbejder, fordeles resten af benzin- og vægtafgiften, efter

at visse beløb, bl. a. 2 mill. kr. til krvdsningsfonden er fradraget, til

kommunerne efter bestemte procentsatser, hvoraf jeg kun skal nævne.

at amtskommunerne får 50 og sognekommunerne 34,5 ¶4-.
Omsætningsafgiften fordeles efter at et administrationsbeløb er fra-

draget med 43 til amtskommunerne og 42,5 % til sognekommunerne.

Procenterne til de øvrige kommuner er ens for alle motorafgifterne.

Motorandelene fordeles derefter i forhold til de regnskabsmæssige

vejudgifter for amtskommunerne efter en 6-årig periode og for sogne-

kommunerne efter en 3-årig periode.

Jeg skal endelig nævne, at der i henhold til førstnævnte lov er lagt
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loft over de kommunerne tilkomne motorandele, idet lovens § 9 stk. 7
fastsætter, at en amts- eller sognekornmune i årenes løb — regnet hen
holdsvis fra årene 1920/21 og fra årene 1923/24 sammenlagt ikke må
få mere end 80 % af sine vejudgifter dækket af motorafgifterne.

Disse i nævnte love fastsatte bestemmelser virkede efter sin hensigt
tilfredsstillende og blev ikke anfægtet fra nogen side, hverken af dem,
der skulle betale afgifterne eller dem, som havde brug for pengene til
udførelse af vejarbejder.

Medvirkende hertil var den rolige, fremadskridende periode før kri
gen, der ikke gav sig større økonomiske udslag bl. a. med hensyn til
forøgelse af prisniveauet for vejarbejder.

Med verdenskrigens udbrud og de deraf følgende restriktioner, der
næsten standsede automobilkørslen, indtrådte der en forandring, idet
der simpelthen ikke blev tilstrækkelige beløb at fordele.

Staten måtte da træde hjælpende til og stillede under og umiddel
bart efter krigen 40 mill. kr. til rådighed for kommunegrupperne som
lån, der skulle tilbagebetales, når engang motorafgifterne havde nået
en passende størrelse.

I 1948/49 blev beløbet forhøjet til 50 mill. kr. og i 1949/50 og
1950/51 til 60 mill. kr., men derudover er det ikke lykkedes amtskom
munerne at trænge igennem med deres krav om yderligere forhøjelse
af motorafgifterne til den alm. vedligeholdelse.

Når amtsrådsforeningens bestyrelse derfor igen har ønsket at drøfte
dette emne er det naturligvis, fordi spørgsmålet er af overordentlig
betydning for amtsrådenes økonomi og for vejenes tilstand, og at man
ikke føler sig overbevist om, at det vil være muligt at holde amtsvejene
i en til trafikken passende stand med de midler, der for tiden er til
rådighed.

Det er indtil trivialitet blevet påvist, at i forhold til det sidste for
krigsår 1939/40 er det i dag 2 til 2’/2 gange dyrere at bygge, reparere
eller vedligeholde veje, hvilket bl. a. vil fremgå af følgende prisstigninger
på ,,råstoffer”, der udgør en integrerende del af alle vejarbejder.

Arbejdslønnen er steget fra kr. 1,18 til kr. 2,55, asfalt fra kr. 116,00
pr. ton til kr. 250,00, vejtj ære fra kr. 115,00 til kr. 270,00, overflade
behandling fra kr. 0,25 til kr. 0,70 pr. m2, sten er ligeledes steget 2—3
gange alt efter stenlejernes beliggenhed. Endvidere er jordarbejde steget
fra kr. 1,50—2,00 til kr. 3,00—6,00 pr. m3.,
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Større vejarbejder gennemført for krigen viser med à jour førte pri

ser den samme stigning, hvilket iøvrigt stemmer godt med de kalkula

tioner, der må regnes med i dag, f. eks. ved vejfondsarbejder.

Med hensyn til de beløb, der i 1939/40 var til rådighed for den alm.

vedligeholdelse, stiller det sig således, at amtskommunerne af motor

afgifterne fik udbetalt Ca. 21,8 mill. kr. mod i dag 29,7 mill. kr., så

ledes at der er en stigning fra dengang på Ca. 36 %, medens amtskom

munernes skatteudskrivning til vejene i 1939/40 androg 7,1 mill. kr.

og i 1950151 er budgetteret en skatteudskrivning på omkring 16,6 mill.

kr. eller en stigning på Ca. 134 %, hvilket vil sige, at amtskommunerne

for deres vedkommende har taget den fulde konsekvens af det ændrede

prisniveau.
Da motorafgifterne imidlertid er den dominerende part i vejvæsenets

økonomi, er det klart, at der nu ikke kan udføres vejarbejder i samme

omfang som tidligere, hvor forholdet mellem skatteudskrivning og

motorafgift havde fundet et passende leje i forhold til prisniveauet.

Det vil heraf fremgå, at amtskommunerne ikke er så gunstigt stillet

som for krigen, og at amtskommunerne kan have et rimeligt krav på,

at de af motorafgifterne til rådighed for vejene værende beløb til den

alm. vedligeholdelse forøges i hvert fald i samme forhold, som pris

niveauet og skatteudskrivningen er steget, idet det vel ikke kan være

rimeligt, at amtskommunerne under hensyn til, at færdsien for det

meste består af motorkoretojer, overvejende skal bære prisstigningen.

Dette så meget mere, som motorafgifterne indbringer beløb, der tillader

en sådan stigning i amtskommunernes direkte motorandele.

Forudsætningen er naturligvis, at der er brug for disse beløb til at

holde vejene i en passende stand og foretage forbedringer for at holde

trit med færdsiens udvikling.

Dette skal jeg imidlertid komme tilbage til senere.

Man hører ofte, at amtskommunerne får en dækning af deres vej-

udgifter på op til, ja endog over 100 /c. Dette hidrører fra den i motor

afgiftsloven fastsatte regel for fordeling af rnotorafgifterne, hvorefter

amternes andele fastsættes efter en 6-årig periode, hvilket bevirker, at

der ikke kan være noget til hinder for, at motorafgiften i enkelte år

kan komme op over gennemsnittet af en sådan periode, især da denne

strækker sig 8 år tilbage i tiden og således omfatter en periode, hvor

mangel på materialer gjorde det umuligt at udføre vejarhejder i større

omfang.
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Gennemsnitsudgiften for den 6-årige periode har derfor ikke megen
interesse ved beregningen af dækningsprocenten, men udgør kun et
grundlag for beregning af motorandelene til de forskellige amtskom
muner.

Snakken om de 100 % dækning, som vi også hører fra motorfollce
nes side, kan vi, der har med det praktiske vejarbejde at gøre og som
ved, hvor skoen trykker, ikke tage alvorlig, da det naturligvis ikke har
megen interesse at få at vide, at vi i dag får lige så meget i motorafgift
som de samlede vejudgifter for så og så mange år siden.

For at få det rigtige billede af amternes dækningsprocent bør man
indenfor det enkelte år sammenligne de egne vejudgifter med tilskudene
fra motorafgifterne.

På basis af oplysninger tilvejebragt af amtsrådsforeningens bestyrelse
kan der opstilles følgende skema, der viser skatteudskrivningen, den
alm. motorafgift og den egne vejudgift for årene 1939/40 og 1946/47
til 1950/51, idet tallene for de to sidste år er budgettal, men forment
lig tilstrækkelig nøjagtige til at vise størrelsesordenen.

Skatte- Tilskud al den Egen Dækning
udskrivning alm. motorafgift vejudgift procent

mill. kr. mill, kr. mill. kr.

1939/40 7,1 21,8 28,8 75
1946/47 11,1 19,4 36,7 52
1947/48 14,2 19,8 39,0 51
1948/49 16,8 24,6 40,8 60
1949/50 16,0 26,8 46,6 58
1950/51 16,6 29,7 51,6 58

Man ser heraf, at dækningsprocenten i 1939/40 var Ca. 75 og i de
senere år har ligget omkring 60, hvilket altså bekræfter, at der er sket
en for amtskommunerne uheldig forskydning af forholdet mellem motor
afgifterne og de af amterne selv tilvejebragte beløb.

Dette forhold kan gøres til genstand for megen overvejelse, men en
rettesnor kan man formentlig få derigennem, at det hidtil herhjemme
har været krævet, at motorfærdsien skulle betale for det slid, den på
førte vejene.

Kunne man finde forholdet mellem dette og det slid, andre køre
-tøjer påforte vejene, var man spørgsmålets løsning nærmere.
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En færdselstælling foretaget i 1939 viser, at hestekøretøjernes antal
som vægt stort set ligger under 5 % af den samlede vognfærdsel, men
deraf kan man ikke slutte nærmere, da sliddet for de forskellige færd
selsarter ikke er ensartet.

Efterhånden som hestevognene med jernhjul helt forsvinder og erstat
tes med heste- eller tractortrukne vogne på gummihjul, kan en færd
selsstælling måske give det rette fingerpeg om i hvilket forhold motor
færdsien skal deltage i vejenes vedligeholdelse.

I motorafgiftslovens § 9 stk. 8 bestemmes som nævnt, at motorafgif
terne over en længere periode ikke må overstige 80 % af de samlede
vejudgifter, hvilket kunne tyde på, at man i sin tid har regnet med,
at slidet fra motorfærdslen højst kunne være 80 % af den samlede
færdsels.

Sålænge en ny færdselstælling eller anden beregning af forholdet
mellem de forskellige færdselsarters slitage ikke foreligger, synes jeg,
at vejbestyrelserne må have lov til at regne med, at de har ydet deres
rimelige bidrag, når dette ligger over eller lig med de 20 % af vej-
udgifterne.

For nyanlæg stiller forholdet sig efter min mening anderledes, idet
vejbestyrelserne som regel ikke kan have samme interesse heri som i
at holde det allerede eksisterende vejnet i orden.

Det må altid være sådan, at vedligeholdelsen må komme i første
række, og er der så penge til rådighed, kan der gås i gang med yder
ligere udbygning og nyanlæg.

Vender vi tilbage til skemaet, vil det ses, at med en dækning på
80 % skulle motorafgiften til amtskommunerne have været 11,5 mill.
kr. større, eller med samme dækning som i 1939/40, Ca. 9 mill. kr.
større.

Forholdet er imidlertid langt ugunstigere for amterne, end dette re
sultat viser, hvilket skyldes, at der i de egne vejudgifter indgår de alt
for lave alm. motorafgifter. De egne vejudgifter er nemlig stort set
summen af skatteudskrivningen, de alm. motorafgifter og eventuelle
lån + opsparet motorafgift, og det er derfor klart, at havde motor
afgifterne været ført à jour i forhold til prisniveauet, ville de egne vej
udgifter, fordi de ikke er fastsat efter det virkelige behov, men efter
de beløb, der er til rådighed, have været betydelig større og dæknings
procenten kun forholdsvis lidt højere.
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Dette er naturligvis klart, når man som nævnt betænker, at skatte-
udskrivningen er steget ca. 134 % og den alm. motorafgift Ca. 46 %.

Et skøn over, hvad dækningsprocenten ville have været under for
udsætning af, at amternes motorafgift var steget i lighed med skatte-
udskrivningen kan man få ved at tillægge vejudgiften den manglende
motorafgift.

Derved ville man for året 1950/51 have fået en egen vejudgift på
omkring 72,7 mill. kr. og en motorafgift på Ca. 50,8 mill. kr. og en
dækningsprocent på omkring 70.

Man ser altså, at medens motorafgiften stiger yderligere Ca. 97 %,
stiger dækningsprocenten kun 12.

Herefter er det naturligvis også klart, at de egne vejudgifter udreg
net efter en 6-årig periode i overensstemmelse med motorafgiftslovens
bestemmelser giver en meget høj dækningsprocent grundet på de lave
motorafgifter i den 6-årige periode + mulige opsparinger og den noget
højere motorafgift i dag.

Spørgsmålet er nu, om der af de indkomne motorafgifter er tilstræk
kelige midler til rådighed, og om forhøjelsen af tilskudet er nodveiidig
til alm, vedligeholdelse af vejene, derunder passende forbedringer af
den art, hvortil der i reglen ikke ydes tilskud af de særlige fond.

Begge spørgsmål må besvares bekræftende.
Efter oplysninger meddelt af vejdirektoratet har motorafgifternes pro

venu i år udgjort 220 mill. kr., der påregnes fordelt således:

Tilbagebetaling af rest på vejgæld pr. 31. marts 1950 31 mill. kr.
Overførsel til krydsningsfonden 30 —

Forlods afholdte udgifter, herunder udgifter til snekast
ning 10 —

Kommunegruppernes andel 75 —

Vejfondsmidler 74 —

Ialt 220 mill. kr.

Man bemærker, at kommunegruppernes andel er ansat til 75 mill.
kr. i stedet for de 60 mill., som hidtil er blevet uddelt. Dette skyldes,
at der i år ydes et ekstra beløb på 15 mill. kr. til sognekommunerne.
Dette er resultatet af de forhandlinger, som i indeværende år på rigs
dagen har været ført om motorafgifternes fordeling, og selv om det
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ikke nytter meget for amtsvejene, kan man glæde sig over, at sogne-
kommunerne har fået en tiltrængt håndsrækning, idet der ingen tvivl
kan være om, at de sognekommunale veje igennem en årrække har fået
for lidt.

De sognekommunale veje befinder sig ikke på samme standpunkt
som landevejene, idet der endnu findes mange biveje, som ikke er for
synet med et til forholdene passende dæklag, og dette gælder selv for
de veje, som har væsentlig betydning for automobiltrafikken.

Imidlertid må man i al glæden med sognekommunerne ikke glemme,
at landevejene er rygraden i det samlede vejnet og derfor også bør
holdes i en betydelig bedre stand. Derfor kan man nok et enkelt år
beherske sin skuffelse over, at landevejene ikke også fik noget, men i
det lange løb tror jeg, det er farligt at favorisere bivejene på landeveje-
nes bekostning.

Det er på landevejene den store trafik findes og de store kørseishastig
heder bruges, og det må derfor også være landevejene, der går forud,
når der skal træffes passende sikkerhedsforanstaitninger i form af vej-
forbedringer.

Personlig ville jeg foretrække, at flere sogneveje overføres til lande
vejenes klasse for derved at opnå en mere ensartet vedligeholdelse og
i særdeleshed en mere planmæssig udbygning af de vigtigere biveje.

Man bemærker også, at den gæld, som motorafgiftsfonden pådrog sig
under krigen, hvor afgifterne svigtede, u er bragt ud af verden ved
tilbagebetaling af de sidste 31 mill. kr., og det må formentlig antages,
at det herefter vil være lettere at vinde orenlyd for større bidrag til
landevejenes alm, vedligeholdelse.

Krydsningsfonden, der som bekendt anvendes til sikring af skæringer
mellem veje og ernbaner, har også fået et betydeligt beløb på 30 mil..
kr., men da den havde en gæld på 23 mill. kr., er der kun 7 mill. kr.
disponible.

Imidlertid er der givet tilsagn om arbejder, der midlertidig er stand
set, til et beløb, der er noget større end 23 mill., således at fonden
endnu er insolvent.

Man må imidlertid håbe, at der snart igen kan komme gang i via
duktbyggeriet, idet det er den eneste effektive måde, hvorpå man kan
sikre krydsninger mellem veje, og jernbaner og veje.

Viaduktbvggeri er meget kostbart, så betydelige midler vil være nød
vendige.
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Endelig er der afsat 74 mill. kr. til vcjfondsarhejder. I og for sig er
det ikke for meget, da der er et overvældende behov for disse. Såvidt
mig bekendt ligger der i øjeblikket i vejdirektoratet ansøgninger om
tilskud af vejfonderi, for landevejenes vedkommende, til værdi af Ca.
100 mill. kr. og for sognekommunernes vedkommende til 180 mill. kr.,
men dette er ingen målestok for det virkelige behov, der uden tvivl er

langt højere.
Alligevel ville det have været at foretrække, at et passende beløb af

de opførte 74 mill. kr. var blevet overført til den alm, vedligeholdelse,
da det ingen rolle spiller, om det varer lidt kortere eller længere tid

at gennemføre vejfondsarbejder, hvorimod vedligeholdelsesarbejderne
ikke på samme måde kan udsættes, og vi i øjeblikket trænger til større

midler til den alm. vedligeholdelse også under hensyn til, at det er prak

tisk og økonomisk samtidig med vedligeholdelsen at gennemføre visse

forbedringer, som der i almindelighed ikke kan faas vejfondstilskud til.

Jeg tænker på sådanne arbejder som udvidelse af kørebanerne, regu

lering af tværprofilerne, anlæg af fortove på eksisterende vejareal m. m.

Iøvrigt ville der næste år, nu da vejgælden er betalt, være tilstrække

lige midler til vejfonden. Denne udsættelse ville formentlig ikke have

betydet nævneværdigt.
Jeg vil derfor mene, at det havde været mere i overensstemmelse

med behovet, om det til rådighed værende beløb af motorafgifterne,

efter at der forlods var fradraget de nævnte beløb til afdrag på vej

gæld, overførselen til krydsningsfonden og snekastningen m. rn. var fra-

draget, var blevet fordelt efter afgiftsiovens bestemmelser.

Der havde da været et beløb på 149 mill. kr., der ville være at for

dele således:

Kommunegrupperne Ca. 97,4 mill. ki’.

Vejfonden - 51.6

Derved ville amterne have fået - 48 —

sognekommunerne - 34

Amterne ville ganske vist ikke have fået fLild dækning for prisstig

ningen, men dog en stigning fra 1939/40 på 120 %, medens sogne-

kommunerne omtrent ville have fået samme beløb, som de får nu,

hvor de får ekstra 15 mill. kr. eller ialt Ca. 36 mill. kr.

Vejfonden ville derimod have fået Ca. 22 mill. kr. mindre, men dette

ville under hensyn til, det allerede nævnte ikke være betænkeligt.
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Også af andre grunde ville det have været at foretrække, om de til
rådighed værende motorafgiftsbeløb blev fordelt efter afgiftslovens be
stemmelser, sålænge andre ikke er fastsatte. Jeg skal kun nævne en
enkelt.

Budgetterne for amtsvejvæsenernes vedligeholdelse og forbedringer
lægges som regel om efteråret for det kommende år, og dette vanske
liggøres naturligvis, når man ikke på forhånd kan skønne over, hvor-
meget der er til rådighed.

Følges afgiftslovens bestemmelser, vil det altid i god tid være muligt
at beregne den amtsvejvæsenerne tilkomne motorafgift. Dette har sær
lig betydning for alle arbejder, som kræver forberedelse for at kunne
iværksættes. Det gælder således de fleste vejforbedringer, såsom nye
dæklag, udvidelser af korebaner, vejreguleringer og jordarbejder, der
kræver projektering, samt visse vedligeholdelser, f. eks. overfladebehand
unger, der kræver indkøb af visse materialer i god tid.

Når motorafgifternes fordeling på forhånd er givet, er der også mu
lighed for at lægge nogenlunde faste planer for en kortere årrække,
hvorved der kan komme mere planmæssighed i arbejdet.

Et forhold, der også må tages i betragtning ved beregning af motor
afgifterne til kommunerne er afhjælpning af arbejdsløsheden.

Der er nemlig efter min opfattelse ingen tvivl om, at den alm, ved
ligeholdelse plus visse mindre vejforbedringer forholdsvis giver mere
direkte arbejdsløn, fordi disse arbejder, når de udføres af amterne selv,
mere bliver udført som håndarbejde end når talen er om arbejder, der
udføres ved entreprenør og dermed for den overvejende del udføres med
maskinkraft.

Jeg kan i denne forbindelse nævne, at f. eks. jordarbejde udført med

maskinkraft koster omkring kr. 3,00 pr. ml, hvoraf en stor del går til

forrentning og amortisering af maskinerne samt entreprenorfortjeneste,
medens prisen ved håndarbejde ligger omkring kr. 5,00 pr. ml, som i

reglen helt går til arbejdsløn, og sådanne småarbejder kan selv med

den højere udførelsespris næppe med fordel gennemføres som maskin

arbejde, da transportomkostninger m. m. forårsager, at fordelen ved

maskinerne går tabt.
Ligeledes vil vejreparationer udført af vejmændene med et par mand

være ganske anderledes effektive i kampen mod arbejdsløsheden end de

storre arbejder.
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Spørgsmålet er nu, om der kan opstilles en beregning over amternes
samlede vedligeholdelsesarbejdcr, derunder sådanne vejforbedringer,
som i almindelighed udføres sammen med disse.

Opgaven er vanskelig, da det ville kræve udarbejdelse af en forholds
vis detailleret vejplan, der såvidt mig bekendt ikke eksisterer, men det
er muligt ved et skøn at danne sig et begreb om størrelsesordenen, hvil
ket må anses for tilstrækkelig til dette brug.

Ministeriet for off. arbejder udgav den 10. august 1943 nogle vej-
regler, som også bør anvendes ved de mindre vejforbedringer. og ved
at sammenligne vejenes nuværende tilstand med reglerne er man nogen
lunde i stand til at definere den foreliggende opgave.

Vejdirektoratet har i 1947 beregnet udbygningen af vejnettet i hen
hold til vejreglerne til 1100 mill. kr., der formentlig i dag vil være
steget til 1200 mill. kr.

I overslaget over udgifterne til alm, vedligeholdelse og mindre vej-
forbedringer, der mest vil ske på vejenes nuværende grund, hvorved
vejfondstilskud i reglen ikke kan opnås, har jeg søgt at holde de arbej
der udenfor, som falder indenfor de nævnte 1200 mill. kr., men und
gås kan det vel næppe, at de to overslag kan komme til at overlappe
hinanden, idet f. eks. visse afretninger og reguleringer m. v. vil blive
udført sammen med vejfondsarbejderne.

Under hensyn til hele opgavens størrelse, mener jeg dog ikke, at dette
forhold spiller nogen afgørende rolle.

Overslaget over de årlige vedligeholdelsesudgifter bliver, under for
udsætning af, at de overfladebehandlede veje behandles hvert 3. år,
tæppebelægningerne fornyes hvert 10. år og de ovenfor nævnte arbej
der for at bringe landevejene i overensstemmelse med vejreglerne til
et samlet beløb af I 200 mill. kr., gennemføres i løbet af 20 år med
60 mill. kr. årlig.

Overslag, mill. kr.
Administration 4,2
Vejmandslon 5,4
Kontorhold m. m 1,0
Alm, vedligeholdelse, kloakanlæg m. m 0,5
Vedligeholdelse af maskiner og materiel 2,0
Græsslåning m. m 1,5

Overfores 14,6
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mill. kr.
Overført 14,6

Fortove, cyklestier, renholdelse 0,3
Grusspredning i glat føre 1,5
Snervdning 1,5
Alm. reparation, tapning 1,3
Overfladebehandling (1800 km à kr. 4000) 7,2
Vedligeholdelse af tæppebelægning (130 km à 20.000) 2,6
Afretning af veje 2,0
Nvbelægning og udvidelser (250 km à kr. 80.000) 20,0
Mindre reguleringer, anlæg af fortove ved købstads

indkorsler og gennem landsbyer 5,0
Bidrag til vejfondsarhejder 10,6
Andre og uforudsete udgifter 6,4

Ialt 73,0

Regnes der med, at skatteudskrivningen afholder Ca. 17 mill. kr. af
nævnte overslagssum på 73 mill. kr., bliver der Ca. 56 mill. kr. tilbage
til motorafgifterne.

Selv om overslagssummen kun angiver størrelsesordenen, er det min
overbevisning, at en detailleret gennemgang af samtlige landeveje her
i landet ikke vil give et mindre årligt vedligeholdelsesbelob.

Man bemærker, at efter dette overslag er behovet af motorafgift
nogenlunde i overensstemmelse med det, som den ville være steget til,
hvis den var fulgt med prisstigningen.

Når den af amtsrådsforeningens bestyrelse indhentede statistik udviser
et mindre behov, skyldes det naturligvis, at vejoverslagene er udarbej
det ikke efter behovet, men efter de til rådighed værende midler, gan
ske som af vejdirektøren meddelt for vejfondsarbejderne, hvor de ind
komne andragender ikke viser et billede af det, der virkelig er ønske
ligt, men kun hvad der synes at være opnåeligt under hensyn til de
tilstedeværende midler.

Med det nævnte budget for vedligeholdelsen mener jeg, at vejene
kan holdes i forsvarlig stand uden derved at forcere arbejdet hurtigere
end nødvendigt og uden at der kan blive tale om luksusveje.

Betegnelsen luksusveje hører man undertiden heftet paa vejbyggeriet
i Danmark, men det må antages, at dette ikke kan gælde den alm. ved-
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ligeholdelse, men mere peger i retning af de større vejarbejder, som
bærer præg af det usædvanlige og derfor lettere far en sådan beteg
nelse heftet på sig, dog sikkert mest fra kredse, der har ringe kendskab
til vej enes og færdsiens udvikling.

Desuden er det en erfaring, at med tilvænningen forsvinder begrebet
luksus, og glæden over forbedringerne bliver fremherskende.

Forbavsende er det, at motorfolkene i deres agitation for at få nedsat
motorafgifterne hævder, at de tilstedeværende motorafgifter ikke på for
nuftig måde kan bruges, når forholdet dog er det, at der tilsyneladende
endnu ikke har været råd til at yde dækning for de skete prisstigninger.

Motorfolkene synes at gå ud fra, at de 60 mill. kr., der i de sidste
år er stillet til rådighed til kommunegrupperne, er et passende beløb
og tænker åbenbart ikke på, at vejvæsenernes indtægter nogenlunde
bør holde trit med prisniveauet.

1939/40 indbragte motorafgifterne ialt 76,5 mill. kr., hvoraf kom
munerne fik 49,6 mill.

Tages prisstigningen i betragtning (vejbygningsprisniveauet) må disse
tal forhøjes henholdsvis til Ca. 190 mill. og 124 mill., og dette sammen
holdt med den stadig voksende og tungere trafik, der uvægerlig vil
stille yderligere krav til vejvæsnerne, synes at tyde på, at det er for tid
ligt at kræve nedsættelse med den begrundelse, at der ikke er brug for
beløbene til vejformål.

1939 var der her i landet 118.600 personvogne og 43.200 lastvogne,
medens der i 1949 var henholdsvis 114.900 og 54.300, altså en ned
gang i personvognstallet på 4000. Dette skyldes utvivlsomt restriktio
nerne og vil sikkert straks ændre sig, når vi får friere forhold. Derimod
steg lastbilantallet Ca. 25 %.

Denne udvikling vil sikkert fortsætte og derved stille store krav både
til vedligeholdelsen og de med disse forbundne vejforbedringer, foruden
anlæg af nye veje, bygning af broer, vejreguleringer m. m.

Endelig må man ikke glemme, at de fleste veje er istandsat i mellem
krigsårene, nærmere betegnet i begyndelsen af 30rne, og er således ikke
tilstrækkelig solide og heller ikke i den orden, man må kræve i dag.

Mange af belægningerne er for runde og må gøres fladere, og er
desuden for glatte og må derfor forsynes med en mere ru belægning.

Disse foranstaltninger må betegnes som meget vigtige i sikkerheds
mæssig henseende.
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Det kan nemlig ikke bestrides, at fejl på disse områder i mange til

fælde kan være medvirkende årsag ved ulykkestilfælde.
Jeg er derfor af den opfattelse, at det bliver nodvendigt efterhånden

at forsyne vore korebaner med en mere ru belægning, end vi er vant

til at bruge.
Dette er ganske i overensstemmelse med engelsk opfattelse, der kræ

ver, at en korebane ikke alene skal være ru, men den skal også være

så ru, at chaufføren kan se det.
Jeg skal endelig til slut nævne, at hele spørgsmålet om motorskattens

beregning og fordeling står foran en nyordning, idet der som bekendt

er nedsat en kommission til at tage sig af dette sporgsmål.

Nægtes kan det vel heller ikke, at nogle af de gamle bestemmelser

trænger til at ændres. F. eks. er krydsningsfonden hetænkt med altfor

små midler i forhold til den opgave, som foreligger.

Imidlertid er det mit håb, at kommissionen i alt sit vanskelige arbejde

ikke vil glemme vedligeholdelsen og de mindre vejforbedringer, som

naturligt må udføres sammen, thi det må altid være den vigtigste og

alt dominerende opgave at bevare det forholdsvis gode vejnet, vi har.

Bivejsproblemer
Af civilingeniør J. Klindt-jensen, Rønne.

Sognerådenes vejudvalg er nu inde i den samme match mod trafik

kens slid, som amtsrådene stod overfor i tyverne, og som tjæren og

flappermaskinerne dengang klarede 1. omgang af mcd glans. En

forskel gør det naturligvis, at der er 44.000 km bivej mod 8.000 km

landevej, medens til gengæld landevejene antagelig har 3—4 gange så

stor samlet motortrafik som bivejene. En anden forskel er, at det i

tyverne kunne gå at nojes med at overtjære vejene, medens man nu

ikke kan komme uden om også at skulle udbygge dem til bredere kore

baner.
Bivejene administreres i højere grad end landevejene af de folkevalgte

vejudvalgsmedlemmer, der sjældent har tekniske kundskaber, men til

gengæld sund sans og lokalkendskab, hvad der i almindelighed gør
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administraticnen billig og fornuftig. Nedenstående oversigt henvender
sig bl. a. til disse, der gør et stort og uegennyttigt arbejde, men som
ofte savner en samling af problemerne.

Artiklen er væsentlig skrevet på grundlag af bornholmske forhold,
men således, at den skulle kunne henvende sig til hele landet.

Samtidig med kravet om støvfri og vandtætte belægninger, som både
stilles af motorkorerne og nodvendiggores af h. t. vedligeholdelsen, fordi
bilernes hurtigt kørende gummihjul ,,suger” gruset op fra vejene og der
efter losner belægningen kommer kravet om bredere vejbaner og
reguleringer kraftigere for hver dag. En lastvogn eller bus fylder i dag
mindst 2,30 m; to der møder hinanden skal mindst have 2 X 2,30

+ 0,40 m mellemrum = 5 m korebane, hvorved passage endda kun
kan ske med nedsat hastighed, og dette må være absolut minimum for
de almindelige biveje i dag (fig. 1). Såsnart vi kommer op på en
antagelig trafikmængde og hastighed er de 5 m naturligvis for lidt
(fig. 2). At ofre materialer og arbejdsløn i større stil på en kørebane,
der er smallere end 5 m, vil derfor ikke være hensigtsmæssigt. Desværre
har vel 90 %- af landets biveje ikke engang 5 m korebane, ca. 75 %

Fig. 1. Selv en lille bil, der er 152 cm bred, har svært ved at passere en rutebil
på de fleste bornholmske biveje. Rutebilen er 240 cm bred og vejbanen Ca. 390 cm!
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savner vand- og stovtætte belægninger og mange bor reguleres i plan
og profil, for at kunne tilfredsstille kravene til sikkerhed for trafikken.
Sognerådene står altså over for store problemer. Hvor skal man begynde?
Først med en

Vejplan.

Man bor klassificere sine biveje efter trafikmængde og betydning
for gennemgående trafik og vælge, hvilken kørebanebredde og belæg
ning og hvilken regulering man vil tilstræbe for hver af bivejene. Ellers
vil det ofte gå sådan, at man tager de, der trænger mest og giver dem
en nødtørftig udbygning, så fortsætter man med de næste, i mellem
tiden har den første udbygning allerede vist sig for ringe og må med
bekostning ændres o. s. v. Efter en vejplan kan man gå rationelt til
værks. Fra myndighedernes side kunne man evt. anspore til vedtagelse
af sådanne planer på forskellig vis, bl. a. ved at foreslå en standardi
seret udforelse (jfr. fig. 3). Det vil i almindelighed være nodvendigt
at fastslå 3 faktorer: 1) Regulering, 2) udvidelse og 3) belægning, og
for at slå terminologien fast foreslår jeg, at disse hovedelementer med
et fælles ord nævnes udbygning.

i..:

Fig. 2. En vej med itebiltrafik må naturligvis som denne regulres med mindst

6 m kørebane, så at trafiken kan foregå uden opbremsning ved forbikorsel.
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VESTERHAR,E

I I
0 .‘ 2 Jkn,

Fig. 3. Plan over bivejsnet. Ved hjælp af atlasblade i 1:40000, vejfortegnelsen og
helst lidt lokalkendskah kan en sådan oversigtsplan tegnes hurtigt. Påskrivning af
standardiserede tegn for de forskellige arter af udhygning vil sikkert være den letteste
måde at klare signaturspnrgsmålet på. Tallene på planen er hivejsnumre, medens jeg
ikke har vovet at foregribe begivenhedernes gang ved at påskrive signaturerne for

vejenes udbygning.
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VEJPLAN 1950-70

Planlagt Udvidelse iRegulering Belægning kmvej type m. korebane i

A Efter
7 0 Tæppe-

vej reglerne belægning

OverfladeD Ingen 50
behandling

___________

Udbygges ikke

Ialt

Regulering.

De fleste biveje ligger med skarpe sving, mange desuden med ,,pukler”
i længdeprofilet, som man kunne ønske rettet ud. Omfanget af denne
regulering vil ofte være det meste orndiskuterede spørgsmål. Mange vil
anse det for tilstrækkeligt at udvide den gamle kørebane ved at grave en
ny grøft et par m uden for den gamle, fylde den gamle grøft til med
den opgravede jord og så lægge ny belægning på i fuld bredde. Det
kan vel forsvares på rene lokalveje, men så snart man skal have fat på
de sigtigere veje, bør man sikert udføre dem på grundlag af detailplaner
i h. t. Ministeriet for offentlige arbejders vejregler af august 1943. Disses
bestemmelse om biveje (bl. a. normalradius 250 m) er efter under
tegnedes mening helt rigtigt dimensioneret og lader sig i reglen lempeligt
føje ind i og delvis sammen med den eksisterende linieføring (jfr. fig. 4).
Ved en gennemregning af udbygningen af en bivej i ,,normalt” terræn
med en let kørebane på 3’/2 m, der skal udbygges til 5 m, har jeg fun
det overslagssummen 50.000 kr. pr. km (65.000 pr. km ved 6 m køre-
bane), når den blot udvides og belægges uden regulering, og Ca. 100.000
kr. pr. km ved udvidelse, belægning og regulering i h. t. vejreglerne
(Ca. 120.000 pr. km med 6 m korebane). I reglen kan man ikke bruge
den eksisterende belægning til andet end bundlag, og det, man opnår
ved at følge den gamle vej slavisk, er da blot at få foræret de 3500 m2
bundlag pr. km. Det er da også det større jordarbejde, erstatninger etc.,
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Fig. 4. Udbygning incl, regulering af 400 m hivej til 5 m korebane (Nylars kom

mune). På det forreste stykke, hvor der er brugt 2 stk. 250 m-kurver, er vejen helt

forlagt for den gamle vej, der endnu ses i sit farlige sving foran gården. Senere

har man fulgt den gamle vej og benyttet dens korebane som hundlag.

der altid folger med reguleringerne, som først og fremmest fordvrer

disse.
Selvfølgelig er det en fordel at kunne udbygge 2 km i stedet for I

ved at bruge den gamle vejbane, men som sagt: Man risikerer alt for

let at skulle «på vej” igen om få år, hvis ikke man passer på kun at

gøre dette på veje af rent lokalt tilsnit.

Udvidelse (korebanebredde).

Som nævnt i indledningen er absolut minimum 5 rn korebane, og

man bor hertil lægge mindst i m rabat i hver side, altså ialt 7,0 m

planumsbredde; skulle det da ske, at trafiken stiger, så at man ønsker

en 6 m bred korebane, kan det opnås inden for profilet ved at ind-

- —‘--

drage V2 m rabat i hver side.
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Så snart det drejer sig om vigtigere biveje med blot nogen trafik,
bør man straks udbygge til 6 m korebane, svarende til 2 vognbane
bredder i h. t. vejreglerne, og for veje med stor trafik evt, gå højere op.

Belægning.

Bivejene vil i almindelighed blive belagt med makadamisering. De
gamle vejes makadamisering består i reglen kun af et højst 10 cm tykt
skærvelag; man må regne med ved en ny vej at skulle op på en 20 cm
tyk makadamisering og evt, yderligere et bundsikringslag af grus eller
lignende under denne for at få et tilstrækkeligt bæredygtigt lag. I for
bindelse med makadamiseringen vil man med fordel foretage en top
lagsbehandling, d. v. s. en behandling med tjære eller asfalt-emulsion,
der fejes ud på den rene makadam, hvis hulrum er fyldt med grus, og
derpå en afdækning med ,,rå” skærver el. lignende. Dette kræver, at
makadammen er helt fast og bunden ligeså, altså at arbejdet er om
hyggeligt udført. Ved at lade makadammen ligge med grus et års tid
efter færdiggørelsen, hvilket er ret almindeligt, opnår man at konstatere,
om der er kommet sætninger, men det går i reglen ud over belægnin
gens overflade. Så må man hellere pålægge toplagsbehandlingen straks
og tage en enkelt sætning med, hvis det skulle ske.

Pålægningen af et slidlag oven på toplagsbehandlingen kan derimod
med fordel vente nogle måneder, evt, en vinter. Dette kan ved ringe
trafik være en overfladebehandling efter samme princip som toplags
behandlingen, eller ved sværere trafik en belægning med asfalterede
skærver (,,tæppebelægning”), der er mere holdbar — men selvfølgelig
også dyrere.

Det ene fører det andet med sig: Ofrer man 20 cm makadam, bør
man ofte også ofre bundsikringslag, ofrer man toplagsfyldningen, bør
man ofre et slidlag. Det er dyrt — vi kommer vel op på 12—15 kr.
pr. m2 — men desværre nødvendigt.

Udførelsen.

Det må naturligvis også bestemmes, i hvilken orden de planlagte vej
arbejder skal udføres, og her ved vejudvalgene gerne, hvor skoen trykker
mest. Bestemmelserne herom kan evt, optages i en arbejdsplan for det
tidsrum, man har valgt til at gennemføre sin vejplan.
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Sognerådene har i almindelighed selv maskiner og arbejdsformænd,

der kan forestå disse arbejder, således at man vel nok kan klare sig uden

teknisk medhjælp ved de simple udbygninger, medens man naturligvis

ved reguleringer bør arbejde efter detailprojekter og i reglen også vil

se sin fordel i at udbyde arbejdet i licitation.

økonomisk oversigt.

Lad os f. eks. anslå, at Ca. 2/3 af bivejene eller ca. 30.000 km skal

udbygges til 5 à 6 m kørebane i løbet af 20 år, idet resten enten er i

orden eller helt uden betydning, og lad os anslå, at atter 2/3 heraf kan

udbyges ved simpel udvidelse, medens ‘/ samtidig må reguleres. Vi får

da med tallene ovenfor som grundlag:

Ca. 20.000 km à 55.000 kr. = 1100 mill.

Ca. 10.000 km à 110.000 kr. = 1100 mill.

Ialt 2200 mill.

Udgifterne til udbygning af vore landeveje er i en artikel i ..Inge

niøren” d. 27/5 1950 af civilingeniør H. Buchwald-Christensen anslået

til 800 mill. kr., nemlig ca. halvdelen af vejnettet til 7 m kørebane

bredde og cyklestier på Ca. femtedelen af landevejsnettet. Med den

stigende trafik på hovedveje m. v. er dette beløb nok for lille — man

skal sikkert regne med mindst 1200 mill. kr. til landevejene, som på

grund af deres forholdsvis stærke og hurtige trafik endda må komme i

første række, indtil deres vigtigere udbygninger er gennemført altså

ialt 3400 mill. kr. til udbygning af vejnettet uden for kobstæderne.

Fordelt over f. eks. 20 år bliver disse 3400 mill. kr. Ca. 170 mill. kr.

om året, hvilket der altså herefter — udover vedligeholdelsen — burde

sættes af til udbygninger af dette vejnet, dersom vi skal have det til

at tilfredsstille det allerede nu eksisterende trafikbehov inden for en

rimelig årrække, og heraf skulle altså 110 mill. gå til sognekommuner

og 60 mill, til amtskommuner. Motorafgifterne indbragte i 1948/49

225 mill. kr., så tallet er altså ikke så slemt, som det umiddelbart lyder.

Imidlertid er det nok et spørgsmål, om sognerådene forhoidsmæssigt får

tilstrækkelig stor andel i motorafgiften med de nu gældende fordelings
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207regler (34,5 0/ til sognekommuner og 5() % til amtskommunerne), og
dette problem vides da også at være genstand for drøftelser i den sid
dende kommission til ændring af disse.Udbetalingsmetoden har hidtil været således, at størstedelen ydes som
direkte tilskud beregnet i forhold til de foregående års vejudgifter,
medens en ringere del ydes som vejfondstilskud til enkelte vejes udbvg
ning efter ansøgning.

Der har været røster fremme om at indskrænke vejfondstilskudenc
yderligere på grund af administrationsbesværet etc. og yde alle motor-
afgifter som direkte ilskud. Det ville dog sikkert ikke være rigtigt at
overlade sognerådene, der ofte ikke har fast teknisk medhjælp, disse
millioner efter millioner, uden at hverken ministeriet eller amternes tek
nikere har haft lejlighed til at øve indflydelse på, hvorledes de udnyttes.
I hvert fäld kunne sikkert tilskudet til de førnævnte 1100 mill. til regu—
leiinger af vigtigere veje (55 mill. kr. pr. år) forsåvidt det ikke ydes
som tilskud til beskæftigelsesforanstaitninger, ydes direkte gennem mini
steriet for offentlige arbejder, der har fuldt overblik over situationen i
hele landet. Administration af vejfondsarbejder over for ministeriet kan
pi’aktisk talt ikke være lettere, end den er.En anden sag er. om ikke der burde indføres en forretningsorden.

således at sognerådene i højere grad end nu bliver orienteret om, ikke
blot hvad de får og ikke får ved en enkelt uddeling, men også hvad man
kan vente at få (eller ej) til de enkelte arbejder på længere sigt. Det
ville lette sognerådenc udarbejdelse af vejplaner. budgetlægning m. v.
betydeligt.

Den eksisterende deceniralisering af vort vejvæsen er sikkert et stort
gode gennemførelsen af disse store opgaver hør dog ledes lempeligt
men sikkert —— af en myndighed, der har overblik over landets trafik-
og vejhehov.
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Vejteknisk litteratur-indeks

Dansk Vejlaboratorium har i foråret 1950 påbegyndt en ny litteratur-service. Da

det efterhånden har vist sig at være umuligt for den ingeniør, der arbejder med

praktisk vejbygning, at følge med i den — væsentlig udenlandske — litteratur, som

behandler emner under vejbygningen, og da det på den anden side må siges, at

det var ønskeligt, om man kunne følge med, hvor i landet man så end befinder

sig, har Dansk Vejlaboratorium givet sig i lag med nævnte opgave.

Af alle de artikler i 25 à 30 tidsskrifter, der skønnes at have interesse for vejinge

niorer, bliver der skrevet et kort referat på kartotekskort i standardformat A 6

(10,5 X 14,8 cm). Figuren viser et sådant kort i formindsket gengivelse. Da for

fatterens navn findes øverst til venstre, kan kortene let ordnes alfabetisk efter for

fattere. Vil man hellere ordne efter emner, er dette også let, da kortene øverst til

højre bærer DK-betegnelser (Den internationale Decimalklassifikatiön). En forteg

nelse over DK-numre og en alfabetisk ordnet stikordsfortegnelse er udarbejdet. Det

eneste, abonnenten har at gøre efter kortenes modtagelse, er at indordne dem i kar

toteket i nummerorden eller efter forfattere eller begge dele, hvis han modtager to

sæt kort. Der udsendes een portion kort hver måned.

Nye bøger refereres også; de tilsvarende kort er mærket med B forneden til højre,

medens tidsskriftartiklers kort mærkes A. Hvis et referat ikke kan laves tilfredsstil—

lende på et kartotekskorts forside, bliver bagsiden også benyttet. Hvis dette heller

ikke giver plads nok, bringes der et referat i Dansk Vejtidsskrift, og det tilsvarende

kartotekskort indeholder da kun et meget kort referat og en henvisning til Vejtids

skriftet.

Da efterspørgslen har været større end forudset, er de to første udsendelser ud

gået. Eventuelle nye abonnenter kan derfor først få de nyere kort. Prisen er 20 kr.

årlig.
De fleste af de bøger og tidsskrifter, der refereres, vil kunne lånes enten på Dan

marks tekniske Bibliotek eller på Dansk Vejlaboratorium.

Jorgensen. Roy E.
IIC 625.71.8

Pi-iority for Eighwsy Xeprovement

‘Traffio uarterly” bd 4 nr i 1950 e 5—15

Et forseg på, ved hjelp eJ en slags karaktergivning, at

skaffe en oversigt over den rækkefølge hvori vejene i et se

rUe her hovedisteodsættes. Det akai dels være en hjælp ror

vejsdminietrationen, dels brugeb til med t5rrs tal at over

hevise ikke—teknikere om rækkefølgen.

Men opstiller een gæng for alle en tabel over de enske—

lige værdier ef kerebanebredder ,e.m. SOm indgengeverdi benyt

tes færdselens størrelse. Ved hjælp ef nogle simple formler

giver nan hver vejatrekning nogle points, der sammenlagt ud

gør strækningens karakter, Mskaimun er 80 pointsi jo færre

points desto mere tiltrænges ari istandsættelse. Feigende for

hold tages i betragtning ved karaktergivningen: belegningens

type og bredde, rabatternea bredde, mskaimalstigningerne.

kurverne, antal ulykker, vedligeholdeleeæoskoetningerne.

)V 31—1950
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