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PUNKT 4. FOLKETINGSMAND EDVARD SØRENSEN:

VEJPOLITIK

Jeg vil gerne sige tak for indbydelsen til at indlede en diskussion ved
mødet her i dag.

Jeg har glædet mig til at kunne få nogle gode råd af den sagkyndige
forsamling, der er samlet her.

Vi står midt i arbejdet, rent politisk, med motorpengenes anvendelse
i fremtiden, og det ser ud til, at arbejdet nu bliver ført til ende, og derfor
er det betydningsfuldt at få nogle gode råd fra de folk, der i praksis
arbejder med spørgsmålet til daglig.

Inden jeg går over til sige noget om dette emne, vil jeg udtale min
glæde over den beretning, der er forelagt her i dag, og som jeg i forvejen
havde lejlighed til at læse.

I den meget interessante beretning er der enkelte ting som jeg, hvis
det er tilladt, gerne vil knytte nogle bemærkninger til. Det er forståeligt,
når formanden indleder med at give et hjertesuk over den, som forman
den siger, den for ringe politiske indflydelse amtsvejinspektørforeningen
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har. Jeg forstår udmærket tankegangen, men er den helt rigtig? For
holdet mellem vejdirektoratet og amtsvejinspektørerne er så vidt jeg for
stod, det allerbedste, det er mit indtryk, at vejdirektoratets embedsmænd
gerne lytter til dem, der står ude i det praktiske arbejde.

Og mon ikke de fleste også har forbindelse med rigsdagen, hvis man
mener at have brug for dette. Jeg kender i alt fald en, som er jævnlig
og kærkommen gæst på rigsdagen, og jeg tror også han i de fleste til
fælde får resultater ud af de forhandlinger, han fører. Når der søges
forhandling med rigsdagsmænd, er det vel mest lokale spørgsmål, det
drejer sig om, det kan også være mere principielle ting, og det er kun
rimeligt, at man fører sådanne forhandlinger, men det må normalt være
på den linie som de vejmyndigheder, man repræsenterer, er enige i.

Formanden var også i sin beretning inde på at tale om samarbejdet
med befolkningen. Er det ikke sådan, at det samarbejde går langt bedre
nu end for år tilbage. Det, der her bør tilstræbes, er det snævreste sam
arbejde med sognekommunerne i amtsrådskredsen. De fleste steder er
der vel et vist samarbejde, men efter min mening bør man arbejde for
at få det udbygget. I Randers amt, hvor jeg kender forholdene bedst,
står amtsvejvæsenets tekniske personale gratis til rådighed for sogne-
kommunerne, det samme findes vel under lidt forskellige former i alle
amter, og hvor det ikke er, eller ikke virker tilfredsstillende, bør for
eningen her og de enkelte amtsvejinspektører arbejde for at et sådant
samarbejde finder sted.

Et sådant samarbejde betyder meget vejteknisk, og det betyder, at
kommunerne får de beløb, der bevilges til vejene, brugt på en fornuftig
måde.

Mon ikke det er på dette område, at amtsvejinspektørerne får størst
glæde af deres arbejde, og den største indflydelse, og ved siden af dette
er de med til at styrke det kommunale selvstyre. Det samarbejde, der
i de sidste 15—20 år er blevet mellem amtskontorerne og sognerådene,
må efterfølges af et lignende samarbejde mellem amtsvejinspektoraterne
og sognekommunerne. Fra sognekommunernes side er vi dybt taknem
lig for samarbejdet, vi føler det som samarbejde med venner, hvor målet
er det samme: Styrkelse af det kommunale selvstyre, men med udnyt
telse af den saglige viden og kunnen, der findes på amtskontorerne og
amtsvejinspektoraterne.

For organisationen her er der ikke tvivl om, at et sådant samarbejde
vil bringe glæde og tilfredshed.
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Formanden havde endvidere en bemærkning i beretningen angående
bivejene og var af den opfattelse, at sognekommunerne i de sidste år
i hojere grad end amtskommunerne har haft rigsdagens bevågenhed.

Tilsyneladende har en sådan betragtning været rigtig, men også kun
tilsyneladende, hver gang beløbet til den almindelige fordeling er blevet
hævet, betyder det 50 pct. af beløbet til amtskommunerne, og dertil
kommer, at amtskommunerne sidste år havde en dækningsprocent på
73, og endelig dette, at amtskommunernes vejnet stort set er bedre ud
bygget end sognekommunernes, det gælder for sognekommunerne særlig
Jylland, og specielt Vestjylland.

Noget andet er, at den fordelingsform vi har kendt i de sidste år, er
uhoidbar i det lange løb, vi så det mest grelt ved fordelingen i år, hvor
der i alt fald var en kommune, der fik 100 pct.s dækning. Dette nød
vendiggor, at vi snarest maa have en ny lovgivning om anvendelse af
motorafgifterne, og det er årsagen til, at jeg fremsatte forslag om en ny
lov på dette område.

Dette forslags fremsættelse har betydet, at det kommissionsarbejde,
der har været standset i 3 år, er kommet i gang igen, og t der må tages
positivt standpunkt til de hovedretningslinier, der er nedlagt i forslaget.

Om det forslag, der kommer fra kommissionen, vil ligne det, jeg har
fremsat, kan jeg ikke vide, men jeg tror, at hovedtrækkene i forslaget
vil blive stående. Selv om mit forslag er kendt af forsamlingen, vil jeg
gerne knytte nogle bemærkninger til hovedtrækkene deri.

Det fastslås i forslaget, at alle de penge, der indgår i afgifter under
alle forskellige former (bortset fra den bekendte benzinfemøre) skal bru
ges til vejformål, og at de henlægges i en fond, der administreres af mi
nisteren for offentlige arbejder. Kommunerne ved med sikkerhed, hvad
de får i tilskud til de normale vejarbejder, inden de går i gang med
arbejderne. Disse fordelingsregler mellem kommunerne er ganske na
turligt det sværeste spørgsmål. Reglerne efter den gældende lov er ganske
uholdbare, dels at tilskuddene fordeles efter afholdte udgifter for 3—6
år tilbage i tiden, dels dette, at en række indtægter, kommunerne har
fået ind, kan anmeldes til refusion, og endelig fordi udviklingen har vist,
at de tyndt befolkede egne med de lange vejstrækninger ikke kan magte
opgaven på det foreliggende grundlag. Man havde længe drøftet en tre
deling, nemlig ‘, efter folketal, efter vejlængde, og ‘jj efter regnskabs
mæssige vejudgifter: men selv dette var ikke helt tilfredsstillende.

Det er vejdirektøren. der har æren for at have opfundet de fordelings
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regler, der nu arbejdes med. Det foreslås, at amterne får en dæknings
procent på 70 af sine udgifter i det foregående år. For de øvrige kom
munegrupper er der udarbejdet et skema med de refusionsprocenter, den
enkelte kommune kan opnå. Ved skemaets udarbejdelse er der taget
hensyn til, hvor mange meter vej, der i den enkelte kommune er pr.
indb., og hvor stor udgiften for hver vej har været i det foregående år.

Det skema, vejdirektøren har udarbejdet, har jeg i mit forslag æn
dret på visse punkter. Inden forhandlingen i kommissionen og på rigs
dagen er forbi, tror jeg, skemaet vil undergå yderligere ændringer. Men
to ting står fast, at samtlige kommunegrupper på nær amterne vil få
refusion efter det endelige skemas regler, og at denne refusion tages for
lods af vejfonden. Et andet hovedpunkt er dette, at før anmeldelse af
refusionsberettigede udgifter kan finde sted, må alle indtægter både fra
privat og offentlig side, være fradraget. Der kan ikke anmeldes andet end
de virkelige vejudgiter med tillæg af 5 pct. for administrationsudgifter
og 5 pct. for udgifter til kloakering, altså 5 pct. på hvert område af de
samlede vejudgifter.

Vejfondstilskuddet foreslås, som de gældende regler er nu, til 85 pct.,
med en mulighed for under ganske særlige forhold at kunne gå højere op.

Der er fra visse sider ønske om for visse hovedveje at kunne gå op
til 100 pct.s dækning, hvad jeg for mit vedkommende er meget betæn
kelig ved, det kan let føre til statsveje, hvad jeg ikke tror ville være en
heldig løsning af spørgsmålet. Beskæftigelsesarbejder på vejene er taget
op i forslaget, fordi jeg tror at pengene, der bevilges til dette formål, vil
få bedre vejmæssig anvendelse, når de administreres af det samme organ,
som de øvrige motorafgifter. Dækningsprocenten til disse arbejder fore
slås fra 60—75 under hensyn til den vejmæssige betydning, arbejdet har.

Der foreslås indført et vejnævn som rådgiver for ministeren på visse
områder. Sammensætningen af dette vil antagelig blive et af de spørgs
mål, der vil give anledning til stærk diskussion. Endelig er der over
gangsbestemmelserne, jeg er klar over, at de ikke er tilstrækkelige i den
foreslåede form, og det er ikke mindst her, jeg vil bede om gode råd fra
den sagkyndige forsamling, der er samlet her.

Ja, det er hovedtrækkene i forslaget. Efter min mening er det på høje
tid, vi får en ny lovgivning på dette område, og en lovgivning bygget
på disse retningslinier, vil være fremmende for en sund vejpolitik, og
den vil give ro om dette vigtige spørgsmål.
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PUNKT 5. AMTSVEJINSPEKTØR KIRKEGAARD:

VEJENES KILOMETRERING

Emnet burde vist have været »vejenes nummerering og kilometre
ring«, da disse ting er nøje forbundet.

Emnet lyder ikke umiddelbart ophidsende, men jeg er ikke sikker
på, at det ikke trods alt indeholder en del af stor interesse for ikke
at sige sprængstof.

Ser vi først på de nuværende forhold, er disse følgende.
Efter metersystemets indførelse blev kilometersten efterhånden opsat

(stort set ens) langs alle landeveje og desuden 200-m sten, idet de
gamle milepæle ofte bibeholdtes af dekorative hensyn.

Med den datidige langsomt kørende trafik var de nye kilometersten
udmærket letlæselige, og da rejserne oftest var korte, spillede det ingen
rolle, at kilometreringen de fleste steder havde nulpunkter i hver større
by, så længere sammenhængende strækninger kunne fremvise ejendom
melige forhold m. h. til kilometerstenenes afstandsangivelser.

Med motortrafikkens gennembrud blev det svært i farten at aflæse
kilometerstenenes tal, og med rejsernes større længde blev forholdet
med de mange nulpunkter en hel urimelighed, og utallige artikler
fremkom efterhånden i motor- og dagspressen, som skånselsløst gjorde
nar af denne antikverede inddeling, der efterhånden kun er af interesse
rent administrativt for amternes arbejder — og for trafikanterne synes
helt urimelig og planlos!

(Her skal kun tages et enkelt eksempel fra en artikel af oblt. F. 0.
Jørgensen, chef for topografisk afd., i Dansk vejtidsskrift nr. 1 1930,
hvor der angives, at på

strækningen Krusaa—Aabenraa, 24 km, findes 1 stk. 10 km-sten,
Aabenraa—Haderslev, 24 km, — 2 - 10 —

— Haderslev—Kolding 27 km, — 2 - 10

Kommentarer er jo faktisk overflødige, enhver kan let finde lignende
— måske endnu værre eksempler!)

Efterhånden blev der rundtom i landet påbegyndt opsætning af
vejvisere med afstandsangvielser mellem større byer — men ganske
uden samlet plan eller ensartethed i udstyr, godt var det ikke, og f. eks.
i ovennævnte artikel af obit. F. 0. Jørgensen foreslås da også, at denne
mangel skal søges afhjulpet ved en ensartet vejviseropstilling, kombineret
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med en fortløbende nummerering af de vigtigste landeveje, hvilket

ikke alene skulle angives tydeligt i marken, men også på færdsels

kortene.
Amtsvejinspektorforeningen nedsatte i 1928 et udvalg angående Jan

devejenes afmærkning med afstandssten, vejvisere og bynavneskilte, be
stående af 3 amtsvejinspektører og 2 motorklubsrepræsentanter, og på

årsmødet i Sorø 1931 forelagde formanden, amtsvejinspektør Ellert,

dette udvalgs indstilling, (A. V. I.’s 20. årsberetning, 1931) der går

ud på følgende:

1. De eksisterende km-sten bibeholdes som værende af administrativ

værdi.
2. Der opstilles nye afstandssten langs landevejene til glæde for

trafikken — med gennemsnitlig afstand på 5 km, dog med hen

syntagen til sideveje, og på stenene (af granit) angives på den
mod vejen vendende flade afstanden til nærmeste by og til vejens
endepunkt, og på den derpå vinkelrette flade angives vejens nr.,

idet der samtidig udarbejdes
3. et forslag til en nummerering af hovedveje indenfor de enkelte

landsdele.
4. Endelig udarbejdes et forslag til vejvisere og et til
5. bynavnetavler.

Forslaget blev forelagt amtsrådsforeningen ved dennes generalfor

samling 1934 af amtsvejinspektorforeningens formand, amtsvejinspektør

Kjærgaard (D.V. nr. 4 1934).
Vel tildels som følge af disse forslag gennemførtes inden sidste krig

i de fleste amter en nogenlunde ensartet vejviserordning (cirkulære af

18/3 1936) med opsætning af bynavnetavler og desuden en num

merering af visse hovedveje, der afmærkedes udmærket i marken (cir

kulære af 20/3 1937), medens en nummerering af andre veje stadig
kun findes som noget af rent indreamtslig administrativ betydning.

Også her kan man let konstatere ejendommelige forhold, idet den

samme vej — selv på kortere strækninger og indenfor samme amt —

kan have forskelligt nr. Her kan eksempelvis nævnes vejstrækningen

Sorø—Holbæk, der på 36 km har 5 forskellige vejnumre, deraf 2 i Sorø

og 3 i Holbæk amt. Uden videre undersøgelse kan det fastslås, at en

sådan nummerering vil være uden nogensomhelst færdselsmæssig værdi

— tværtimod.
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Kort resumeret er stillingen i dag da folgende:

1. Vor kilometrering er bekvem rent administrativt, men ganske uden
færdselsvejledende betydning.

2. Kun hovedvejene er nummererede og afmærkede med nr. Alle
andre vejes numre har kun administrativ værdi.

3. Vort vejvisersystem er ikke ensartet gennemfort overalt og lider
af flere mangler, bl. a. mangler ved storre sideveje en angivelse
af den storre vejs afstande til nærmeste by og til vejens ende-
punkt.

Det kan nu meddeles — og det vil vej direktoratet selv udvikle nær
mere på dette mode — at man fra vejdirektoratet onsker en ændring
og udbygning af disse mangelfulde ordninger, groft skitseret — gående
ud på følgende:

Alle landeveje gives et nr. (ikke som nu blot visse hovedveje), idet
f. eks. de vigtigere veje får nr. 1—50, næste kategori nr. 50—200
o. s. fr., og dette afmærkes såvel i marken som på færdselskortene,
idet særlige afstands- og nummersten f. eks. opstilles for hver 5 km
ud ad vejene, hvis kilometrering skal nyordnes med nulpunkter gæl
dende for meget lange strækninger.

Fordelene ved en sådan ordning angives at ville blive følgende:

1. Trafikanterne vil såvel i marken som på kortene få en hårdt til
trængt vejledning, og ikke mindst udlændinge savner den nu.

2. Vejdirektoratet vil rent administrativt opnå betydelige lettelser,
ikke mindst ved landsplanlægninger, med arbejdet med kort over
alle landets landeveje, f. eks. vil lv. nr. 7, km 13—14 nu blive
en ganske enstydig angivelse af et bestemt landevejsafsnit og let
at lokalisere i et kartotek.

3. Justitsministeriet vil få samme simplifikation m. h. til opgivelse
af uheldsstederne til den nye færdselsuheldsstatistik, som man står
overfor at skulle gå i gang med.

Da jeg regner med, at vejdirektoratets repræsentant vil redegøre nær
mere for ovennævnte forslag og for planerne for dets praktiske gennem
førelse, skal jeg indskrænke mig til et ganske kort forsøg på at se sagen
fra en menig amtsvejinspektors side såvel m. h. til en nyordnings fordele
og mangler som til konsekvenserne — ikke mindst de økonomiske —

af dets gennemførelse.
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Først skal det lige siges, at for trafikanterne kan en nyordning med
fortløbende (enstydig) nummerering og kilometrering ikke godt blive
andet end et fremskridt og er derfor i sig selv ønskelig.

Men konsekvenserne er ikke lette at overskue og vil i høj grad af
hænge af, om
nyordningen gennemføres 1) med bibeholdelse af nuværende admini
trative nummerering og kilometrering i marken eller 2) med en
afskaffelse af alt det nugældende på disse to områder.

I første tilfælde kan nyordningen vel gennemføres rent administrativt
— ligesom i sin tid hovedvejsordningen — og kan uden videre bekostes
af staten, men ordningen vil medføre følgende mangler:

1. I marken vil vi få to forskellige afmærkningssystemer, vore store
gamle kilometersten og nogel nye, mindre, som skulle være de
faktisk gældende for trafikanterne — og disse to systemers mod
strid vil givet vis ofte synes urimelig og uforståelig og let give
anledning til misforståelse og kritik.

2. Alle planer i amter og ministerier vil nu få to forskellige beteg
nelser for såvel numre som kilometrering, hvilket ganske givet
vil mindske fordelen ved nyordningen, måske give anledning til
misforståelser.

I andet tilfælde synes det ialtfald for mig ikke uden videre klart, om
ordningen kan gennemføres uden særlig lovhjemmel der dog lader
staten betale alle udgifterne dertil, og de vil ikke blive helt små.

Men for mig er der ikke nogen tvivl om, at dette er den absolut
mest tiltalende losning, så er der i alt fald ikke mere nogen mulighed
for forviklinger, hverken for trafikanter eller administrationerne — men
konsekvenserne:

1. Hele det gamle kilometreringssvstem må kasseres, bl. a. kan de
gamle km-sten ikke >bære< større tal end tocifrede, og helt nyt
system af afstandssten og vejvisere må opsættes, altsammen måske
ikke helt billigt, men dog til at overskue og betale efter regning.

2. Alle de gamle — stadig brugte — landevejsplaner i amternes
arkiver må omnummereres og omstationeres, ligesom tilsvarende
ændringer må indføres på utallige deklarationer vedr. overkorsler
m. v., og landevejsplanerne vil nu ikke mere komme til at dække
et område fra en hel« km til en anden og må derfor måske om-
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tegnes. Alt dette arbejde vil blive meget tidkrævende, men sik

kert nødvendigt, og da det må udføres ind imellem andet arbejde,

vil det blive vanskeligt at opgøre udgiften dertil til refusion fra

staten — og en sådan refusion er ganske rimelig.

Og endelig — og det gælder begge muligheder:

Når vi skal have fortløbende kilometrering over store afstande, må

nye — og ganske få — nulpunkter vælges, og her skal vanskelighederne

nok melde sig i stort omfang, hvor standpunkt vil stå mod standpunkt.

Tag f. eks. nuværende hovedvej 1, København—Esbjerg, længde

272 km + længden over Storebælt. Det vil her sikkert være naturligt at

bibeholde et nulpunkt i København, men skal der så nye nulpunkter

i Nyborg og Kolding, eller skal vejen nu ende i Kolding?

Eller vejen Krusaa—Skagen, hovedvej 10, 405 km. Det vil være

naturligt at bibeholde nulpunktet i Krusaa, men skal nye fastslås i Århus

og Aalborg, evt, også i Kolding? Og hvordan med kilometreringen

af vejen udenom Århus, hvis der indlægges et nyt nulpunkt?

For slet ikke at tale om alle de mange — ikke altid helt små —

torbindelsesveje mellem de store gennemgående ruter, mange af disse

kan akkurat lige så godt udmåles fra den ene som fra den anden ende.

Problemer vil der blive nok af, og en meget nøje overvejelse vil her

være stærkt tilrådelig.
Som resumé vil jeg mene at turde fastslå, at ingen kan være blind

for fordelene ved den af vejdirektoratet ønskede ordning, og at ligeså

kkert den eentydige ordning må absolut foretrækkes — hvis ikke

vanskelighederne ved dens gennemførelse bliver alt før store.

Vel er det rigtigt, at vi allerede engang før — ved metersystemets

indførelse — da milepælene erstattedes af km-sten, har skiftet system,

men da var alt simplere end nu.

Og ialtfald: skal den ordning, der umiddelbart set må synes den

absolut bedste, gennemføres, så må mange forhold undersøges og over

vejes nøje — måske i en hurtigt arbejdende kommission og høj grad

i samråd med amtsrådene — så alt kan blive fuldt oplyst, så vi kan

blive helt klar over, hvad fordelene og manglerne vil blive ved nyord

ningen — her er det kun skitsemæssigt behandlet — så vi kørt sagt

bliver helt klar øver, øm nyordningen er bekøstningen og overgangs

ulemperne værd. (fortsættes) .
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Vejtræerne, endnu en gang.
DK 625.77

Det bliver vel nok ikke sidste gang, vi skal høre om vejtræer; men mon
den evige strid for og imod vejtræer ikke for en tid vil blive mindre
intens. Nu er der nemlig sket det, at trafikministeriets »træudvalg« har
afgivet en betænkning, som måske netop er det kompromis, der kan
skaffe ro om vejtræerne.

Udvalget blev nedsat i marts 1950 efter tilskyndelse fra Danmarks
Naturfredningsforening; det har altså været eet af de hurtigt arbejdende
udvalg. Overvejingenior K. 0. Larsen var formand, og iøvrigt var trafik
ministeriet, statsministeriet, forsvarsministeriet, naturfredningsforenin
gen, rigspolitiet, amtsvejinspektørforeningen og motorklubberne repræ
senteret ved hver eet medlem; desuden havde udvalget et særligt træ
sagkyndigt medlem.

Betænkningen behandler først de bestående forhold. Begrebet vejtræer
har eksisteret her i landet i Ca. 200 år. Oprindelig var der tale om de
æstetisk tiltalende alléplantninger, men da det er behageligt at færdes
under og mellem træer, gik man over til de gængse vejplantninger, der

jo ikke altid er nogen skønhedsåbenbaring.
Udvalget har fundet ud af, at beplantningen oprindelig har haft to

hovedformål: en forskonnelse af vejanlægget og en lettelse ved orien

teringen i mørke, tåge og under snefog. Af nyere dato er træernes an
vendelse som flyverskjul og som hindring for landende flyvemaskiner.
Vejplantninger har flere ulemper: forringelse af trafikanternes udsyn,

forurening af korebanen, forhaling af dennes udtørring og ikke mindst

risikomomentet.
Betænkningen nævner, at påkørsel af et træ med en hastighed af 80

km/time svarer til et styrt med vognen fra en højde på 25 m. I årene
1950 og 1951 blev der på landevejene dræbt 63 personer, alvorligt
skadet 155 og lettere skadet 342 alene ved påkørsel af vejtræer eller
andre faststående genstande uden for kørebanen. De samfundsmæssige
udgifter i anledning af færdselsulykker på vejene beløber sig sandsynlig
vis her i landet til sådan noget som 100 â 150 mill. kr. årlig. De mate
rielle tab ved vejtræernes tilstedeværelse andrager mellem 6 og 9 mill.
kr. årligt.
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Udralgets forslag Iii ændring af den bestående beplantning og til nj’
plantning:

De sikkerhedsmæssige hensyn kræver at:
1. Beplantningen ikke må være en fare for færdselen.

2. Beplantningen ikke må formindske oversigten.
Man har dog ikke turdet stille forslag om, at beplantning med træet

langs vejene fremtidig helt skal undgås, idet træerne efter udvalgets op

fattelse vil kunne placeres således, at faren ved deres tilstedeværelse ikke

vil forringe færdselssikkerheden nævneværdigt. Det foreslås, at folgende

afstande fra korebanekant til nærmeste side af træerne overholdes ved

nvplantninger:
For hovedveje 2,0 m
For vigtigere landeveje 1,5 m
For øvrige veje 1,0 m

Eksisterende vejtræer anses for at være farlige, hvis de står nærmere

korebanemidten end nedennævnte afstande:
Tosporede veje Trespoi ede veje

Hovedveje 5,5 m 7,25 m

Vigtigere landeveje 5,0 m 6,75 m

øvrige veje 4,0 m 6,25 ni

dog må træerne ikke stå nærmere korebanekanten end 1,25 rn på hoved-

Fig. 1. Når bil og træ nærmer sig hinanden

mcd stor hastighed, skal den levende kraft i

løbet af meget kort tid forbruges til at defor

merc en del af bilen.
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Fig. 2. Disse vejtræer er meget farlige. De står for

tæt ved kørebanen, og afstanden i rækkerne er for

lille.

veje og 0,75 m på alle andre veje. Afstanden mellem træerne i samme

række bor på veje med langsomt kørende færdsel af ringe intensitet

være mindst 40 m og på veje med hurtigt kørende, tæt færdsel, mindst

60 m.
Af hensyn til oversigten bør den del af et vejareal, der falder ind un

der oversigtsarealet ved vejindmundinger, jernbaneskæringer og i inder

siden af kurver (se >wejregler< afsnit VI. c. stk. 2.) som regel være fri

for bevoksning.
TJdvalget har opstillet nogle retningslinier for en beplantnings tilrette

lægning:

1. Beplantningen må normalt ikke hindre de vejfarendes frie udsyn

over det omliggende landskab.
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2. Det bor almindeligvis tilstræbes at anvende planter, som har et
naturligt tilhorsforhold til vedkommende sted, eller som ikke vil virke
direkte fremmedartet på stedet.

3. Beplantningen kan alt efter forholdene udformes efter arkitek

Fig. 3.\7ejtræerne er her anbragt i overensstemmelse med udvalgets

forslag.

.t* ‘4.

. .
w- : •‘:.

i

Fig. 4. Moderne vej med gruppebeplintnin.
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toniske linier til understregning af vejens tekniske karakter eller efter
landskabelige linier tilstræbende en naturlig overgang til vejens om
givelser.

4. Beplantningen bør ikke kræve en omstændelig eller kostbar pas
ning.

Efter disse tildels æstetiske retningslinier gives anvisning på, hvilke
træer og buske man passende kan bruge til plantning på skråninger eller
rabatter. Der nævnes hassel, syren, bukketorn, gyvel, hunderose, klit
tom, slåen, tjørn, kræge, hæg og druehyld. Til træplantning i række an
befales ask, birk, kastanie, elm og løn, medens enkeitstående træer oftest
bor være eg, bøg, lind, poppel eller pil.

For at modvirke den ved fældningen eventuelt forårsagede forringelse
af vejenes udseende, anbefaler udvalget, at der samtidig foretages ny
plantninger i overensstemmelse med de i betænkningen angivne retnings
linier.

Inden for udvalget har der ikke været enighed på alle punkter; der
foreligger derfor mindretalsbetænkninger på nogle områder, således
kunne amtsvejinspektørforeningens repræsentant ikke anbefale, at de
ovennævnte afstande skulle anvendes på eksisterende beplantning.

Fig. 5. Moderne amerikansk vej med flade skråninger og gruppe
beplantning.
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Forslag om ændringer i naturfredningsloven.
Af landsdommer, dr. jur E. A. Abitz.

DK. 719

De beføjelser, som naturfredningsmyndighederne efter den gældende

lovgivning har til at skride ind mod de af andre offentlige myndigheder

tilrettelagte arbejder, herunder ikke mindst vejarbejder, har som bekendt

i flere tilfælde givet anledning til vanskeligheder forskellige steder i lan

det. Således blev der, som det også har været omtalt i dette tidsskrift,

i fjor gjort forsøg på at standse det arbejde på at anlægge en vej ved

Bokul i nærheden af Gudhjem, som Bornholms amtsråd havde påbe

gyndt. Denne sag har nu givet anledning til, at amtsrådet over for amts

rådsforeningen har fremsat ‘forslag om, at denne tager initiativet til at

søge at få gennemført visse ændringer i naturfredningsloven, således at

dannes bestemmelser kommer til at tage noget mere hensyn til kommu

nernes interesser, end det er tilfældet efter den nugældende lov.

På amtsrådsforeningens generalforsamling i Esbjerg indledte lands

dommer dr. jur. E. A. Abitz, der indtil februar i år var amtsrådssekretær

på Bornholm, en drøftelse af de af amtsrådet stillede forslag og frem-.

satte herunder følgende redegørelse for disse:

I amtsrådets henvendelse indeholdes ikke nogen generel kritik af natur

fredningen som sådan eller naturfredningslovens almindelige principper.

Ikke mindst de medlemmer af amtsrådsforeningen, som har haft lejlig

hed til at besøge Bornholm enten på amtsrådsforeningens møder der

ovre eller på anden måde, vil have haft rig lejlighed til at se, at der er

få steder i landet, hvor man omfatter naturens skønheder med større

interesse end Bornholm. Hvad specielt amtsrådet angår, tror jeg også,

at dette i mange henseender kan henvise til resultater, som det har op

nået, ved hvilke man har bevaret de tilstedeværende naturskønheder,

bidraget til at forøge disse og lette befolkningens adgang til at nyde dem.’

Det kan imidlertid ikke nægtes, at Bornholms amtsråd således som

forskellige andre amtsråd rundt omkring i landet, ikke altid helt har

kunnet enes med naturfredningsforeningen i dets opfattelse af, hvad

naturskonhedernes bevarelse krævede. Således udtalte amtsvejinspek—

tør Milner på sidste års generalforsamling om Bokulvejen, >at der ved

denne vil blive skabt en enestående smuk vejstrækning, som uden over

drivelse er den skønneste og mest ejendommelige på den pragtfulde
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bornholmske østkyst. Jeg er sikker på, at praktisk talt alle mennesker til
sin tid vil give os ret i, at vi har gennemført vor vej uden at ødelægge
de enestående naturskonheder, der rummes her«. Det er det samme,
som naturfredningsforeningen i sin sidste årbog kalder »oprorende na
turødelæggelse«, men tilsvarende uenighed har, som det vil være de
tilstedeværende bekendt, også af og til givet anledning til konflikter
også andre steder end på Bornholm; men da det ikke er muligt på nogen
som helst objektiv måde at sige, hvem der har ret, er der jo ikke noget
at gøre ved dette.

Under de opståede konflikter har man imidlertid af og til følt visse
ulemper ved den gældende lovs bestemmelser, men først efter afslut
ningen af sagen vedrørende Bokulvejen, har man fundet anledning til
at tage initiativ til en ændring af disse.

På generalforsamlingen i fjor blev der gjort rede for selve sagen, der
nu er afgjort ved at amtsrådet fik medhold på alle punkter. Jeg skal
derfor ikke komme nærmere ind på denne, men straks gå over til at
gennemgå de enkelte bestemmelser, som amtsrådet mener at burde stille
forslag om ændring af.

I. Det, der forbavsede de mennesker, der havde med Bokulsagen
at gøre, var, at sagen, da den blev rejst i 1949-50, ikke på forhånd blev
afvist af naturfredningsmyndighederne, idet disse allerede i 1938-39
havde behandlet amtsrådets vejprojekt og godkendt det med enkelte
ændringer, som amtsrådet med glæde havde bøjet sig for, idet man er
kendte, at de medførte forbedringer af vejen i skønhedsmæssig hen
seende. Projektet var altså godkendt både af naturfredningsnævnet og
overfredningsnævnet allerede i 1939, men ikke desto mindre behandlede
naturfredriingsnævnet sagen igen. Efter amtsrådets opfattelse burde den
have været afvist med henvisning til, at den sag var afgjort. Der er et
gammelt ord, der siger, at når man har tabt sin sag ved højesteret,
har man lov til at skælde ud i 3 dage, men så skal man herefter tie stille.
Det ville være naturligt, om det samme gjaldt for overfredningsnævnets
kendelser. Det fremgår af den skrivelse, som amtsrådsforeningens besty
relse i sin tid sendte amtsrådet om dette spørgsmål, at amtsrådsforenin
gens bestyrelse var lige så forbavset som Bornholms amtsråd over, at
dette ikke var tilfældet.

II. Det andet af de forslag til lovændringer, som Bornholms amts
råd har fremsat, vedrørende kommunernes stilling i erstatningsmæssig
henseende.



IKAKi

Asfaltemulsion

*

Pulverasfalt
tro vormeisoleret silo

*

Støbeasfalt

*

KØBENHAVNS ASFALTKOMPAGNI A,/

Frederlkehoims Havnevej Kabenhavn SV Telefon Central 1383 o 11383

XI



V I B RAT 0 R - B J Æ L K E

HOFF & Co.
VIBRATOR MACHINE WORKS MASKINFABRIK

Maricodaisvej 25 . Kzbenhavn E. Tlf. Gotli. 4036 & 9456. Telegram Adr. Hofico.
Fabrikerer:

Elektriske Vibrator-Bjælker — Kantvibratorer — Pervibratorer og elektriske Vibratorer for
Beton-Vibration — Bojelige Aksler — Slibe- og Polermaskiner.

Type 4

Sorø Stakitfabriks Sneskærme
bruges over hele Landet af Baner, Amter og Kommuner

Fabrik

for

Havehegn

Telefon

Sorø 352

4TI iii I
Patent No. 58464

Fra 1/2 51 har vi overtaget Poul Tholstrups Halmsneskærmefabrik og
andbefaler dette Hegn til alle saavel gamle som nye Kunder

Filial for Træhegn

i Vejen - Tlf. 238

Type 3

Indgiv venligst De

res Ordre i god Tid

WILL. R. JENSEN

Jyderup Cementvarefabrik
Telefon 79 leverer Telefon 79

Alt til Alt til

Vej anlæg

_______

Kloakanlæg

BETONVARER

XII



1952 DANSK VEJTIDSSKRIFT 189

Det var i sin tid et stort stridssporgsmål ved tilrettelæggelsen af fred

ningslovens erstatningsbestemmelser, i hvilket omfang der skulle ydes de

private erstatning, fordi deres arealer blev fredede. Ofte vil de jo i virke

ligheden ikke lide noget storre tab ved fredningen, for eksempel hvor

det blev fastsat, at de ikke har lov til at anvende arealerne til andet,

end det, som de for tiden anvender dem til, og som de i virkeligheden

også fremtidigt ville have anvendt dem til. Dette spørgsmål er imidlertid

ved naturfredningsloven og den måde, den er blevet praktiseret på, af

gjort derhen, at de i princippet har ret til erstatning, når deres arealer

bliver fredede, og det er sikkert også det rigtigste og klogeste i de fleste

tilfælde.
For de offentlige mvndigheders vedkommende gælder stort set den

modsatte regel.
Hvis for eksempel et amtsråd ønsker at anlægge en vej over et bestemt

areal, og naturfredningsnævnet modsætter sig dette, får amtsrådet ingen

erstatning herfor, selv om udgifterne til vejarbejdet derved fordyres

måske med meget store beløb.
Dette er en meget farlig regel. Den kunne friste naturfredningsmyn

dighederne til at stille særlige krav netop til disse arbejder, hvor der ikke

er den begrænsning i naturfredningsindgrebene, som erstatningsbetingel

serne sætte, og den har været årsag til de vanskeligste af de sager, som

af og til er opstået.
Amtsrådet foreslår derfor, at der i hvert fald gives en vis mulighed

for at tilkende kommuner erstatninger i tilfælde som disse.

Med de nugældende regler for erstatningernes udredelse ville en sådan

regel ganske vist ikke have tilstrækkelig betydning, idet amtsrådet nor

malt selv skal betale halvdelen af alle erstatninger. Denne regel foreslår

amtsrådet da også ændret, som jeg senere skal vende tilbage til.

III. Amtsrådets tredie forslag vedrører naturfredningslovens § 22.

I denne bestemmes det, at der, når et spørgsmål om fredning eller

færdselsret er rejst af fredningsnævnet eller indbragt for dette eller for

øverfredningsnævnet, ikke må foretages nøgen foranstaltning, der kan

danne hindring for eller vanskeliggøre sagens gennemførelse.

Denne bestemmelse kan være farlig også på baggrund af, hvilke kredse,

der efter naturfredningslovens § 8 kan rejse disse spørgsmål. De kan

nemlig ikke alene rejses af offentlige myndigheder, et ministerium, en
kommunalbestyrelse, men som bekendt også af private foreninger, der

har fået anerkendelse af statsministeriet hertil, således som det for eksem
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pel er givet Danmarks Naturfredningsforening og Turistforeningen for
Danmark. Det er i og for sig en mærkelig regel, at en sådan henvendelse
til fredningsnævnet fra en forening der trods sit smukke formål og trods
sin offentlige anerkendelse ikke ganske kan sidestilles med alle de offent
lige myndigheder, den kan gribe ind overfor, ved sin blotte henvendelse
til fredningsnævnet kan bevirke, at en offentlig myndighed skal standse
arbejder, som den har påbegyndt.

Og her må man yderligere erindre bestemmelsen i § 22, 2. punktum>
hvoraf det fremgår, at der i den anledning kan blive tale om at betale
erstatning, hvis sagen ikke bliver gennemført.

Den private forening kan således blot ved en begæring til frednings
nævnet påføre det offentlige udgifter, og det i praksis forekommende
tilfælde, hvor erstatning må betales, er altså de tilfælde, hvor det senere
viser sig, at foreningens begæring om standsning af arbejdet var umo
tiveret.

Ofte vil det selvfølgelig her kun kunne komme til at dreje sig om
småbeløb, og myndigheden efter § 22 vil naturligvis normalt blive ud-
øvet med forsigtighed. I den sag, som man havde på Bornholm, blev
denne bestemmelse imidlertid anvendt på en sådan måde, at amtsrådet
på grundlag af de her indhentede erfaringer altså har fundet anledning
til at fremsætte et konkret forslag om ændring af denne.

Baggrunden for naturfredningsforeningens henvendelse til nævnet med
krav om, at det igangværende vejarbejde skulle standses uden varsel,
sålænge sagen blev behandlet, var følgende:

1. Amtsrådet havde fået tilladelse af alle fredningsmyndigheder til
at gennemføre projektet.

2. Det var godkendt af ministeriet for offentlige arbejder.
3. Man havde ændret det efter naturfredningsmyndighedernes ønsker.
4. Overfredningsnævnet havde yderligere et halvt år for nægtet at

genoptage sagen efter henvendelse fra privat side.
5. Naturfredningsforeningen havde i 10 år været bekendt med, at

kendelsen forelå, og i mindst eet år været bekendt med, at amtsrådet
nu stod i begreb med at bringe arbejdet til udførelse.

6. Amtsrådet havde, hvad naturfredningsforeningen vidste, bort
liciteret arbejdet og sat dette i gang, hvad, som bekendt bevirker, at
enhver standsning medfører store tab, erstatninger til entreprenører o. s. v.
I dette tilfælde ville den blotte standsning af arbejdet, selv om det ganske
kort tid efter korn i gang, betyde en udgift på mellem 10 og 20.000 kr
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Ikke desto mindre rettede naturfredningsforeningen henvendelse til
det lokale naturfredningsnævn og forlangte i henhold hertil vejarbejdet
standset. Motiveringen for genoptagelsen var navnlig, at naturfrednings—
nævnet i 1939 burde have indhentet en udtalelse fra naturfrednings—
rådet. Da den kom, stottede den forovrigt ikke fredning på det nu

foreliggende grundlag.
Som forholdene lå, lykkedes det amtsrådet at hindre standsningen,

omend med store vanskeligheder. Men under lidt ændrede forhold ville

det måske ikke have været muligt, og en henvisning til det store tab,
som en standsning ville medfore for amtsrådet, havde ingen virkning,!
idet man blot henviste til, at eventuel erstatning skulle betales efter natur

fredningslovens almindelige regler.
På dette punkt har amtsrådet derfor foreslået den ændring i natur

fredningslovens § 22, at den heri omhandlede virkning altså pligt til
standsning af arbejder, når en begæring om fredning er indgivet til
fredningsnævnet forst indtræder, efter at det lokale fredningsnævn

har besigtiget forholdene på stedet og på grundlag heraf har statueret

en midlertidig standsning af en foranstaltning, som kan være til hinder

for eller vanskeliggore en frednings gennemforelse.
IV. Da man endnu ikke vidste, om arbejdet ville blive standset, og

amtsrådet var klar over, at det eneste sikre, hvis det lykkedes, var, at

amtsrådet ville få betydelige udgifter, satte man sig også grundigt ind i,

hvorledes en sådan erstatning skulle betales, såfremt der blev tale om

at tilkende amtsrådet en sådan, og man opdagede da, at amtsrådet, hvis

lovens regler blev fulgt, selv skulle betale halvdelen af denne.
I naturfredningsloven er der ganske vist en bestemmelse, hvorefter

det kan pålægges statskassen at betale indtil % af fredningserstatnin

gerne, hvor sagen har betydning for hele landet eller store dele deraf,

men for det tilfælde, at et arbejde blev standset i nogen tid, og fred

ningen ikke blev til noget, fordi naturfredningsnævnet måske netop!

kom til det resultat, at en fredning hverken ville have betydning for

hele landet eller for nogen overhovedet, er der i den nugældende natur

fredningslov ingen hjemmel til at fordele erstatningen på anden måde

end efter hovedreglen, altså med halvdelen til statskassen og halvdelen af

kommunens kasse, det vil sige amtsfonden, hvis det er et vejarbejde på

landet.
Dette er jo en temmelig ejendommelig konsekvens, og amtsrådets

forslag på dette punkt går da ud på, at naturfredningslovens § 17, hvori
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disse erstatningsbestemmelser indeholdes, ændres således, at det er mu

ligt at pålægge statskassen en væsentlig større andel af erstatnigen, helt

op til 100 pct. i det tilfælde, hvor det drejer sig om tab, som de pågæl

dende kommunale bestyrelser selv har lidt.
V. Når man læser naturfredningslovens § 21, får man påny bekræf

tet det gamle ord om, at der er forskel på Kong Salomon og Jørgen

Hattemager, og at forskellen ofte giver sig det modsatte udslag af, hvad

man havde ventet.
Det bestemmes nemlig her i første stykke, at hvis overfredningsnæv

nets kendelse medfører udgift for det offentlige til erstatningsudredelse

til et beløb af over 3000 kr., fremsendes kendelsen af overfrednings

nævnet til statsministeren, der afgør, om han vil fremme sagen ved at

søge finansudvalget til at udrede statskassens andel af beløbet. Det er

altså den for Kong Salomon gældende regel. Han kan til trods for, at

overfredningsnævnet, i hvilket statsmvndighederne er afgørende, selv

bestemme, om han vil indstille til finansudvalget, og selv om han ind

stiller, kan finansudvalget derpå bremse sagen, altså en dobbelt sikring

mod for store udgifter. Sagen kan standses både af statsministeren og

finansudvalget til trods for, at man skulle synes, at disse udgifter kun

undtagelsesvis vil være så store, at de har væsentlig betydning for stats

kassen.
I samme paragrafs 2. stk, har vi reglen for Jørgen Hattemager. Der

står kort og godt, at når statens andel er bevilget, er dermed også ved

kommende by- og amtskommuner forpligtet til at udrede deres andel af

beløbet. Vi kender alle de regninger, der ankommer til amtsrådene, uden

at de på nogen måde er blevet spurgt i forvejen, uden at de måske har

haft lejlighed til blot at optage beløbet på deres overslag, og dette til

trods for, at en udgift for dem måske kan være af virkelig væsentlig

betydning.
Også dette punkt har amtsrådet ment at burde tage op i denne

sammenhæng og har stillet forslag om, at der foretages en ændring af

naturfredningslovens § 21, stk. 2, således at kommunalbestyrelserne

får samme adgang som staten til gennem sine myndigheder at træffe

beslutning om, hvorvidt den ønsker at betale tilskud af en vis størrelse.

Jeg tror ikke, amtsrådet vil sige noget til det, hvis beløbet bliver fastsat

til det samme som det der gælder for staten, selv om der i og for sig var

grundlag for at sige, at beløbet for amtsrådet skulle være mindre end

for staten.
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At amtsrådenes bekymringer på dette punkt ikke er ubegrundede,

fremgår af de oplysninger, som amtsrådsforeningen har indhentet om

amtsrådenes udgiftninger til erstatninger i henhold til naturfrednings-

loven. Det fremgår af disse, at udgifter til en naturfredning i årene

1941/42—1945/46 har svinget mellem Ca. 29.000 og 87.000 kr., og at

de derefter i årene 1946/47—1948/49 steg fra 113.000 kr. til Ca.

160.000 kr. På dette punkt er man imidlertid formentlig fra statens side

begyndt at blive betænkelig ved de store udgifter her, og i de 2 år, der

fulgte efter, gik udgifterne kraftigt ned, nemlig fra 160.000 kr. til Ca.

58.000 kr. og Ca. 69.000 kr.
Det stemmer også med det indtryk, som man har fået fra anden

side, at statsmyndighederne ønskede at holde igen med udgifterne på

dette punkt. Amtsrådene er imidlertid ganske ude af stand til at træffe

tilsvarende beslutninger. Hvis tendenserne indenfor staten en skønne dag

skulle svinge i modsat retning, må amtsrådene med den nugældende be

stemmelse følge trop, og de kan intet gøre for at hindre en kraftig for

øgelse af deres udgifter på dette punkt.
VI. Jeg har berørt ovenfor, at man kunne tænke sig, at spareten

denserne indenfor statsstyret har foråget trangen til at gribe ind overfor

de arbejder, som ikke krævede udgifter fra statskassens side, altså navn

lig de arbejder, der foretages af andre offentlige myndigheder. Der

kunne derfor måske være fare for, at vejene bliver genstand for en sær

lig interesse fra naturfredningsmyndighedernes side. Ministeriet for of

fentlige arbejder har taget konsekvensen heraf ved at ansætte en særlig

sagkyndig i naturfredningssporgsmål, og der er ikke tvivl om, at kom

munerne stort set er interesseret i dette, således at disse spørgsmål bliver

overvejet på det tidligst mulige stadium af sagen. Med de store vej-

arbejder, som vi jo alle ved, må komme i gang før eller siden, vil alle

disse spørgsmål blive særdeles aktuelle, det kunne da tænkes, at det

ville virke uheldigt, at der ikke er sikkerhed for, at naturfrednings-

myndighederne på samme måde som ministeriet for offentlige arbejder

modtager bistand fra personer, der har særlig sagkundskab på det vej

mæssige område.
Dette kunne, mener Bornholms amtsråd, gøres ved, at man i natur

fredningsrådet indvalgte et medlem, som havde særlig sagkundskab på

det vejmæssige område. rVIed de visse steder meget store vejarbejder, som

iværksættes, er det af den største betydning, at naturfredningsmyndig

derne har kontakt med folk, som forstår betydningen heraf. Det er jo,
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som det blev fremhævet stærkt i forbindelse med Bokulsagen, ikke til
strækkeligt at lede vejene væk fra de naturskønne områder. Det er mindst
lige så vigtigt, at de veje, der nu engang skal bygges, bliver placeret så
ledes, at de i sig selv falder tilfredsstillende ind i landskabet, For eks
empel kan en ny vej, der ikke følger terrænets kurver, men blot for at
undgå at berøre et naturskønt område bliver lagt på grimme dæmninger

eller brutalt gennemførte gennemskæringer, betyde en så stærk forrin

gelse af den samlede landskabelige skønhed, at det eventuelt ganske
opvejer den værdi, der bevares ved, at vejen føres væk fra et naturskønt

område.
Denne beslutning vil måske gennemføres uden ændring af natur

fredningsloven, idet der bestemmes, at 3 medlemmer af naturfrednings-

rådets 7 udnævnes af statsministeren. Det er dog her fastsat, at den

ene skal være arkitekt, og at naturfredningsforeningen og lignende for

eninger kan få ret til at fremsætte forslag med hensyn til udnævnelse

af disse medlemmer. Man ville derfor finde det mest hensigtsmæssigt,

om der også her blev foretaget en lovændring, således at rådets med

lemmers antal udvidedes med yderligere eet medlem, som efter loven

skulle være i besiddelse af særlig sagkundskab i vejsporgsmål.

De af amtsrådet fremsatte forslag til ændringer af naturfrednings-

loven går da ud på følgende:
1. Det fastsættes, for eksempel ved en tilføjelse til naturfrednings-

lovens § 9, at når en kommunalbestyrelse i henhold til lovens § 9 har
forelagt naturfredningsnævnet en af de i denne § omtalte foranstalt
ninger og dette eller overfredningsnævnet derefter har godkendt disse
eventuelt med ændringer, vil spørgsmålet om sådanne foranstaltningers
tilsidesættelse eller ændring af fredningshensyn ikke mere kunne rejses

uden vedkommende kommunalbestyrelses samtykke.
2. Der gives hjemmel til at yde erstatning også til kommunalbesty

relser, når de af dem påtænkte foranstaltninger må opgives eller for

dyres på grund af ændringer, som kræves af naturfredningsmyndig
hederne.

3. Naturfredningslovens § 22 ændres således, at det deri indeholdte
forbud mod at foretage foranstaltninger, som kan danne hindring for

en fredning, først indtræder, når naturfredningsnævnet har fastslået, at

denne virkning skal indtræde.
4. Ved ændring af naturfredningslovens § 17 gives der en almindelig

hjemmel til at pålægge staten den fulde udgift ved en fredning, navnlig
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når der skal betales erstatning for tab, som vedkommende kommune

selv har lidt.
5. Forskellen på reglerne for Kong Salomon i § 21, stk. 1, og Jørgen

Hattemager i § 21, stk. 2, ophæves.

Antallet af naturfredningsrådets medlemmer, jfr. lovens § 6 udvides

med 1, der skal have særlig kendskab til vejsporgsmål.

Det vil ses, at de fremsatte ændringsforslag ikke berører selve lovens

grundprincipper. De tager kun sigte på enkelte stærkt begrænsede om

råder af loven, som er af speciel betydning for kommunerne, og Born

holms amtsråd har derfor ment, at det var en naturlig opgave for denne

forening at tage initiativet til deres gennemførelse.

* * *

Efter foredraget udtalte amtsrådsmedlem Hans Svendsen, Bornholm, at man

på Bornholm havde fået en meget kraftig anskuelsesundervisning i naturfrednings-

lovens mangler, dengang sagen om vejen ved Bokul blev taget op igen, efter at

den var afgjort en gang tidligere. Det drejede sig om et stykke vej, der var meget

påkrævet, idet den skulle forbinde to vejstrækninger, som allerede var udbyggede.

Den nuværende forbindelse mellem disse var yderst vanskelig og tildels farlig, idet

den passerede to af Bornholms storste dalsænkninger med meget stejle bakker.

På Bornholms amtsråds vegne forelagde Hans Svendsen derefter folgende reso

lution:
Generalforsamlingen opfordrer amtsrådsforeningens bestyrelse til at arbejde videre

med de af Bornholms amtsråd fremsatte forslag til ændringer i naturfredningsloven

og rette henvendelse til statsministeriet om disse.

Formanden for amtsrådsforeningen, amtsrådsmedlem Jens Dalsgaard, Viborg,

oplyste, at bestyrelsen var af den opfattelse, at retten var på Bornholms amtsråds

side i Bokulsagen, og at man derfor gerne ville være med til at arbejde på at bringe

loven i en mere tiltalende skikkelse.

Den forelagte resolution vedtoges derefter enstemmigt.

NYT MATERIEL
Efterhånden som man bliver mere og mere klar over, at det ikke

kan betale sig at slække på kravene til en ordentlig komprimering af

underbunden for vej- og startbanebelægninger, vil det blive nødvendigt

at anskaffe egnet komprimeringsmateriel. Pedershaab Maskinfabrik har
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ydet sit bidrag til løsningen af dette problem ved fremstillingen af en
eenvalset vibrationstromle.

I den korte tid, tromlen har været på markedet, har den vundet me
gen anerkendelse, især i udlandet, hvor man i højere grad end her
hjemme har øjnene åbne for komprimeringens betydning.

Denne tromles store fortrin ligger i, at komprimeringsvirkningen går
mere i dybden end ved en almindelig tromle. Vibrationstromlen trækkes
med en passende hastighed hen over det lag, der skal komprimeres, af
en lastvogn eller en traktor. Valsen er ophængt elastisk i en bære- og
trækramme, således at vibrationerne kun i ringe grad overføres til motor
og ramme.

Tromlen leveres i to størrelser: CEV 3,5 og CEV 4,5, vejende hen
holdsvis 3,5 og 4,5 t (med motor). Valsediameteren er 1,2, valsebred
den 1,68 m, amplituden ± i mm, frekvensen 1500 svingninger pr. mi
nut, og den nødvendige hestekraft 28 for begge tromlestørrelser. Tromle
trykkene er 21 og 27 kg/cm.

På figuren ses type CEV 3,5. I Sverige er der udført en række foisøg
med forskellige komprimeringsmaskiner, blandt disse CEV 3,5. Resul
taterne er offentliggjort i »Svenska Cementföreningens Tekniska Med
delanden«nr. 9 1951, side 38—44.
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Oversigt over amtsrådenes regler for medde
lelse af tilladelser til overkorsler ved vejene.

(Fortsat fra side 172.)

AALBORG AMTSRÅD

har i 1947 indført følgende praksis:
Alle ansøgninger om nye sidevejsindmundinger og overkorsler, der tidligere af

landinspektoren eller lodsejere blev tilsendt amtsrådet, går nu direkte til afgørelse
ved amtsvejvæsenet, hvis de ikke indeholder mere principielle spørgsmål.

Da amtsrådet ikke ønskede direkte at sætte sig imod krav om sådanne nyanlæg.
indskrænkedes amtsvejvæsenets virksomhed herefter til et forsøg på at begrænse
de færdselsmæssige ulemper derved mest muligt.

Dette søges herefter opnået på flere måder:
Såvidt det er gorligt, søger man at få lodsejeren til at benytte en eksisterende

sidevej som adgangsvej ved direkte at nægte tilladelse til nyt overkorselsanlæg til
landevejen, når dette kan praktiseres, og derved spares en del nyanlæg.

Hvis der på ejendommen findes en overkørsel, der ikke benyttes, har man i
nogle tilfælde flyttet denne til det ønskede sted, og også herved spares enkelte
nyanlæg.

Hvor ingen af ovennævnte metoder har kunnet benyttes, men hvor der enten er
tale om to grunde, der udstykkes samtidig, eller hvor det kan forudses, at en nabo-
grund snart kan forventes udstykket, har man ofte som betingelse for tilladelse til
overkorselsanlæg forlangt, at overkørslen skulle være fælles for de to allerede ud
stykkede parceller eller for den ene og en eventuelt senere tilkommende parcel
til den ene side, og herved kan antallet selvfølgelig ofte reduceres noget.

Hvor man kan se, der er tale om udstykning af ej større areal af nogen dybde,
har man som oftest af landinspektoren forlangt en reel udstykningsplan forelagt,
indeholdende een eller flere virkelige udstykningsveje til forbindelse med lande
vejen, og således at hjørnegrundene får indkørsel fra denne. Hvor det har været
muligt, har man da yderligere fået gennemført anlæg af parallelveje i een grunds
dybde, således at grundene ud til landevejen fik facade bagud til parallelvejen.
Har dette ikke været muligt, har man ialtfald indskrænket landevejsoverkorslernes
antal ved at knytte to og to parceller sammen med fællesoverkørsler.

Ved alle sådanne reelle udstykningsvejes udmunding i landevejen har man kræ
vet pålægning af hjørne-oversigtsservitutter i henhold til ,,vejreglerne”.

Ved denne metode er der vel nok opnået de fleste indskrænkninger af over
korslernes antal, og kravet om forlæggelse af en udstykningsplan må anses for gan
ske berettiget.

Enkelte steder, hvor der har været tale om udstykning af en lang, smal grund,
dvs, ønsket en sammenhængende udstykning i kun en enkelt parcels dybde, har man
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som betingelse for overkørselstilladelse forlangt anlæg af een fællesoverkorsel, der
er blevet muliggjort ved anlæg af en parallelvej lige op til vejskellet og kun for
synet med een (event, to) udkorsler, hvor oversigtsforholdene da blev sikret ved
servitutter. Parallelvejen er som sagt straks blevet lagt direkte ved vejskellet, men
ved flytning af byggelinien bagud har man opnået at sikre plads til dens senere
eventuelle flytning, hvis landevejen engang skulle udvides, og denne udvidelses
bredde har man da måttet anslå forud.

Metoden er i og for sig ikke særlig anbefalelsesværdig, men har været benyttet
som en nødhjælp i enkelte tilfælde.

Hvor der ønskes overkørsler på særlig trafikalt vanskelige steder, i vejsving eller
over for sidevejsudmundinger, har man altid søgt at få overkorslerne flyttet til min
dre farlige steder — men oftest med ret ringe held.

I alle de ovenfor nævnte tilfælde har man krævet oprettelse af tinglyst deklara
tion angående såvel selve overkørslen som oversigtssikringerne, samt i givet fald
også med hensyn til tilbagerykning af byggelinien.

Endelig skal nævnes, at man ved alle landevejslandsbycr, hvor der udarbejdes
byplaner, i tide søger at formå sognerådeoe til at udforme disse således, at bebyg
gelsen ved selve de byplanmæssige bestemmelser udvikles i dybden og indskrænke.s
langs landevejene, hvad også rent kommunalokonomisk er en stor fordel (med hen
syn til ledninger af enhver art m. v.), men forståelsen herfor har hidtil været be
klagelig ringe fra sognerådenes side. Men noget er dog nået ad denne vej.

Ved direkte anlæg af nye sidevejsindmundinger, der så godt som altid er offent
lige veje, klares sagen for alle vej anlæg med tilskud derved, at projektet er blevet
godkendt af såvel vejdirektoratet som amtsvejvæsenet, hvorved der i tilskudsbetin
gelserne direkte er stillet krav om oprettelse af hjørneoversigtssikringer, ligesom selve
deres beliggenhed er godkendt.

Hvor der er tale om anlæg uden tilskud, har man hidtil som oftest ved forhand
ling med vedkommende sogneråd kunnet opnå ret gode oversigtssikringer og place
ringer af sidevej ene.

Ved alle disse foranstaltninger er det som ovenfor sagt lykkedes at opnå nogen
begrænsing af antallet af nye overkorselsanlæg. men nægtes kan det ikke, at deres
antal trods alt er stadigt voksende og dermed også de færdselsmæssige gener ved
udkorslerne, ligesom der ikke er nogen tvivl om, at den derved fremmede bebyg
gelse langs landevejene — når disse engang skal udvides, og dette gælder for så
godt som alle Aalborg amts landeveje — vil betyde meget store erstatningsudgifter
for amtet.

HADERSLEV AMTSRÅD

har under 30. maj 1947 udsendt sålydende cirkulære:
,,I de senere år Isar der været en tilbøjelighed til at benytte landevejene som

udstykningsveje for randbebyggelser.
Dette forhold

1. formindsker landevejenes færdselssikkerhed på grund af de tætliggende over
]cørsler og udgange og den forøgede fodgængertrafik og tværgående færdsel,
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2. nedsætter landevejenes kapacitet, idet hastigheden nedsættes, og idet den effek
tive vej bredde indskrænkes af holdende vogne,

3. medfører ulemper for bebyggelsen ved uro og støj m. v.,
4. belaster samfundsøkonomien med de som følge af langstrakt bebyggelse før

dyrede udgifter til kløakering og førsyningsledninger for vand og elektricitet, lige
som de vil,

5. førlængc afstanden til kommunikatiønscentre og distributionsccntrc, og
6. fordyre en fremtidig udvidelse af landevejen gennem grundenes værdistigning

— uanset byggelinie — hvorved bemærkes, at selve bebyggelsen med sit krav til
holdebaner og fortove i høj grad fremmer udvidelseskravet, samt

7. fremskynde anlæget af facadefri omkørselsveje og fjerntrafikveje, hvilket vil
medføre langt større udgifter før samfundet end anlæg af de fornødne billige
boligveje.

I denne anledning vedtager Haderslev amtsråd i henhold til § 80 i forordning
af 13. december 1793 øm vejvæsenet i Danmnrk, at de ovenfor anførte hensyn skal
være vejledende ved afgørelsen af spørgsmålet om, hvorvidt tilladelse til overkørsler

fra byggegrunde langs landeveje fremtidig kan forventes meddelt.
Det følger heraf

1. at tilladelse til overkørsel vil blive givet efter samme retningslinier som hidtil,

hvør ansøgeren d. d. har tinglyst skøde på den pågældende byggegrund.

2. at ansøgning øm tilladelse til overkørsel i andre tilfælde vil være at indgive

til amtsrådet, inden handel om byggegrund afsluttes, og inden der på anden måde

træffes dispositioner med et påtænkt byggeri ved landevej før øje.

De pågældende indskrænkninger vil normalt ikke gælde for bygninger, der er

fornødne for driften af de tilgrænsende jørder.

Nærværende beslutning tilstilles søgnerådene med henstilling øm, at der af disse

ikke afgives erklæring om, hvorvidt en byggegrund ved en landevej udenfor eller

i fortsættelse af de bestående bymæssige bebyggelser er egnet til formålet, jfr. § 13

i løv af 13. marts 1943 om opførelse af arbejderboliger på landet og § 2 i løv af

30. april 1946 om byggeri med offentlig støtte, forinden der er indhentet en udta

lelse herom fra amtsrådet, hvorhos beslutningen på passende måde bringes til øffent

lighedens kundskab.

De anførte retningslinier håndhæves i praksis således:

1, Forinden en udstykning af et areal tilgrænsende en landevej, til brug før

opførelsen af et beboelseshus el. lign, finder sted, fremsender nmtslandinspektøren

udstykningsforslag til amtsrådet til godkendelse.

2. Amtsrådet fremsender sagen til amtsvejvæsenet til undersøgelse og indstilling.

3. Amtsvejvæsenets indstilling følger i praksis nedenanførte retningslinier, idet

ansøgning øm tilladelse til udstykning og deraf følgende tilladelse til anlæg af over

kørsel anbefales for følgende:

a) Hvis udstykningen finder sted indenfor bymæssigt bebyggede områder.

b) Hvis udstykningen finder sted til brug for opførelsen af en landarbejderholig.

c) Hvis udstykningen finder sted til brug for udstykning til landbrugsejendomme.

d) Hvis udstykning før flere ejendomme ønskes langs en landevej er anbefalet til-
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ladelse til overkorsel til parallelvej, således at tilkorsel til ejendommene sker ved
en fælles overkorsel.

Der har ikke været nævneværdige vanskeligheder overfor lodsejerne ved anven
delsen i praksis.

KØBENHAVNS AMTSRÅD
sager vedrorende vejtilslutninger (tilslutninger al sideveje) og overkorsler på Ko
benhavns amts landeveje normalt behandles administrativt af Kebenhavns amts
vejinspektorat,
tilladelse til anlæg af overkorsler til ejendomme, der er beliggende i et kvarter
udstykket for 17. august 1946 på en sådan måde, at tilkorsel til ejendommene ikke
kan ske fra andre veje end amtsvejen, gives mod, at der på ejendommene ting
lyses deklaration, og at anlægget af overkorslerne sker uden udgift for amtsvejin
spektoratet,
tilladelse til anlæg af overkørsler på landeveje til parceller, der har mulighed for
tilkørsel fra anden vej, eller til parceller, der nu udstykkes fra sterre arealer (f. eks.
landbrugsarealer), ikke gives,
den parallelvej, der i sidstnævnte tilfælde må anlægges for at skabe korselsadgang
til vej for parcellerne, tillades sat i forbindelse med landevejen ved vejtilslutninger
med mindst ca. 500 m afstand uden udgift for amtsrådet og mod udstedelse af
deklaration som for overkorsler,
der ikke har vist sig større vanskeligheder ved denne ordning, og
overkorselssager siden udsendelsen af cirkulæret af 17. august 1946 kun i et par
tilfælde har været fremsendt til amtsrådets afgorelse.

BORNHOLMS AMTSRÅD
Amtsvejinspektoratet meddeler tilladelser til overkorsler til landevejene, men hvis

det mener, at en overkorsel skal nægtes, forelægges sagen for vejudvalget, der der
efter træffer afgørelsen, Amtsvejinspektoratet udarbejder en oversigt over de stræk
ninger, for hvilke der normalt kan forventes tilladelse til udstykning og for de stræk
ninger, hvor normalt sådan ikke kan forventes.

(fortsættes).

KURSUS
Teknologisk Institut meddeler, at der afholdes kursus for vejrnænd 3.—22. novem

ber 1952 og 12—31, januar 1953 (i samråd med Amtsvejinspektorforeningen og
Stads- og Havneingeniorforeningen). Pris 135 kr.

Vejforrnænd holdes der kursus for 26. januar—21. februar 1953. Pris 175 kr.
Kursus for kloakrnestre afholdes 27. februar—16, marts 1953. Pris 200 kr.
Nærmere oplysninger fås ved at skrive eller telefonere til instituttets skoleafdeling,

Hagemannsgade 2, København V.
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C. CARLSEN
Ingeniør- og Entreprenørfirma

RANDERS
*

JORDARBEJDER JERNBETON
BETON ASFALTARBEJDER

Telefon 13259
Giro 67 446

Salg og Special-Reparation af Motortromler,
Vejbygningsmaskiner, Traktorer og Diesel-Motorer

Værksted: Dollerupvej i 1 Aarhus

ALT I BETONVARER

efter D. S. 400

JOHS. HANSEN &SØN
ST 0 R T LAG ER

‘___.1LUiS VA44LiiA54I(I I I- £ Omgaaende Levering

B E - 1ARHUS
GRUSKOMPAGNI.
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Al Vognmandskørsel

NIELS CHR. CHRISTENSEN
pr. Nibe

Sten og Grus

Til. Voksiev 39

ANDERS OLESEN

Aalesfrup Cementvarefabrik
vi Murermester Jens Brfe1sen Jensen

AALESTRUP
Telf. 128

Rør, Vejkantsfen og Fliser

D. S. — 400

Fa. J. F. Nielsen
Entreprenør & Vognmandsforretning

Vorup pr. Randers
Telf. 2614

Levering af

VEJMATERIALER

Randers Tlf. 3948

AL TRANSPORT

med 7 Lastvogne fra 1—13 Tons

VEJARBEJDER

Lev. af Grus og Sten

VIGGO BRINK

Hornslet Tlf. 65

4 Lastbiler til 4 Tons

LEV. AF VEJMATERIALER

Kristrup Maskinværksted
Clausholmvej 2 — Randers

Telf. 1553

Specialitet:
Rep. al Entreprenørmateriei

Vejbelægningsmaskiner
Grusspredere — Tromler

Sneplove m. m,

Rodkjærsbro og Kjellerup
Betonvarefabriker

J. T. BIRK
tlf. Rødkærsbro 14 og Kjellerup 00

ALT I BETONVARER
eft’er Ingeniørforen, Normer

Bjerringbro Cementvarefabrik

TH. PEDERSEN
Storegade 34 — Tlf. 111

— ALT I BETON VARER —

efter Ingeniørforen. Normer
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HIGWAY CURVES
at

Philip Kissam, C. E.,

professor i bygningsteknik ved

Princelon Universitet.

389 sider, indb. — Pris kr. 56,70.

Bogen leveres gennem

TEKNISK FORLAG

V. Farimagsgade 31, V. - BY 9288.

C. CARLSEN

Sæby

Al Kørsel m. 3 Lastbiler til 12 tons

LEVERING AF STEN OG GRUS

Tlf. Sæby 27

Entreprenør - Vognmandskorsel

4 Lastvogne til 13 Tons

VIGGO PETERSEN

Laasby

Levering af Vej materialer

Tlf. 15

Betonvarefabrikken

,,LØVEN

er fuldstændig moderniseret
og rationaliseret

Vibrationspresseren VIHY
og alt til Vibration

Trekanten Nr. 20 erhvervet 1926

Tlf. 240 - Skjern

Stenbrud og Skærvefabrik

NØRRE SMEDEBY AIS

Vilsbæk pr. Kliplev

Leverandør til samtlige sønder-

jydske Amter

Tlf. KUplev 8716

xx



Aktieselskabet

De Danske Granlibrud
Nr. Voldgade 54 . Telf. 2620

KØBENHAVN

kantsen flrosen

%kwre - o (haussebioscnifahrIk
Stenhiigerier

Vang — Bornholm

4

HOLM & STRØYBERG

Nr. Voldgade 54 — København

i
H.P0ULsEN&co.A/s

KALVEBOD BRYGGE
GASVÆRKSHAVNEN 156 — KØBENHAVN V

TEIE(RAMAflR.: MAKADAM rELEIoN CENTRAL 8636 & 4729

Grus og Sand,
Grani/skærver,

Kajs/en, Singels,
Bros/en og Kan/sfen

Leverandør til Kommuner Landet over.

i



Udlægnings-.
maskiner:

Via-Nova

Slæbefordelere

COLAS

VEJMATERTALE

FABRIKER:
NØRRI’Sl NDBÏ
Tlf. Aalborg 8409
LI1CST3R . Tlf. 578
vIltt5R(; . rlf. 2256
l)JEI.I) v. Holstebro
1ff. Sevel 51 - 87
E1)SLlV v, Aarhus
Tlf, I lorning 162
llERNlNG . nf. 485
II(SRSENS rlf. 107 - 2091
(;Ivl:.flf. 230
OVER fERSTAL, Sonder
jylland . nf. 47.230
KVIsTLAARI) v. Jielsingor
Tlf. 136
KoB1:N1 IAVN-VAJIJY
Tlf. Valhy 2200 . V.\ 9604
J’NI)l.ØSE v. Ilolhæk
Tlf. 50 - 161
JIERFOL( ;E v. Koge
i’lf. 218
I’JORXEM0RK v Stege
Tlf. Stege 5101
SYKkSBING F. . Tlf. 2275 - 277
M.\RlJtçt Tlf. 599

Haandudlægning

Maskinudlægning
med vore moderne

Barber-Greene

-

i ‘‘

COLAS VEJ MATERIALE Af

KAMPMANNSGADE 2. V — C.*13440
- 13413

Christtreus llogtrvkkeri Kobenhas n




