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-
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med eller uden Vibrationssigte
med to eller tre Sorteringer

Et eller flere Bindemidler
ved Vejning eller Maaling evt.
kombineret m. højeffektivt
Forstøvningsapparat, anvendeligt for
Trinidadasfalt (Patent anm.)

Filler v. Vejning evt, kombineret m.
Fillerfødeapparat

Blanderslidpladeholder til 40.000
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Referat fra Amfsvejinspektørforeningens årsmøde i

Holbæk amt den 1.—3. juni 1955
(udarbejdet på grundlag af manuskripter og referat ved eivilingenior

H. Buchwald Christensen, Holbæk amts vejvæsen)

(fortsat fra nr. 7).

V. Meddelelser fra vejdirektoratet

I. Ved vejdirektor K. Bang:

Formandens beretning indeholder jo
et betydeligt stof vedrorende vejvæse
net i almindelighed, så jeg skal ind
skrænke mig til at fremdrage nogle
forholdsvis få problemer, som er de
dominerende for os. Jeg vil dog bede
overvejingenioren belyse nogle af disse
spørgsmål, da han bedre kan gøre det
end jeg.

I. Med hensyn til lovgivningsarbej
det ligger det jo således, at motor
afgiftskommissionen og vejlovskommis
sionen har afgivet betænkning, men
jeg er ude af stand til at sige noget
om, hvornår lovforslag fra regeringen
kan ventes. Vejdirektoratet har iøvrigt
i forbindelse med motorafgiftskommis
sionens arbejde og ved hjælp at et
sagkndigt udvalg fået fastlagt, hvor
ledes kommunernes fremtidige regn
skabsform for vejudgifter skal være,
hvis kommissionsforslaget vedtages.

II. Vi har jo nu fået en ny færdsels
lov, som træder i kraft den 1. juli.
Alle, der beskæftiger sig med vejvæsen,
må jo sætte sig ind i den nye lov, så
jeg skal her nojes med at fremhæve
nogle enkelte spørgsmål.

a. I henhold til færdselslovens § 58
er afmærkningen formelt overført fra
justitsministeren til ministeren for of
fentlige arbejder. Selv om alle afgørel
ser skal træffes efter forhandlinger eller
i samråd med justitsministeren, ligger
der dog heri en væsentlig forskel fra

den tidligere ordning, hvor justitsmi
nisteren afgjorde sagerne og kun i be
grænset omfang var pligtig til at råd-
tore sig med trafikministeren. I ny
ordningen ligger der en anerkendelse
af, at afmærkningsspørgsmål i prin
cippet må afgøres efter rationelle, tek
nisk prægede synspunkter, og det me
ner jeg, man må hilse med tilfredshed.

Vejdirektoren omtalte i denne sam
menhæng § 58, stk. 3, ifølge hvilken
der i tilfælde at uoverensstemmelse
mellem politiet og de kommunale
myndigheder om afmærkningens art
og omfang træffes afgørelse at mini
steren for offentlige arbejder efter for
handling med justitsministeren, og til
føjede, at der i loven indebæres en vis
forpligtelse for de kommunale myn
digheder til tilvejebringelse at afmærk
ning.

Videre udtalte vej direktøren:

Nye regler for afmærkning er under
forberedelse, og vi håber, de kan træde
i kraft samtidig med den nye færdsels
lov, naturligvis med de fornødne over
gangsregler at hensyn til bestående at
mærkning.

De nye regler vil omfatte tavler,
både internationale advarselstavler,
torbuds- og påbudstavler, anvisnings
tavler og vejvisningstavler. Endvidere
vil reglerne omfatte kant- og bag
grundsafmærkning, afmærkning af
vejarbejder og lvssignaler. Reglerne
udarbejdes på grudlag af den inter
nationale protokol at 1949 og betænk
ningen at 1953 om reflekterende tavler
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o. s. v. fra det tekniske udvalg, der har
siddet med overvejingenioren som for
mand. Reglerne gennemgås i det ud
valg, som udarbejdede betænkningen
om den nye færdselslov.

Jeg havde gerne ønsket lejlighed til
nærmere drøftelse med amtsvejinspck
torforeningen, inden reglerne udsen
des, men det tillader tiden desværre
ikke. Reglerne har først kunnet udar
bejdes, da vi kendte den nye færdsels
lovs indhold nogenlunde, og der er fra
offentlighedens side vældigt pres på
for at få nye regler. Specielt havde jeg
gerne droftet reglerne om afmærkning
af vejarbejder med D’herrer, men da
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dette ikke kan nås, må vi i denne om
gang nøjes med regler, som stort set
blot gentager, hvad der gælder i øje
blikket.

Ifølge loven skal advarselstavler og
hoyedvejsafmærkning betales af vej-
fonden, medens afmærkningen iøvrigt
stort set skal betales af de kommunale
rejmvndigheder. Når henvises til den
tid, der f. eks. er hengået siden udsen
delsen af vejvisercirkulæret af 1936,
uden at dette er blevet gennemført
overalt i landet, må spørgsmålet om
tempoet for den nye afmærknings
gennemførelse vække bekymring. Det
te spørgsmål, som væsentligt er et øko

Amtsvejinspektorforeningens formand mener ikke, at vore veje er fulgt med i udviklingen.

(Hugo Molvig i Soro Amtstidende)



nomisk spørgsmål — herunder et
spørgsmål om, hvorvidt der skal ydes
særlig hjælp af vejfonden til udskift
ningen vil i nær fremtid blive fore
lagt ministeren og derefter måske fi
nansudvalget. Et andet økonomisk
spørgsmål, som står i nogen forbin
delse dermed, er iøvrigt sporgsmålet
om en centralisering af leverancerne,
hvorved der antagelig kan opnås væ
sentlig billigere tilbud.

Til de i forbindelse med drøftelse af
formandens beretning givne udtryk for
betænkelighed over de udgifter, af
stribningen og kantafmærkningen vil
medfore, bemærkede vej direktoren
derefter, at der nok bor regnes med
visse udgifter af denne art fremover;
men er man bange for udgifterne,
hvorfor så gå længere, end de gene
relle regler foreskriver? Hvis man alli
gevel gør det enkelte steder, opstår en
uheldig konkurrence, og der lægges
pres på andre myndigheder.

Vejdirektoren fortsatte:

b. En anden for vejvæsenet vigtig
bestemmelse er de nye regler om kare
tojernes vægt og dimensioner, som jo er
ret indgående behandlet i formandens
beretning. Jeg er ganske enig i ønsket
om en mere effektiv lobende kontrol.
Det må faktisk være en forudsætning
for de nye regler fra vejvæsenets side,
og vi har længe haft en sag derom lø
bende med justitsministeriet. Et for
hold, som forhåbetlig vil lette kontrol
len, er det, at de lokale vejmyndighe
der ikke længere hver for sig kan dis
pensere fra vægtgrænserne. Den an
modning, vi i 1947 rettede til kom
munerne om ikke at dispensere uden
at forelægge sagerne for os, har hjulpet
noget, selv om der har været ubehage
lige huller. Men da kommunerne har
været så overordentligt velvillige over
for de store akseltryk, og da de faktisk

havde den legale kompetence, har det
selvsagt ofte været overmåde vanske
ligt for os at holde igen. Nu er det mit
håb, at kommunerne, der jo også er
vejmyndigheder, vil lade være at pres
se os for alt for mange dispensation er
fra 8 t-reglen.

Formanden siger i sin beretning, at
vægtbegrænsn Inger i tobrndsperioden
kun bliver effektive, hvis de er gene
relle for hele landet. Om det nu altid
skal være hele landet, ved jeg ikke,
om f. eks. ikke Jylland eller Lolland-
Falster kan tages for sig, men i hvert
fald har vejdirektoratet ud fra lignen
de betragtninger som formanden taget
initiativet til at få indsat følgende be
stemmelse i færdselslovens § 57:

,,Endvidere kan ministeren for of
fentlige arbejder ved tobrudsperioder
eller i andre særlige tilfælde i ethvert
enkelt tilfælde nærmere angivet om
fang midlertidigt forbyde færdsel med
køretøjer, hvis totalvægt eller aksel-
tryk overstiger en vis grænse, samt fast
sætte begrænsning i den tilladte køre-
hastighed for sådanne køretøjer.”

Det er imidlertid ikke nok at have
denne befojelse, den må også bruges
på rette måde, og dette kræver efter
min opfattelse betydelig forberedelse.
De bestemmelser, der skal fastsættes,
de skilte, der skal stilles op, den propa
ganda, der skal gøres i radio og blade,
alt må ligge klart i forvejen, så man så
at sige blot behøver at trykke på nogle
knapper for at få systemet til at virke.
Befojelsen må på den anden side hel
ler ikke anvendes for restriktivt i vor
tid. Uden differentiering ville der fore
komme urimeligheder, f. eks. måtte
der tages hensyn til mælketransporter,
men at de enkelte mælketransporter i
en tobrudsperiode for at få akseltrykket
ned hver måtte kore med nogle fyldte
junger færre, kunne dog tænkes gen
nemført uden afgorende gener.
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Det er vor hensigt at anbefale mi
nisteren at nedsætte et sagkyndigt ud
valg til at forberede alt dette, og vi
håber, at amtsvejinspektorforeningen
vil være os behjælpelig dermed.

Lad mig tilføje, at jeg også er enig
med formanden i, at politikontrol på
dette specielle felt er nødvendig, men
det skulle vel heller ikke være så svært
at få bistand fra færdseispoliti m. m.,
da færdsien jo ikke er så intens netop
i tøbruddet.

III. Jeg skal nu sige et par ord om
anlægsvirksom heden.

a. Fra 1952/53 til 1953/54 steg vej
fondsarbejdernes beløb fra 33 til 72
mill. kr., hvoraf amternes andel forøge
des fra 12 til 30 mill. kr.

Vi havde regnet med, at tilskuds
virksomheden i 1954/55 skulle have
været af endnu større omfang end i
1953154, men dels synes de meget ugun
stige vejrforhold at have haft en be
tydelig dæmpende virkning, dels skete
der jo det, at der i 1954/55 som et led
i regeringens almindelige sparebestræ
belser ikke — eller næsten ikke — blev
igangsat nye arbejder.

Disse to ting i forening medførte en
reduktion i udført arbejde i forhold til
1953/54 på godt 10 mill. kr., nemlig
fra ovennævnte 72 til 61 mill. kr., og
ikke mindre end Ca. 8 mill. kr. af
denne reduktion faldt på amterne, der
reduceredes fra 30 til 22 mill. kr. i
tilskud.

For indeværende år frigives som om
talt i formandens beretning nye arbej
der til et samlet tilskud på 75 mill. kr.,
og vi regner med, at dette i forbindelse
med fortsættelsen af de ældre arbejder
skulle tillade udførelse af arbejder til
omkring 75—80 mill. kr. Hvornår der
næste gang kan fordeles tilskud, vides
ikke, men hvis ikke de økonomiske for
hold ændres væsentligt, tror jeg per-

sonligt også, der bliver mulighed for
at sætte nye arbejder i gang til foråret
1956.

b. Gennemførelse af viaduktanlæg
fremmes i det omfang, den økonomiske
situation gør det muligt, men kun
ganske få anlæg kan påbegyndes hvert
år, og der vil derfor kunne gå lang
tid, før mange af de viadukter, om hvis
gennemførelse indstilling foreligger,
kan komme til udførelse.

For tiden gør vi forskellige steder
forsøg med automatiske halvbo?nme i
forbindelse med lyssignaler til opnåelse
af mere effektiv virkning af lyssigna
lerne. Viser de halve bomme sig vel
egnede, kan de bl. a. tænkes anvendt
ved ubevogtede overkørsler, hvis af
løsning med viadukt må udskydes i
længere tid, og måske kan vi helt und
lade bygningen af visse viadukter. Der
er jo adskillige banestrækninger, hvis
levetid forekommer tvivlsom, men hvor
effektiv sikring af overkørsler alligevel
er påkrævet.

c. Med hensyn til motorvejene har
vi for tiden et betydeligt anlægspro
gram, idet både Hørsholmvejen og
vejene ved Halsskov og Knudshoved
fremmes mest muligt.

IV. Vejdirektøren nævnte derefter
regeringsforslaget om nedskæring af
den direkte refusion fra 120 til 90
mill. kr., som efter protester fra kom
munal side og måske navnlig på bag
grund af de store frostskader var ble
vet ændret, således at der også i år
udbetales 120 mill. kr. Som svar på
amtsvejinspektør K. A. Jørgensens ef
terlysning af vejdirektoratets stand
punkt til den foreslåede nedskæring
oplystes, at indstillingen til ministeren
selvfølgelig ikke kunne bekendtgøres.

Til amtsvejinspektør A. P. Grim
strups udtalelse om vejudgifterne og
stigningen i bilantallet bemærkede vej-
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direktøren, at en analyse nok ville vise
en stigning i vejudgifterne med stigen
de bilantal, men ikke i samme takt.
Henført pr. bil skulle vejudgifterne
helst ikke stige.

Derefter omtaltes rejvæsenets stil
ling i den almindelige samfundsoko
norni, og det fremhævedcs, at de højere
myndigheder måtte tage hensyn til
mange andre krav end fra trafikvæse
net f. eks. sygehusene, el-værkerne. Selv
inden for trafikvæsenet er der tale om
mange-artede investeringskrav, f. eks.
tunnelbaner i København, telefonauto
matiseringen.

Vejdirektoren udtalte derefter:
I denne forbindelse er der måske

anledning til at fremkomme med nogle
bemærkninger om den i finansministe
rens og anlægsmyndighedernes øjne
nære sammenhæng mellem den almin

delige refusion og rejfondstilskuddene.
De, der overværede byplanmødet i

Vejle for nylig og hørte sekretariats
chef Ih Schmidts foredrag og den på
følgende diskussion, vil være klar over,
at økonornerne og finansmyndigheder
ne ynder at operere med et begreb,
som kaldes bruttoinvestering, og som
omfatter ikke alene anlægsudgifter,
men også vedligeholdelsesudgifter.

Jeg gjorde heroverfor gældende, at
det var rigtigt at sondre mellem an
lægsudgifter på den ene side og redli
geholdelsesudgifter på den anden. Det
er jo praktisk talt kun anlæggene, man
kan spare på, når bortses fra en kor
tere udskvdning af vedligeholdelsesud
gifter, men en besparelse her vil som
regel senere give sig udslag i forøget
vedligeholdelsesudgift. Imidlertid står
det fast, at okonomerne mest må inter
essere sig for den samlede sum, brutto
investeringen, og at vi derfor er i den
situation, at forøget forbrug på ved
ligeholdelseskontoen d. v. s. forøgelse
af den direkte refusion, kun kan købes

på bekostning af anlægsarbejder, vej
fondsopgaverne. Jeg vil gerne frem
hæve — som jeg også gjorde det i
Vejle at man ofte kan få billigere
vedligeholdelse ved at investere i an
læg, men det omvendte gælder ikke.
I det lange løb kan investering i ved
ligeholdelse ikke erstatte anlæg.

V. Formandens beretning glædede
mig iøvrigt ved den forståelse, den vi
ser for vejplanlægningen, og jeg vil
også gerne her udtale min taknemme
lighed for den positive hjælp og det
initiativ, bestyrelsen i årets løb har ud
vist på dette område.

Der er imidlertid nogen uklarhed
vedrørende vejplanlægningen, som jeg
gerne ville bidrage til at sprede lidt.

Når vi taler om vej1blanen, så er det
sædvanligt en plan for udbygning af
vore fjerntrafikveje, man har for øje.

Når man taler om en rejinreste
ringspian, så er det imidlertid meget
videre, det er en plan for pengeanven
delsen til vejvæsenet i en periode frem
over. Det er en sådan vejplanlægning,
man har brug for f. eks. i arbejdet med
motorbeskatningen og vejvæsenets fi
nansiering, som det også fremgår af
motorkommissionens betænkning. Plan
lægningen må omfatte ikke alene fjern
trafikveje, men også biveje, bygader
ø. s. v., og den må være en plan for
bruttoinvesteringen, d. v. s. både for
anlæg og vedligeholdelse, fordi bespa
relser på den ene konto let kommer igen
som udgifter på den anden.

Jeg vil gerne fremhæve, at man i
virkeligheden ikke kan lave en reali
stisk landevejsplan, som vi jo prøver
at udarbejde, uden at forudsætte en vis
investeringspian. Pengene skal strække
både til fjernveje og lokalveje, både til
anlæg og vedligeholdelse, og stiller man
en anlægsplan op, som ikke tager hen
syn til det, bliver en planmæssig ud
bygning umulig. Der er også en tids-
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faktor at tage hensyn til. Vi kan ikke
straks bygge alle veje ud, så de passer
til trafikken om 25 år — så får vi et
for stort rentetab.

VI. Det har også interesseret mig
at se, i hvilket omfang bestyrelsen frem
hæver nødvendigheden af et motor
vejsnet som grundstammen i vort vej-
system, selv om de faktorer, jeg lige har
nævnt, nok medfører, at nettet forelo
bigt bliver indskrænket til nogle få af
de allervigtigste stamveje. Men for de
veje, der skal udfores som motorveje,
ser jeg på den anden side vanskeligt,
hvorledes amterne skal kunne over
komme den økonomiske byrde sær
lig, hvis man står på det standpunkt,
at ligegyldigt hvor meget vejfærdslen
og vejudgifterne stiger, kan amternes
skatteudskrivning ikke forøges. Vi har
jo også set, hvor lidt amterne er kom
met til at bidrage f. eks. ved Halsskov
og Knudshoved. Jeg kan ikke lade væ
re i denne forbindelse at citere en sær
udtalelse, jeg fremkom med i motor
afgiftskommissionen:

,,Gennerngående vej- og broforbin
delser af national eller international
betydning må i stigende grad påregnes
underkastet en kostbar udbygning,
hvorved vejene bliver mere eller min
dre facadeløse med relativt få tilslut
ninger til lokale veje, ligesom visse
strækninger må forudses at blive for
beholdt alene for motortrafik (foruden
egentlige motorvejsanlæg tillige visse
andre strækninger, f. eks. omkorselsveje
eller gennemfartsveje gennem byerne).
Disse forhold gør det mindre natur
ligt, at netop de i de gennemgående
vejliniers nærhed boende skatteydere
eller beliggende ejendomme skal bi
drage særligt til de store udgifter ved
sådanne veje, hvortil kommer, at en
rationel udbygning af denne grund-
stamme i vejnettet kan vanskeliggores,
når den i ikke uvæsentligt omfang må

baseres på de enkelte amts- eller by
kommuners begrænsede økonomiske
ydeevne. I overensstemmelse med det
af kommissionen antagne princip, at
motorfærdselen skal betale de udgif
ter, den forvolder, synes det derfor
rigtigst, at motorafgifterne betaler alle
udgifter ved udbygningen af denne del
af vejnettet. Da udgifterne hverken i
geografisk eller i tidsmæssig henseende
vil blive jævnt fordelt, kan vanskelig
hederne ikke løses ved en forhøjelse af
visse kommunegruppers almindelige
refusionsprocent, som tværtimod kun
ne gøre det vanskeligt at reservere en
tilstrækkelig del af motorafgifterne til
de omtalte særlige opgaver. Bang me
ner ikke, at fuld refusion af motoraf
gifterne til udbygningen af en bestemt
afgrænset del af vejnettet ville nød
vendiggøre lokal statslig administra
tion deraf, men anser det tværtimod
for både ønskeligt og praktisk, om en
sådan ordning gennemførtes inden for
de rammer, der udgøres af amts- og
bykommunerne som vejadministratio
ner.

Bang har dog under hensyn til den
adgang, der i lovforslagets § 9, stk. 2,
er åbnet til at yde vejfondstilskud til
over 85 pct.-grænsen, ikke ment at
burde stille noget særforslag i den an
givne retning.”

Hvorledes det ligger med politisk
stillingtagen til dette, ved jeg ikke,
men det vil sikkert få en stor betyd
ning, hvorledes d’herrer amtsvejinspek
tører anskuer dette problem.

Jeg vil gerne på dette punkt gå vi
dere med nogle praktiske bemærknin
ger: Ved Horsholmvejen, ved Knuds
hoved og ved Halsskov er det amts
rådene, der udfører arbejderne — men
den ganske overvældende økonomiske
interesse er statens. Dette giver faktisk
vanskelige arbejdsforhold både for de
pågældende amtsuejinspektorer og for
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os. Arntsvejinspektorerne skal i virke
ligheden tjene to herrer: Amtsrådet

og ministeriet, og vi kan ikke lade
amtsvejinspektøren og amtsrådet dis
ponere som ved vejfondsarbejder, da
ministeren ved motorveje har et me
get mere direkte ansvar — det lader
både hovedrevisor og folketing os ty
deligt mærke, og nu er der jo også om
budsmanden! Ministeren kan ikke
krybe i skjul hverken bag et amtsråd
eller en amtsvejinspektor.

Jeg synes, vi lige så godt i denne
forsamling kan gore os klart, at vi her
står over for reelle vanskeligheder, som
under givne omstændigheder vil kunne
medføre ubehagelige konflikter.

Ved en fordomsfri betragtning af de
erfaringer, vi nu får ved Halsskov og
Knudshoved, må vi vel kunne nå frem
til en fast rettesnor for den mest ratio
nelle arbejdsdeling mellem vejdirekto
ratet og amtsvejvæsenerne. Det ville
nok på forskellige måder simplificere
forholdet, hvis amtsrådets økonomiske
interesse i anlægsudgifterne fremtidig
bortfaldt formelt, sådan som den reelt
er svunden ind ved Halsskov og Knuds-
hoved.

V. Meddelelser fra vejdirektorafet

2. Oerrejingcnior K. 0. Larsen:

1. Vejplan.

Som det vil være Dem bekendt fra
referatet af vej direktoratets møde med

bestyrelssen den 22. juli f. å., er det af

talt, at vejdirektoratet under arbejdet
med vejplanen ..opstiller et skelet for

de meget store vejlinier, hovedveje etc.,
som går gennem flere amter”, og dette
gælder jo ikke mindst fremtidige mo
torveje.

Det er endvidere aftalt, ,,at vi, alle
rede for vi forelægger amtsvejinspekto
rerne skitsemæssige planer for de nævn
te store anlæg, drøfter sagen med mini-

steren”, men jeg går ud fra, at vi ved
udarbejdelsen af denne skitse — på
ren ingeniørmæssig basis om for
nødent kan drøfte den, eventuelt fore
tage rekognocering af visse dele af den
i marken sammen med vedkommende
amtsvejinspektor, uden at spørgsmålet
om de pågældende veje og deres linie
føring på dette stadium af arbejdet af
os behøver at forelægges amtsrådene.
Det er nemlig af betydning, at amts
rådene ikke på dette rent foreløbige
stadium gennem vedtagelser binder sig
til et bestemt standpunkt forud for den
forhandling, der på et senere tidspunkt
forudsættes fort med ministeriet.

Jeg kan tilføje, at vej direktoratet har
arbejdet en del med denne skitse og
har dele af den færdig.

2. Num merering og kilonietrering.

Dette spørgsmål har tidligere været
behandlet på foreningens årsmøder og
sidst ved et møde den 3. november f. a.
mellem foreningens bestyrelse og vej-
direktoratet. Jeg skal ikke her komme
nærmere ind på de principper, der
foreslås anvendt ved en ny nummere
ring, idet disse er udførligt omtalt i
referatet fra sidstnævnte møde, et refe
rat, som foreningens bestyrelse har til
sendt medlemmerne. Jeg skal derfor
nøjes med at sige, at det på mødet
vedtoges, at vejdirektoratet skulle ud
arbejde et kort med forslag til nye vej-
numre, og dette skulle derefter med
hensyn til kilometreringen behandles i
et lille udvalg, bestående af i eller
2 amtsvejinspektører samt ingeniør
Egebo.

Kortet er udarbejdet, men udvalgs-
behandlingen har endnu ikke fundet
sted.

I øvrigt haster det nu at få nurn
mereringsforslaget behandlet, da der
formentlig i løbet af indeværende må
ned i forbindelse med den fly færd-
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selslovs ikrafttræden kommer en mini
steriel bekendtgørelse om afmærkning,
og herunder også bestemmelser om
vejvisere m. v.

Da det heri forudsættes, at hoved-
vejs- og landevejsnumrene anbringes
på vejvisere og andre lokaliseringstav
ler, er det af interesse snarest at få
numm ersystemet fastlagt, navnlig gæl
der dette for orienteringstavlerne, hvor
numrene skal anbringes direkte på tav
lerne.

I forslaget til bekendtgørelsen vil
det blive foreslået, at hovedvejsnum
rene aftales mellem justitsministerict
og ministeriet for offentlige arbejder
og landevejsnumrene mellem ministe
riet for offentlige arbejder og amts
rådsforeningen, men forinden agter
vejdirektoratet at forhandle spørgsmå
let med amtsvejinspektorforeningen så
ledes som aftalt med dennes bestyrelse.

3. Færdselstællinger.

Som det vil være d’herrer bekendt
fra referatet af bestyrelsesrnodet med
vejdirektoratet den 3. november f. a.,
er der foretaget en ændring af tælle-
planen for derigennem at få mulighed
for at tælle mindst 3 dage på hver
understation i stedet for som tidligere
1—2 dage og den’ed få sikrere resul
tater.

Da vort antal af tælleapparater ikke
er foroget, har det været nodvendigt
at reducere antallet af tælleposter væ
sentligt (K-stationerne fra 84 til 60
og u-stationerne fra 800 til 540), men
i stedet for 4 gange vil man nu tælle
6 gange om året inden for hvert tælle-
område. Gennem forhandlinger med
vedkommende amtsvejinspektorer har
man placeret tælleposterne på steder,
der måtte antages at give de mest re
præsenstative resultater for de veje,
hvor man har interesse i at kende
færdselens størrelse.

Det må dog indrommes, at antallet
af u-stationer er for ringe, og man vil
derfor søge at få fremskaffet flere ap
parater hertil.

Desuden er det hensigten at etablere
15—20 permanente stationer, hvor der
— i lighed med, hvad der nu finder
sted på de store broer og et par andre
steder — tælles uafbrudt hele året igen
nem.

Det har vist sig, at de amerikanske
tælleappa rater har visse mangler,
navnlig er de meget følsomme for for
andringer i luftens temperatur og fug
tighed.

Ingeniør Malvig arbejder derfor på
at finde frem til en elektromagnetisk
detektor, idet en sådan ikke påvirkes
af temperatur og fugtighed.

Vi ovenejede et sådant system, for
vi købte de amerikanske apparater,
men spolerne var dengang for dyre,
vistnok et tusind kr. pr. stk. Ingeniør
Malvig mener nu at kunne konstruere
et apparat, hvor spolen kun vil koste
en halv snes kr. Spolen vil kunne an
bringes oven på kørebanen, men ved
de permanente stationer og K-statio
nerne vil det selvfolgelig være en for
del at lægge dem i en rille i belægnin
gen, for at sikre dem mod beskadigelse.

Apparatet forventes at være fær
digkonstrueret i løbet af få måneder.

Med hensyn til færdselstællingsresul
taternes offentliggørelse kan jeg med
dele:

1) Vi har standset den løbende ud
sendelse af resultaterne fra de hidtidige
enkelttællinger, idet disse var belastet
med for stor unøjagtighed.

2) Vi arbejder for tiden på tilveje
bringelse af en større samlet redegø
relse før trafikudviklingen 1939J54 og
i forbindelse med denne offentliggø
relse af de trafiktal for 1954, søm vi
kan angive med blot nogenlunde sik
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kerhed. Dette arbejde skulle være til
endebragt i løbet af sommeren.

3) Tallene for 1955 vil i fremtiden
blive sendt løbende til amtsvejinspek
torerne som råtal. Udsendelsen vil blive
påbegyndt i løbet af forholdsvis kort
tid, nemlig så snart tallene er transfor
meret over på hulkort og kørt igennem
trykkemaskine på Statens hulkortcen
tral.

4. Brohøjder.

Spørgsmålet om fri højder i under
føringer har gentagne gange været til
debat. I de gældende vejregler er for
langt 4,0 m, men på grund af inter
nationale bestemmelser om koretøjers
tilladte højde, har vejdirektoratet de
sidste par år — på grundlag af en ved
tagelse i vejregeludvalget — forlangt
4,2 m.

På foranledning af en konkret sag
om en bro over en ret underordnet bi
vej har spørgsmålet påny været fore
lagt vejregeludvalget, der imidlertid
fastholdt, at den fri højde for under
foringer på samtlige veje bor være
4,2 m.

En undtagelse danner dog motor
vejene, hvor højden er fastsat til 4,5 m.

Da vi for tiden har mange broer
med en fri højde på 4,0 m og der
under, har man i den ny færdselslov
— i modstrid med annex 7 i Geneve-
konventionen af september 1949 —

fastsat største koretojs- eller læssehojde
til 3,6 m, medens konventionen fast
sætter 3,8 m.

De nævnte broer medfører i øvrigt,
at vi ikke er i stand til at udnævne de
i nævnte annex forudsatte ruter, far-
bare for 3,8 m høje køretøjer.

5. Fortove på broer.

I vejreglerne foreskrives, at der ved
broer — og det gælder såvel over- som

underforinger — skal tilvejebringes et
mindst 1,0 m bredt fortov i hver side,
for overforinger,. såfremt længden er
10 m og derover og for underføringer,
såfremt længden er 5 m eller derover.

Disse fortove skal beskytte fodgæn
gere mod at blive klemt op mod ræk
værk eller bropiller og skal anvendes,
uanset om vejen iøvrigt har fortove.

Vi har dog i lang tid ved vor god
kendelse af broer ændret denne be
stemmelse derhen, at vii stedet for har
forlangt — uden forøgelse af broens
totaibredde —— et mindst 1,5 m bredt
fortov i den ene side og en 0,5 m
shrambord i den anden, idet vi mener,
at 1,0 m er for smalt til at yde virkelig
beskyttelse.

Vi har i den sidste tid haft enkelte
indsigelser herimod — vist navnlig,
fordi de projekterende myndigheder
ikke på forhånd har været vidende om
den ændrede praksis — og jeg har
derfor ment det rigtigt at omtale sagen
her.

En officiel ændring af vejreglerne
på dette punkt forudsætter dog en
behandling i vejregeludvalget, hvilket
vil ske på et møde i indeværende
måned.

6. Restudgifter.

Ingeniør Felding har bedt mig hen
lede opmærksomheden på, at når vej
fondsudbetalirigerne nærmer sig 90—
95 % af tilskudssummen, bør der sam
tidig med rekvisitionen indsendes op
lysning om den forventede endelige
udgift.

Det samme gælder selvfolgelig, når
der er tale om cirkulæreforhojelser.

Det glemmes hyppigt, og det giver
anledning til forsinket udbetaling af
tilskuddet.

Må jeg samtidig sige, at ,,indberet
finger” kun skal indsendes i et eksem
plar, og det samme gælder regnskabs
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hæftet, derimod skal rekvisitionerne
indsendes i to eksemplarer.

Regnskabshæftet bedes i ovrigt ud
fyldt i forskriftsmæssig stand, det frem
mer også ekspeditionen.

Lad mig endelig tilføje, at planer
til vejfondsarbejder kun bør indsendes
i eet eksemplar.

Planer til arbejdsministerielle vejar
bejder skal derimod indsendes i to eks
emplarer, da arbejdsministeriet skal
have et og vej direktoratet et eksem
plar.

Diskussion i forbindelse med
meddelelser fra vejdirektoratet.

Formanden takkede vejdirektøren og over
vejingeniaren for redegorelserne, som var væ
sentlige for årsmødet, og som indeholdt svar
på en række spørgsmål. Ikke mindst har vej-
direktørens optimisme med hensyn til frem
tidige anlæg vakt glæde. Hvad angår vej-
planen må det fortsat fremhæves, at en fore
løbig eller skitsemæssig plan er bedre end
slet ingen.

K. A. Jørgensen omtalte den af vejdirek
toren nævnte mangel på tekniske oplysninger.
Det er et spørgsmål, om ikke de bevilgende
myndigheder har ret til at kræve disse op
lysninger. Amterne arbejder overvejende hver
for sig, og måske er der chance for at råbe
de bevilgende myndigheder op, hvis der fore
lægges en samlet plan for den næste snes år.

A. P. Grimstrup henviste til beretningen,
hvoraf fremgår, at der mangler 2—300 mill.
kr. I det hele taget foreligger der talmateriale
nok til bedømmelse af situationen, og flere
særlige planer vil næppe have større betyd
ning.

Folketingsmand Alfr. Bøgh takkede for den
forståelse, som under mødet var kommet til
orde, for folketingets vanskeligheder i bevil
lingssager omhandlende alle mulige formål og
krav. Foreningens saglige arbejde må aner
kendes i høj grad, og det skorter ikke på
lyst til at gøre noget for de fælles interesser,
den varetager.
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Formanden fremhævede i modsætning til
Grimstrups udtalelser, at der er brug for en
vejplan.

A. Kjærgaard spurgte, om amterne skulle
overtage de aktuelle motorveje, anlagt med
100% tilskud, som amtsveje eller have 100%
tilskud også til vedligeholdelsen af disse.

Vejdirektar K. Bang erklærede sig enig i
de af K. A. Jørgensen fremsatte synspunkter,
men fremhævede, at en plan for landevejs
nettet ikke ville være nok. Det bliver nød
vendigt for de bevilgende myndigheder, at
der forelægges en vejinvesteringsplan. Hvis
ikke vejdirektoratet sørger derfor, overgår op
gaven til andre organer, f. eks. det økonomi
ske sekretariat.

Vedligeholdelsen af motorvejene ved Hals-
skov og Knudshoved påhviler amterne, men
fremtiden er iøvrigt uvis, hvad dette spørgs
mål angår, nemlig afhængig af, hvilke re
soureer amtsrådene får. Det vigtigste er, set
med mine øjne, at det bliver amtsvejvæsenet,
der skal udføre vedligeholdelsen.

Overvejingeniar K. 0. Larsen afsluttede
en mellem N. L. Dam og afdelingsingeniør
P. E. B. Vedel foregået ordveksling ved
rørende ekspedition i vejdirektoratet af bro-
projekter med at udtale, at ændringer i pro
jekterne ikke bør forlanges, medmindre der
er fare for konstruktionens sikkerhed.

Amtsrådsmedlem Hans Hansen havde med
interesse hørt om finansieringen af de store
vejanlæg med 100 % tilskud og spurgte, om
man ikke herigennem var inde på tanken
om statsveje. Det erkendes, at 85 % tilskud
ikke er nok i nogle tilfælde, men problemet
om tilskudets størrelse ser ud til at kunne
føre vidt.

S. Valenr-Meller gjorde opmærksom på, at
Københavns amt til Hørsholmvejen udreder
et betydeligt anlægstilskud og således ikke
får 100 % tilskud.

Vejdirektar K. Bang udtalte, at der fore
ligger så store opgaver vedrørende gennem
gående veje, at amtskommunerne ikke kan
løse dem. Realiteten er, at disse store anlæg
meget vanskeligt kan gennemføres, hvis kom
munerne skal gøre det med f. eks. 85 % eller
selv med 90 % tilskud. Man må se konse
kvenserne i øjnene, at det økonomiske grund
lag må skaffes på anden måde end ved lokale
skatter.



VI. Meddelelser fra
vejlaboratoriet

Ved professor H. H. Ravn.

Professor Ravn bragte derefter nogle
meddelelser fra Dansk Vejlaborato
rium.

Først omtaltes en slags frostskader,
der er ved at blive ret almindelige på
cyklestier og korebaner den første vin
ter efter belægningens udførelse. Disse
skader er omtalt i Dansk Vejtidsskrifts
juninummer i år.

Derefter meddeltes, at vejlaborato
net ville udsende nogle spørgeskemaer
vedrorende frostskader. Det er menin
gen på grundlag af disse skemaer at
udføre en statistisk undersøgelse for
landet som helhed.

Et par nye måleapparater, frost
indikatoren og slagsonden, som bruges
i Tyskland, blev derefter beskrevet. De
vil blive mere indgående behandlet i
et senere nummer af tidsskriftet.

Moderne j ordarbej dsmatcriel (scra
pers, bulidozers) kontra klassisk rna
teriel (gravemaskine, tipvogne) var
næste punkt. Moderne materiel er me
get ørnfindtligt overfor regnvejr. Ar
bejdet må stoppe og kan først gen
optages efter nogen tids tørvejr. Sam
me ulempe hefter ikke ved det klas
siske materiel. Vejlaboratoriet har dog
erfai-inger for, at det fra et bygherre
synspunkt (og i sidste instans også fra
et entreprenorsynspunkt) ikke kan an
ses for en ulempe ved det moderne
materiel. På to hinanden nærliggende
arbejdspladser blev der i den fugtige
sommer 1954 arbejdet med moderne
materiel på den ene plads. Der var
naturligvis en mængde spilddage, men
jordarbejdet blev dog omsider færdigt.
På den anden arbejdsplads brugtes
klassisk materiel, og arbejdet skred

jævnt frem uden nævneværdige op
hold. Da belægningerne så skulle ud
føres, viste det sig, at det kunne ske
på normal vis for den første arbejds
plads’ vedkommende, medens det sy
nes ganske umuligt foreløbigt (måske
slet ikke i år) at gå i gang med be
lægningsarbejdet på plads nr. 2. Al
den våde fyld, det på denne arbejds
plads har været muligt at arbejde med,
kan slet ikke komprirneres, førend
vædeindholdet er faldet betydeligt.
Ved den slags arbejder må det altså
anses for at være en fordel og ikke en
ulempe ved det moderne materiel, at
det ikke kan anvendes i meget fugtigt
vejr.

Til slut korn professor Ravn ind på
biturnenindholdet i tæppebelægninger.
Med den voksende færdsel og de sta
dig højere hjultrvk må der advares
imod at forlange for stort asfaltindhold
i tæppebelægningsmaterialet. Asfalten
er jo den dyre bestanddel i tæppe-
belægningen; derfor kan man godt
tænke sig, at leverandøren vil søge at
spare på den. Men årsagen er nok
snarere den, at leverandoren er æng
stelig for at lave blandingen for fed,
hvilket ville medføre instabilitet og
glathed, to ulemper, der hver for sig
er kassationsgrund for tæppebelæg
ningen.

Det har vist sig, at der skal være
en vis mængde luftfvldte hulrum i
belægningen. Hvis disse Iuftfyldte hul
rum under færdselens komprimering
af belægningen kommer under denne
grænse eller helt forsvinder, bliver be
lægningen ustabil, hvilket viser sig ved
sporkøring og forskydninger. Færdse
lens tromlende virkning efterligner vi
i laboratoriet ved hjælp af en tromle
maskine.
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VII. Motorveje i Danmark,
herunder ved Storebælt

Foredrag af overvejingenior K. 0. Larsen.

1. Indledning.

Det er et tidens tegn, at spørgs
målet motorveje er sat på foreningens
program her i dag, et tegn på, at mo
torveje her i landet nu ikke længere
betragtes som fantasteri, eventuelt som
københavneri — eller noget endnu
værre — men som et problem, der
efterhånden trænger sig ind på adskil
lige af denne forenings medlemmer.

Motorveje har ganske vist tidligere
været til debat her i foreningen, nem
lig i 1936, foranlediget af det af de
store ingeniørfirmaer fremsatte for
slag til bygning af et Ca. 700 km langt
motorvejsnet her i landet. Foreningen
tog dog meget køligt på forslaget, og
jeg husker, at foreningens standpunkt
blev benyttet af pressen til at lægge
kold luft om motorveje i det hele taget.

Desværre men det var i øvrigt
ikke foreningens skyld, i hvert fald
ikke direkte — kom køligheden også
til at omfatte et dengang af mig ret
detailleret udarbejdet forslag til byg
ning af en motorvej København—
Roskilde. Dette var efter min mening
beklageligt, og jeg tror, beklagelsen ef
terhånden deles af beboerne i Rødovre
og Glostrup.

2. Trafikstigning og kapacitet.

Nå, trafikforholdene var jo ander
ledes dengang, omtrent 20 år er gået
siden da, og problemet motorveje er
nu for alvor blevet aktuelt.

Vi havde selvfølgelig alle ventet en
stigning i trafikken, når forholdene var
nogenlunde konsoliderede efter krigens
stagnation. Men få, tror jeg, havde
ventet den — jeg kan vist godt sige

eksplosionsagtige — udvikling, trafik
ken har taget det sidste par år. Vi
havde umiddelbart før krigen en bil
for hver 25 indbyggere, i 1952 en for
hver 23, og nu har vi en for hver 15
indbyggere. Regner vi motorcyklerne
med (ikke knallerter), bliver tallet et
motorkøretøj for hver 10 indbyggere.

Et andet tal: Trafikken over Lille
bæltsbroen må i indeværende sommer
påregnes at nå op på det dobbelte af,
hvad den var i 1951, altså en fordob
ling på kun 4 år. Dette til trods for
de meget høje motorskatter, herunder
navnlig dollarpræmieringen, der go:
indkøb af biler til en meget kostbar
affære.

Når hertil kommer den forøgede ha
stighed og forøgelsen af lastvognenes
vægt, er der ikke tvivl om, at hele det
fremtidige vejbygningsprogram må ta
ges op til grundig overvejelse. Og ind
i disse overvejelser må motorvejene
uvægerligt indgå — dels på grund af
deres større kapacitet, dels på grund
af deres, i forhold til andre veje, høje
sikkerhedskoefficient.

Hvad først kapaciteten angår, reg
ner man med, at en motorvej har en
kapacitet af 1000 vogne pr. vognbane
pr. time. D. v. s. at en 4-sporet motor
vej teoretisk kan tage 4000 vogne pr.
time, men da man normalt ikke kan
regne med lige stor trafik i begge ret
ninger samtidig, bør man normalt ikke
regne med mere end godt 3000 pr.
time. Forudsætter man, at timetrafik
ken er 10—12 % af dogntrafikkcn, vil
det altså sige, at en 4-sporet motorvej
har en kapacitet af 30—40.000 vogne
pr. døgn. For en almindelig 4-sporet
vej med midterrabat, niveauskæringer
og mere eller mindre randbebyggelse
kan man regne med halvdelen af disse
tal.

Hvad sikkerheden angår, viser
nogenlunde samstemmende tyske og
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amerikanske undersøgelser, at antallet
af dræbte på motorvejene ligger på en
fjerdedel til en femtedel af antallet for
det øvrige vejnet selvfølgelig hen
ført til samme færdselsmængde.

3. Definition.

Det vil måske være rigtigt, inden
vi går videre, at fastslå, hvad en mo
torvej er. Der er jo i nogen grad gået
inflation i begreberne motorvej, auto
strada og lign., de bruges tit om 5—6
rn brede biveje, fortrinsvis af lodsejere,
det’ af let forståelige grunde ikke kan
lide den pågældende vej.

Loven om anlæg af nye færgelejer
ved Halsskov og Knudshoved med til
hørende motorvejsanlæg indeholder
følgende definition: ,,Veje udelukken
de for kørsel med motorkoretojer, til
hvilke veje der kun må ske tilslutning
på de af ministeren for offentlige ar
bejder nærmere bestemte steder, og
ud over disse tilslutninger må der ikke
være adgang til vejene.”

Denne definition er vel vejteknisk
set ikke helt udtømmende, men i tro
fikal henseende indeholder den de to
for motorveje karakteristiske krav:

1) Motorvejen er forbeholdt kørsel
med motorkoretøjer, det vil sige
de i færdselsloven nærmere defi
nerede indregistreringspligtige kø
retøjer. Deraf følger, at fodgæn
gere. hestevogne og cykler. herun
dei- knallerter, ikke må. færdes på
vejen. Jeg blev forleden dag spurgt,
om traktorer må befare vejen. Sva
ret må blive nej, bortset fra ind
registrerede traktorer, der kan kore

over 30 km i timen, idet disse i
færdselsloven omfattes af ,,rnotor
koretojer”. Motorcykler. herunder
letvægtsmotorcvkler, må derimod
benytte motorvejene.

2) Motorvejen skal være 100 % fa
cadelos. Bortset fra de særlige til
slutningsanlæg må. der overhovedet
ikke være adgang til vejen, og al
trafik i niveau tværs over denne er
forbudt.

4. Motorrejenes historie.

Mange mennesker opfatter motor
veje som en tysk for at sige det
endnu stærkere: nazistisk — opfindel
se, og det har ikke mindst her i landet
bragt motorvejene i miskredit. Det be
ror dog på en misforståelse.

Den første egentlige motorvej blev
anlagt i Italien 1923—25, fra Milano
til Sesto Calende, 85 km lang — så

vidt jeg ved var den 3-sporet, men i
hvert fald uden midterrabat —, og
omtrent samtidig, før Hitlers magt-
overtagelse i 1933, påbegyndtes anlæg
get af motorveje i Holland og vistnok
også i U.S.A. Den første tyske motor
vej blev også anlagt for 1933, gående
fra Bonn til Köln. Også denne var
uden midterrabat.

I 1933 stiftedes det tyske Reichs
autobahn-Gesellschaft med det forelø
bige formål at bygge to nord—syd-
gående og to ost—vestgående ..Auto
hahncn”. Senere udvidcdes opgaven
meget betydeligt, og jeg har nylig set
i pressen. at forbundsdagen har stillet
meget betydelige midler til rådighed
til supplering af systemet, først og
fremmest til bygningen af den mang
lende strækning fra Hamburg til Han
nover.

Jeg har fremført disse ting for at
påvise, at motorvejene i sin oprindelse
ikke er en nazistisk, strategisk opfin
delse. En anden ting er, at tyskerne
med deres bekendte grundighed, i tek
nisk henseende har udformet reglerne
for bygning af motorveje på særdeles
tilfredsstillende måde, i modsætning til
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hollænderne, der har været mere yak
lende i deres planlægning. Cyklestier,
niveauskæringer med andre veje og
rundkorsler er ikke helt sjældne fore
teelser på hollandske motorveje.

Her i landet agter vi at bruge det
rationelle system rent og purt. Det
samme er i ovrigt tilfældet i Frankrig
og TJ.S.A., så kan man i ovrigt for min
skyld kalde det tysk eller amerikansk
eller hvad andet man vil, hovedsagen
er, at det er rigtigt.

5. Motorr’ejsregler.

Da vi udarbejdede vejreglerne af
1943, mente vi det ikke nodvendigt at
medtage regler for bygning af motor
veje. Disse bvggedes dengang alene af
en enkelt statsinstitution, Teknisk Cen
tral, og vej regeludvalget anså sig ikke
for kompetent rådgiver over for denne.

Anderledes er forholdet nu, hvor
projekteringen af motorveje er spredt
på en række amtsvejvæsener. Derved
er det blevet nodvendigt at have faste
regler for at sikre ensartetheden, der
er endnu mere påkrævet ved disse end
ved bygningen af almindelige veje.

Vejregeludvalget har derfor i vinter
droftet og vedtaget et sæt forelobige
regler for bygning af motorveje, og
disse regler er udsendt til samtlige
arntsvejinspektorer.

Jeg skal derfor ikke gå detailleret
ind herpå, kun lige resumere reglernes
hovedpunkter.

Vejene gives 2 stk. 7,5 m brede
korebaner, hver begrænset af 2 stk.
0,5 m brede kantbaner og adskilt med
en 3,0 m bred midterrabat.

Kronebredden skal efter de udsend
te regler være 24 m, men da dette kun
giver en yderrabat på 2,0 m, og dette
er for lidt til hensætning af nedbrudte
vogne, har vejregeludvalget efter ud
sendelsen ændret kronebredden for på-

fyldninger til 26 m, hvorved man får
en 3 m yderrabat. I afgravning bibe
holdes de 24 m, da man der tillige har
den flade grøft til rådighed.

De af Teknisk Central projekterede
motorveje, herunder Horsholmvejen,
får desværre kun en 1,0 m yderrabat,
og selv om den yderste kantbane her
er 1,0 m, hvor vi kun foreskriver en
halv meter, er bredden alt for ringe for
hensætning af nedbrudte vogne.

Af andre bestemmelser skal jeg
nævne, at motorvejene skal projekteres
for hastighedsfaktoren 150 km!timen,
hvoraf folger en vertikal afrundings
radius på 14.000 m. Maksimal side
hældning har vi ment at turde sætte
til 100 O/ da der jo ikke findes heste
vogne på disse veje. Derved kan vi gå
ned med minimumsradien i horison
tale kurver til 900 m, men foreskriver
dog, at radierne så vidt muligt ikke
bør være mindre end 1500 m.

Endelig skal jeg nævne, at den fri
hojde over vejen skal være 4,50 m.

I de endelige regler, der forudsættes
optaget i de almindelige vejregler, vil
være at medtage en del flere bestem
melser, navnlig vedrørende tilslutnings
anlæg og til- og frakorsler til tank-
anlæg og busholdepladser.

6. Hidtidige motorvejsanlæg i Dan
mark.

Der er som bekendt endnu intet
motorvejsanlæg taget i brug her i lan
det, men arbejdet er påbegyndt på
følgende tre:

A) Horsholmoejen, der oprindeligt
blev sat i gang af Københavns amt,
men i henhold til lov af 11. juni 1942
overtaget af staten med Teknisk Cen
tral som anlægsmyndighed. Efter kri
gen blev arbejdet igen overdraget Kø
benhavns amt til udførelse — for
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Fuldforte og projekterede veje

i Nordsjællands ostlige del.

Den viste motorvej fra Brøns.

holm til Helsingør forudsætter

en forbindelse over Øresund

ved Helsingor.

Vejen skulle for strækningen indtil
hovedvejen syd for Horsholm have
været åbnet nu i foråret, men er blevet
en del forsinket som folge af det sidste
års megen regn. Vi håber dog stadig
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at få den nævnte strækning åbnet hen
på sommeren og strækningen i Frede
riksborg amt (indtil Bronsholm nord
for Hørsholm) næste sommer.

B) Ringmotorvejen vest om Køben
havn. Denne vejs anlæg blev vedtaget
ved den tidligere nævnte lov af 1942
og blev projekteret og påbegyndt af
Teknisk Central. Arealerne er ekspro
prieret og en del af jordarbejdet ud
ført. Arbejdet blev standset ved kri
gens slutning, men sidste sommer ved
tog folketinget,
at arbejdet skal fuldfores indtil tilslut

ning til Ringvej B nord for Her-
1ev, og

at arealerne herfra til skæringen med
Vestbanen fortsat skal henligge
som statens ejendom, således at an
lægget senere om ønskes kan fuld-
føres helt til tilslutning til en kom
mende Vestrnotorvej. Hvornår ar
bejdet på den vedtagne strækning
vil blive fortsat vil afhænge af,
hvornår der kan skaffes penge der
til.

C) Motorvejsanlægg?t på Lolland.
Hvad jeg har sagt om Ringmotor
vejen, gælder stort set også den bl
landske motorvej. Folketinget vedtog
sidste sommer at fuldfore strækningen
fra nord for Sakskøbing til vest for
Maribo, og såfremt Rodby—Femern
ruten skal gennemfores, tillige stræk
ningen fra Maribo til Rodby havn.

D) Lufthavnsvejen. Endelig har jeg
vist her nævnt Lufthavnsvejen på
Amager, der vel ikke er påbegyndt,
men til hvis arealerhvervelse der er til
sagt tilskud af vejfonden nu i foråret.

Vejen vil til sin tid kunne indgå i
en eventuel tunnelforbindelse til
Malmö, og den påregnes i øvrigt til
sluttet den kommende Vestmotorvej
Kobenhavn—Koge--—.Korsor, foruden

at den selvfølgelig har forbindelse til
selve København.

Den strækning, der bygges i første
omgang, Ca. 3,3 km, fra Englandsvej
til den nye lufthavnsbygning, vil koste
ikke mindre end 10,25 mill. kr., heraf
alene arealerhvervelsen 3,9 mill. kr.

7. Motorvejsanlæg ved Storebælt.

A. Loven.

Ved lov af 11. juni 1954 vedtog
folketinget at anlægge nye færgehavne
ved Halsskov og Knudshoved, og da
der ikke var egnede vejforbindelser
hertil, at anlægge ne veje, der efter
vejdirektoratets forslag skal udbygges
som motorveje.

Forud for lovens vedtagelse var der
i folketinget meget store diskussioner
om vejens linieføring, og dette gjaldt
såvel Sjællands- som Fynssiden.

På Sjælland drejede det sig navnlig
om landbrugsjorden, og det blev fra
forskellig side foreslået at lægge vejen
ud over Korsør Nor, for derved at
spare landbrugsjord, evt, for samtidig
at foretage landvinding i Noret.

En undersøgelse viste imidlertid, at
et sådant projekt ville blive væsentligt
dyrere end det af vejdirektoratet fore
slåede, og at de indvundne og bespa
rede arealer ville komme til at stå i
en pris af mellem 28.000 og 44.000 kr.
pr. ha, hvorfor denne plan måtte op
gives.

På Fvnssiden forelå tre projekter,
dels et, som vejdirektoratet ikke mente
at kunne tilslutte sig, da vejen ved
dette var ført ind gennem byen som
almindelig landevej, dels to forslag til
motorvej, et i en stor bue nord om
byen og et langs banen.

Loven af 11. juni 1954 bemvndiger
ministeren for offentlige arbejder til
blandt andet ,,at lade anlægge veje
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udelukkende for kørsel med motor-
køretøjer, på Sjælland fra et punkt på
hovedvej nr. i øst for Vemmelev, nord
om Korsør Nor til færgehavnen i Rev-
krogen, på Fyn fra hovedvej nr. i ved
Hjulbvviadukten til færgehavnen ved
Knudshoved, at lade anlægge de nod
vendige parkerings- og ventepladser
samt til, efter aftale med bvrådcne i
Korsor, at lade udføre sådanne vej-
og broanlæg, der af minsteren kan an
erkendes som tilfredsstillende forbin
delser gennem disse byer til de nye
færgehavne og motorveje.

På Sjællandssiden var linieforingen
således slået fast i selve loven (nord
om Korsør Nor, således som af vej-
direktoratet foreslået), medens lovtek
sten for Fynssiden kun nævnte vejens
to endepunkter, men ikke dens ovrige
forløb.

Fra folketingsudvalgets ordforers
side er det dog blevet hævdet, at linie-

foringen var fastslået gennem hans
udtalelser i folketinget (den store bue),
men dette har været bestridt fra anden
side. Hvordan det nu end måtte for
holde sig, så er linien (den store bue)
nu endelig fastslået, dels gennem for
handling med byrådet, dels gennem
forelæggelse for fredningsnævnet og
overfredningsnævnet, og dels endelig
forleden dag af hesigtigelses- og eks
propriationskommissionen.

Ifolge loven afholdes udgifterne ved
motorvejencs anlæg og af de tidligere
omtalte særlige anlæg i Korsør og Ny
borg byer (Halsskovviadukten og
Knudshovedviadukten) af vejfonden,
idet ministeren dog efter forhandling
med amts- og kohstadkornmunerne
fastsætter de bidrag, som kommunerne
skal yde til anlæggene. Man vil lægge
mærke til, at her er det kommunerne,
der yder tilskud til staten i modsætning
til vejfondsarbejder, hvor det er sta

Motorvejsanlæg omkring Korsor i forbindelse med ny færgerute Ha]sskov—Knudshoved.
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Motorvejsanlæg omkring Nyborg i forbindelse med ny færgerute Halsskov—Knudshoved.

ten, der yder tilskud til kommunerne.
D’herrer vil næppe opfatte det som en
tilfældighed!

Desuden skal kommunerne overtage
den fremtidige vedligeholdelse af an
læggene.

B) OLerenskomster om anlægs
bidrag.

Som allerede nævnt skal ministeren
fastsætte kommunernes anlægsbidrag
— efter forudgående forhandling med
disse.

Det er sikkert kendt for de fleste
her, at disse forhandlinger har været
ret vanskelige, især for byernes ved
kommende, idet kommunerne hæv
dede, at vej anlæggene er uden lokal
interesse, og derfor helt bør finansieres
af staten.

Over for lovens klare ord om kom
munernes bidragspligt hjalp protester-

ne dog ikke, selv om de vel har med-
fort nogen reduktion af bidragets stør
relse.

Med amtskommunerne blev man
dog ret hurtigt enige, idet disse som
anlægsbidrag forpligtede sig til at
overtage vedligeholdelsen og renholdel
sen af byernes strækninger, hvilken
ordning selvfølgelig langt må fore
trækkes for en deling af vedlige- og
renholdelse mellem by og amt.

Ved vejens fuldforelse overtager
amterne motorvejen med tilslutnings
anlæg til fremtidig bestyrelse og ved
ligeholdelse efter de for landeveje gæl
dende regler, idet vejens karakter som
motorvej skal bevares. Ansvaret for
sætninger og brud på kørebanen over
tages dog først 5 år efter fuldforelsen,
en bestemmelse, der dog ved forhand
lingerne med Svendborg amt blev for
længet til 7 år f. s. v. angår stræknin
gen inden for Nyborg kommune, idet
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man frygtede den bløde bund i Svane-
dammen.

Efter min mening er disse sidste be
stemmelser dog temmelig urimelige,
når arntsvejvæsenerne selv forestår ar
bej dets udførelse.

Vanskeligere ;‘ar det med byerne.
Ministerens forhandlinger med disse
har været lange og trange.

Med Korsør opnåedes dog omsider
enighed gående ud på, at byen yder et
bidrag på 200.000 kr., men et tilbud
til Nyborg by ørn nedsættelse af dettes
bidrag til 350.000 kr. er blevet forka
stet af byrådet. Ministeriet har nu
medrlelt byrådet, at man herefter m
ven de tilbage til lovens forudsætning,
hvorefter byen selv skal overtage ved
ligeholdelsen af sin strækning (ca. 11,8
km enkelt vej), og samtidig skal den
betale et anlægsbidrag på 50.000 kr.

Byens reaktion herpå kendes ikke,
men afgurelsen er i ovrigt endelig —

medmindre byen måtte ønske at mod
tage ministerens tidligere omtalte til
bud om at betale 350.000 kr. og så
slippe for vedligeholdelsen.

Det bor vist tilføjes, at der i den
samlede ordning i Korsør by indgår
lokale anlæg (Halsskovviadukten og
Taarnhorgvej) til ea. 2,7 mill. kr. og
i Nyborg (Knudshovedviadukten) til
ca. 4,0 mill. kr., så de to byer bliver
efter min opfattelse ikke mishandlede,
tværtimod. Såfremt Knudshovedvia
dukten skulle have været udført med
vejfondstilskud, ville kommunens egen-
udgift være blevet 15 % af 4 mill. kr,,
d. v. s. 600.000 kr., og ministeren har
kun forlangt 350.000 kr.

Som følge af forhandlingerne med
bvrådene er overenskomsterne med
amtsrådene endnu ikke underskrevet,
men der er enighed om deres affat
telse. Overenskomsten med Svendborg
amt skal dog muligvis ændres af hen-

syn til vanskelighederne med Nyborg
byråd.

0. Projektering.

I henhold til loven er det ministe
ren for offentlige arbejder, der bemyn
diges til at anlægge vejene, men det
blev ved lovforslagets 2. behandling i
folketinget af ministeren udtalt, at sel
ve projekteringen og bygningen af
vejene ville blive overdraget amterne.

I udkastet til overenskomst med
amtsrådene, hvorom der som nævnt er
opnået enighed, står:

,,Amtsrådet forpligter sig til på
grundlag af foreløbige af ministeriet
udarbejdede planer og de af dette for
bygning af motorveje givne alminde
lige regler at lade amtsvejinspektoratet
udarbejde skitseprojekt til det oven
nævnte motorvejsanlæg.

Efter at dette projekt er godkendt af
ministeriet, forelægger dette projektet
for den af ministeren for offentlige ar
bejder i henhold til forordning af 5.
marts 1845 i dette øjemed nedsatte
besigtigelses- og ekspropriationskom
rmssion.

Når de nødvendige arealerhvervelser
har fundet sted, udarbejder amtsvej
inspektorate t efter ministeriets anvis
ning og de af dette udarbejdede oven
for nævnte almindelige regler detail-
projekt samt beskrivelser og licitations—
betingelser. Ministeriet afgør i det en
kelte tilfælde, hvorledes anlægget skal
fremmes, i hvilke parceller det even
tuelt skal opdeles samt om og i hvilket
omfang licitation skal finde sted. Amts
rådet afslutter kontrakter m. v. om ar
bejdernes udførelse efter ministeriets
forudgående godkendelse af såvel pla
ner som tilbud.”

8. Fremtidige motorveje i Danmark.

Hvilke motorveje kan ventes anlagt
her i landet?
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Det er selvfølgelig vanskeligt at sva
re på for nærværende, navnlig så læn
ge vore vejplansundersøgelser ikke er
fort til ende.

Ud over ingeniorfirmaernes forslag
i 1936 foreligger der en ministeriel
kommissionsbetænkning af 1945 om
anlæg af en motorvej København—
Korsør og Ringsted—Vordingborg.
Desuden Vestudvalgets betænkning
om en motorvej København—Koge,
der forudsættes senere fortsat til Kor
sør, syd om Ringsted, Sorø og Slagelse.

Jeg tror denne vej kommer, derimod
regner vi ikke med strækningen til
Vordingborg, hvorfor man med vej
fondstilskud er gået i gang med at ud
bygge den nuværende hovedvej 2 som
4-sporet fra Koge mod syd.

Vi regner så meget med motorvejen
til Korsør, at vi ikke regner med om
korselsveje for Ringsted, Sorø og Sla
gelse. Den sidstnævnte by kunne dog
i høj grad trænge til en omkorselsvej,
hvis det varer længe, før motorvejen
kommer, men tiden er forpasset, da
militæret har lagt sig på de arealer syd
for byen, hvor ornkorselsvejen skulle
have ligget.

Vi er i vejdirektoratet ved at se nær
mere på linieforingen for en sådan mo
torvej, da den af kommissionen i sin
tid foreslåede linieføring på forskellige
punkter trænger til en revision.

På Fïn har ‘i forhandlet med Oden
se og Assens amtsråd og med Odense
byråd om fastlæggelse af linieforingen
for en motorvej Nyborg—Middelfart,
navnlig af hensyn til forholdene ved
Odense og Middelfart. Vi vil forment
lig snarest optage forhandling med
Svendborg amtsråd om linieforingen i
dette amt, idet spørgsmålet om udbyg
ningen af hovedvej i gennem Avnslev,
Ullerslev og Langeskov er afhængig af,
om motorvejen kommer inden for ri
melig tid.

Strækningen ved Middelfart må for
ventes at skulle anlægges ret snart, da
forholdene på den nuværende hoved
vej i gennem Middelfart er uholdbare;
forleden sommer blev der dræbt 8
mennesker på den korte strækning gen
nem byen.

I Jylland har det principielle spørgs
mål om en motorvej fra Lillebæltsbroen
til Aarhus fornylig været drøftet med
Vejle amtsråd i forbindelse med spørgs
målet om udbygning af hovedvej 10
mellem Vejle og Horsens, og den ord
ning, der her blev truffet vedrorende
hovedvej 10, forudsætter til sin tid an
læg af en motorvej. Vejdirektoratet har
i øvrigt i den sidste tid, som led i vej
planarbejdet, set nærmere på liniefo
ringen for en sådan motorvej fra Lille
bæltsbroen til Aarhus. Dette forslag
vil selvfølgelig til sin tid blive forhand
let nærmere med de pågældende amts
vejinspektører. Da vejen går gennem
3 amter, er det dog naturligst, at vej-
direktoratet laver de første udkast.

Stor-Aarhuskommissionen har arbej
det med planer om en motorvej vest
om Aarhus, umiddelbart ost om Bra
brand so og ønsker, så vidt jeg har
forstået, denne linie fastlagt snarest af
hensyn til byudviklingsplanen.

Hvad der i øvrigt kan blive tale om
at bygge af motorveje her i landet, skal
jeg ikke spå om, dem jeg allerede har
nævnt vil vist iøvrigt også kunne lægge
beslag på de til rådighed værende pen
gemidler for en rum tid.

Efter middagen, hvori, foruden de
allerede nævnte gæster, deltog fra
Holbæk amtsråd: Amtmand H. de Jon
quiéres, amtsrådsmedlemmerne Peder
Pedersen, Osvald Nielsen og Johs.
Frandsen samt kontorchef K. Quist,
holdt amtsvejinspektor K. P. Danø fo
redrag om Holbæk amts rejræsen.
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VIII. Holbæk amts vejvæsen
Min fortælling om Holbæk amts vej

væsesn skal være et forsøg på at trække
et historisk snit gennem vejvæsenets
tekniske periode, for derved at frem-
drage de forudsætninger, vi arbejder
under i dette amt.

Disse forudsætninger er vist mere
bestemmende for, hvad vi foretager os,
end almindeligt erkendt, og videre for
hindrer et langt perspektiv os i at over-
vurdere det, vi kan nå i en menneske
alder.

Landsvigtig trafik har vi længe haft.
Rigets arkiv lå engang i Kalundborg,
hvor også kongevalg havde fundet sted,
og hvor den første stænderforsamling
valgtes i 1468. Issefjorden var centralt
område i landet. Allerede i 1325 fandt
Kristoffer 2’ det ulejligheden værd at
lægge afgift på varer, der førtes fra
Aarhus til Kalundborg, og disse varer
er videretransporteret ad vejene.

A. Men set med vore øjne begynder
den vejtekniske periode først omkring
1760 på Bernstorff’s initiativ og med
Marmillods indkaldelse til landet, fulgt
af vejloven af 1793.

Udsigt mod Munkholm-

broen. Denne er opført

af Holbæk amt 1951—52

og har kostet 0,9 mill.
kr. Broen er funderet på

25 m lange betonpæle.

Belægning i 6 m bredde
af 30 kg!m2 tæppebe
lægning (6/12 mm).

Efter 1793 er der med vejkorpsets
medvirken og under arntmændenes og
herreds- og birkefogedernes bestyrelse
begyndt at danne sig et vejvæsen, og
f. eks. er adskillige af vore landeveje
kortlagt i årene omkring 1800 på gene
ral-vejkommissionens foranledning.

I årene 1795—1805 anlagdes ho
z’edlandevejen i væsentligst lige linie
fra Elverdam over Holbæk til Kalund
borg af vejkorpset. Den fik 18 alen
planum, 9 alen stenbelægning og so
lide broer, der alle bruges endnu, bort
set fra, at kørebanen er udvidet.

Det er, hvad der foregik tilsvarende
overalt i landet, men det er vistnok et
særs’’n, at Holbæk amt tidligt havde et
teknisk organiseret vejræsen til bestyrel
se af de mindre landeveje og bivejene.
I hvert fald fra 1817 forestås arbej
derne på disse veje af 2 faste piquerer
for amtet under vejkorpsets overbesty
relse dog bortset fra et herred, hvor
herredsfogeden ikke ønskede denne bi
stand, hvilket længe var synligt. Fra
1832 var amtsvejpiquererne, nu således
kaldt, ansat udelukkende i denne stil
ling - og aflønnet af amtsreparations
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fonden. Under dem sorterede 7 vejop
sigtsførere — i pr. herred — og det
gjaldt lige til 1857, da antallet ind
skrænkedes til 2.

Fra 1817 og vel frem til midt i
30’erne foregik der her i amtet meget
betydelige vejarbejder, idet samtlige
landeveje og vigtigere biveje indgrøfte
des og grundforbedredes. Landevejene
fik herved 12 alen planum med 6 alen
vejbane, bivejene 10 alen planum og
5 alen belægning. Belægningstykkelsen
blev 6—8”, fortrinsvis af grus, men
for landevejenes vedkommende dog
med sten i bunden, hvor disse forekom
i nærheden. Egentlig paklag udførtes
aldrig, således som tilfældet blev i na
boamter på et senere tidspunkt — der
af en væsentlig forskel. Arbejdet var
naturalarbejde, og man havde ofte
60—80 arbejdspladser hvert år for at
spare de vejpligtige kørsel.

Der foregik samtidig nogen udret
ning af sving, dog aldrig mere, end
at vejene blev på de lodder, hvorpå
de lå fra udskiftningen, idet der ikke
betaltes arealerstatninger. Længdepro
filet fulgte stort set terrænet. Dog da
terer større og for trafiken betydende
anlæg sig fra denne periode, idet man
i 1829 afsluttede både anlæg af vej-
dæmning med stor kampestensbro over
en gren af Lammefjorden nord for
Svinninge og en ny vejforbindelse over
åmosen ved Undløse, begge arbejder,
der forkortede vejafstande meget mærk-
bart.

Det er de dengang skabte planums
bredder og bærelag, vi stort set opere
rer med den dag i dag, ja ofte synes
vi ikke at kunne finde de nævnte be
lægningstykkelser.

Det var den første glansperiode for
amtets vejvæsen, der da — efter en
erklæring fra amtsmanden i 1837 —

havde vejene i amtet i bedre stand end

i noget som helst af landets andre am
ter.

B. Da amtsrådet i 1842 overtog de
mindre landeveje indskrænkedes amts
vejpiquerernes antal til 1, fordi bi
vejene nu bestyredes af sogneforstan
derskaberne, og i hundredåret herefter
virkede ialt 4, fra 1854 benævnt amts
vejinspektører.

Det var skelsættende, at vejhoveriet
afskaffedes på landevejene — det gjaldt
dog ikke pligtarbejde mod betaling —

og at den lokale befolknings råd fik
initiativet på vejområdet.

I 1848 var alle landeveje og 3/4 af
bivejslængden grundforbedret, og i no
gen tid fremover skete fortsat forbed
ringer — ikke mindst på bivejene —

og man drøftede ting, der synes os
mærkelige, fordi de enten først for ny
lig er udført (f. eks. anlæg af forbin
delsen over Bramsnæs bugt ved Munk
holm), er under udførelse (f. eks. ud
bygning af Kalundborg—Slagelse lan
devej til hovedlandevej), eller stadig
står på ønskesedlen. (f. eks. landevejs
forbindelse fra Sæby—Løve).

Dæklagene forbedredes ved anven
delse af skærver eller bedre grusmate
riale fra egne grave, men kun statens
hovedlandevej fik nybelægning. Lan
devejene sporfyldtes kun indtil 80’erne,
da udelukkende skærver, vejbukke og
stentromler kom i brug.

Man begyndte allerede i 1844 med
opstilling af vejvisere af hugne sten, der
først i 1920’erne afløstes af en ny type,
som det ikke lykkedes at udrydde kort
efter med nye retningslinier, men som
forhåbentlig nu står for fornyelse.

Samtidig plantede man vejtræer —

popler, der fra 80’erne afløstes af de
,,rodtræer”, som vi nu har fjernet 2/3

af, og hvoraf resten efter min mening
står for fald.
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rejmænd fandtes fra 1843 og fra
1868 i samme antal som nu, selv om
antallet har været større i mellemti
den. Men nu er vejmanden en ofte
meget betroet tjenestemand vidt for
skellig for den tids vedligeholdelsesar
bejder.

C. Men efterhånden gik det allige
vel tilbage for vejvæsenet. Omkring
1860 var man allerede interesseret i at
aflægge landeveje for at spare penge,
og i 1868 —. efter den nye vejlovs
ikrafttræden, hvorefter amtsrådet også
fik hovedlandevejen — siger overvej
inspektøren i sin rapport, at landeveje
ne her i amtet med hensyn til retning
og længdeprofil står tilbage for de an
dre øamter — og det gør de endnu.

Han fandt, at det tidspunkt, da man
henviste til amtets veje som mønstre,
lå langt tilbage, nemlig til det tids
punkt, da vejene i de andre amter
henlå i naturtilstand, hvilket nu var
forandret, mens man i Holbæk amt var
blevet stående ved det een gang op
nåede: en ret passabel kørebane.

Til gode i hans bedømmelse kom
mer det stadigt gældende, at terræn-
forholdene er ,,enddel ugunstige for
vejanlæg, da landet er meget couperet
og navnlig bakkefuldt”.

Stadig snor vejene sig med hans
ord — ,,i utallige fra den lige linie
ofte stærkt afvigende bugter gennem
terrænet, tvers over bankerne og med
stigninger, der må anses for utillade
lige”.

Jeg tror, mine kolleger vil nikke gen
kendende til billedet, når de er kommet
sydfra her til ,,Dragsholm”, og at de
vil føje et par senere tilkomne anker
til.

Noget epokegørende skete der ikke
før i 1920’erne, men nok småforbedrin
ger, navnlig med hensyn til fortovsan
læg i nogle byer og broombvgninger.

Fortovsanlæg nåede man dog aldrig
længere med, end at vi stadig har flere
større landsbyer, der aldrig har set en
sådan luksus og mange, der trænger
til ansigtsløftning.

Den første motortromle anskaffedes
i 1916, og den er holdt så vel, at den
stadig er i brug, selv om vi er inde i
et program med afskaffelse af de i
20’erne anskaffede 4 damptromler.

D. Den anden revolution indtraf fra
1922, kort efter Ellert’s ansættelse og
med motortrafikens indpas — her som
andre steder i landet og i forbindelse
med en hurtig anskaffelse af materiel.

Ganske vist var skatteudskrivningen
til landeveje steget stærkt efter slutnin
gen af første verdenskrig, selv om man
kørte vejvæsenet yderst sparsommeligt
og havde stærkt nedslidte korebaner,
men for midten af 20’erne nåede den
højder, der først efter sidste krig og
aldrig værdimæssigt er overgået, og
så var motorskatterne kommet til.

Det gik i lyntempo. Man begyndte
i 1922 med overfladebehandling med
tjære, i 1923 og 24 anlagdes den før
ste betonvej endnu i fortrinlig stand
til trøst for skeptikere på dette område
— og i 1925 påbegyndtes toplagsfyld
ning med asfaltemulsion. I 1930 var
alle landeveje tilpasset motortrafik og
næste år begyndte man med tæppebe
lægninger (Goudex), navnlig på ho
vedlandevejen og nogle byer. Ca.
20 kgfm2 Goudex à 1,20 kr./m2 holdt
gennemsnitligt i 15 år. Nogle kalkdam
mannbelægninger fra 1932 ligger
endnu.

På det tidspunkt havde amtets veje
påny ry på grund af jæv1e overflader
og fin pasning, men bakker og sving
var der stadig, og halvdelen af vej-
længden var kun overfladebehandlet
uden toplagsfvldning, og disse veje var
ikke i stand til at holde jævnheden.
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GI’LAS

ASFALT - PULVER

ASFALTERET STENMATERTALE

COLAS VEJ MATERIALE Is

KAMPMANNSGADE 2 . KOBENHAVN V. TLF. *MINERVA 4480
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PULVERASFALT - STØBEASFALT - MACADAMASFALT

Ru bit QzLmnu

mere skridsikkert

Pulverasfalt
og Slobeasfalt

mere elastisk
mere slidfast

Als DANSK ASFALTFABRIK
Østre Tegigade - KØBENHAVN SV. - Tlf. * Hilda 1648

NYSTED AARHUS ODENSE
Tlf. 1188 Tlf. 33844 Tlf. 3681

Grussprederen “H EJ SE PATE NT”

Leveret til:

Vejle amts vejvæsen,

Sønder Venstrup kommune,

Næsby —

Erritso —

Oppe Sundby —

m. fi.

Maskinfabriken “H EJ SE”
J. P. Jensen

Nytoffe, Middelfart, telefon 548
Pris 650 kr.
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Bæree’nen voldte med 30ernes tra
fik ingen bekymring, selv om de gamle
bærelagstvkkelser fra I 800-tallet stort
set var og er bibeholdt. Det gik godt,
men det gor det ikke med efterkrigs
tidens trafik.

Ingen havde vel heller drømt om, at

den første overfladehehandling skulle
tjene så længe uden nybelægning.

Men det har været en helt håblos
tanke dengang at udskyde overflade-
behandling m. v. til nogen som helst
art af regulering havde fundet sted.
Det er en historie, der gentager sig nu.

Ej heller karebanebredderne havde
man tid og råd til at udvide, men
5—5,5 m var også ganske acceptabelt
dengang, og det nåede man mange
steder, navnlig på de veje, der toplags
fyldtes.

E. Straks efter denne første tilpas
ning satte r’ejfanden rejreguleringerne

ind i billedet, og den trak efterhånden
også mange reguleringer uden tilskud
med sig, nu da behovet var steget.
Måske skete det lidt på bekostning af
vejenes vedligeholdelsesstand, hvad
man mærkede under sidste krig.

I lO-året 1932—42 afsluttedes vej
fondsarbejder på landevejene med en
udgift på 3,2 mill. kr. og iværksattes
yderligere arbejder til overslagssurn 5,4
mill. kr. — hvortil korn, at amtsrådet
ydede tilskud til regulering af biveje,
der senere optoges som landeveje, og
foretog reguleringsarbejder uden til
skud for Ca. 2,3 mill. kr.

Af det sidste tal tegner de 50 km
houedlanderej sig for 1,4 mill. kr.,
der anvendtes til korebaneudvidelse fra
5,5 til 9,0 m og til korebanens tæppe-
belægning.

Det er bemærkelsesværdigt, at skat
teudskrivningen til landeveje b artfaldt
helt i 3 af landbrugskrisens år og iov
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rigt var meget lav i det meste af
30’erne. Man tærede på motorskattens
voksende provenu og nåede op på at
suge 4,9 pct. af amternes årlige motor
skatsandele til sig som følge af de store
udgifter i 20’erne. En tilsvarende ned
gang i skateudskrivningen fandt ikke
sted for sognekommunernes vedkom
mende.

Iøvrigt er det vist karakteristisk, at
man her i amtet i 30’erne byggede så
forholdsvis mange n’te landeveje, Ca.
50 km, til komplettering af landevejs
nettet. Sognerådene bidrager til ved
ligeholdelsen af en del af disse lande
veje.

F. Efter krigens stilstandsperiode
slikkede man sårene og tog så — her
som andetsteds, fat på færdiggørelse af
ufuldførte anlægsarbejder og efterhån
den også fra omkring 1950 på nye vej
fondsarbejder.

Det drejer sig nu, når bortses fra
tidligere forpligtelser, væsentligst om
regulering af eksisterende landeveje.

I årene 1943—53 er der til tilskuds
arbejder afholdt udgifter på Ca. 9 mill.
ku. — væsentligt mindre værd end
millionerne i 30’erne.

Mari prøver nu fortrinsvis at kon
centrere sig om Kalundborg—Slagelse
landevej, der udbygges med 18 m pla
num, 7 m korebane og cvklestier, og
det er derefter hensigten at gå i gang
med den gamle krogede landevej fra
Elverdam over Jyderup til Kalundborg
— den såkaldte ,,Skovvej” — der ag
tes udbygget med 14,9 m kronebredde,
7 m korebane og cvklestier — forlagt
uden om de mange stationsbyer — for
at kunne overtage nuværende hoved
vej 4’s fjerntrafik og dermed overflø
diggøre ombygning af denne gode vej.

Naturligvis udføres dog også andre
reguleringer, som det vil fremgå af
den ophængte oversigtsplan.

Efterkrigstiden har budt på megen
omlægning af arbejdsmetoder, forår
saget dels af mekanisering, dels af fly
viden. Vi udfører nu hyppigere jord-
arbejder i egen regning med delvis lejet
materiel. Belægningernes bærelag har
vi altid udført selv, medens slidlagene
nu — i modsætning til før krigen —

udføres af entreprenør, dog bortset fra
overfladebehandling, som er godt ud
viklet efter krigen, og som også udfø
res for sogneråd. (Ialt 1,4 mill. m’ i
1947, 0,2 mill. m’ i 1954).

Rundt regnet 150 km af de 365 km
landevej er nu forsynet med acceptabel
tracé, tværprofil og bærelag. Dog
mangler cvklestier de fleste steder.

Det er karakteristisk for resten af
vejnettet, at der efter vejreglerne skulle
være over 100 km spærrelinie mod
overhaling på hele Iandevejsnettet.

Man kan naturligvis ikke afvente
rationel ombygning af hele vejnettet,
inden i det mindste en nødtørftig b red-
den dvideise finder sted, og vi har der
for i 1949 påbegyndt en udvidelse af
kørebanebredden til 6 m på veje, der
ikke foreløbigt antages underkastet
ombygning, idet der i forbindelse her
med foretages en afretning af køreba
nen med 18 kg’s tæppehelægning. Kun
i meget ringe omfang foretages ændrin
ger i tracéen.

Hidtil er udført Ca. 70 km af disse
forbcdringsarbejder.

Det må, navnlig efter erfaringerne
i vinter, anses for yderst tvivlsomt, om
metoden er tilstrækkelig, når den
manglende bæreevne tages i betragt
ning.

Vi har i vinter sammenlagt haft ca.
15 km korebane, der har svigtet —

fordelt udelukkende på de ikke om-
byggede veje og uanset, om koreba
nerne har haft tynd tæppebelægning
eller ej (bekostning anslået til 0,5
mill. kr.).
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Vedligeholdelsen af disse tynde tæp
pebelægninger er hidtil sket med nye
tynde belægninger, men kan erstattes
af overfladebehandling eller af et tykt
lag grusasfaltbeton, hvor dette — no
get risikabelt — kan skønnes at give
tilstrækkelig bæreevrieforogelse.

G. Skal jeg uden nogen — iøvrigt
påkrævet — vejledning i, hvad der
fremover kan ventes af vejfondstilskud
og motorskatsandele, opstille et 10-års
program for vejbehandlingen — ud
over almindelig vedligeholdelse og sa
nering af byerne — tager det sig så
dan ud som det mest sandsvnlige:

Allerede ombygget eller i god stand,
må forblive uændret 150 km

Allerede sideudvidet, må forblive
uændret 70

Ombygges med vejfondstilskud ... 50
Sideudvides til 6 m og forsynes evt.

med tykkere bærelag i fornødent
omfang 95

Ialt ... 365 km

hvortil kommer optagelse som lan
deveje af biveje efter udbygning
alene i det omfang, hvori amts
rådet har forpligtet sig dertil ... 22

Ialt ... 387 km,

der må blive den maksimale lande
vejslængde, medmindre ændret lovgiv
ning og ændret okonomisk grundlag
— som ventet — muliggør andet.
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Efter omstændighederne må harmo
nikaen så trækkes ud eller skubbes ind,
men der skal alligevel disponeres i tide
for ikke at udfore dobbeltarbejde, og
det er som sagt svært under de nu her
skende omstændigheder.

Efter en sådan 10-års periode vil
man afgjort ikke have opnået et til
fredsstillende landevejsnet, ja når hen-
ses til trafikudviklingen, vil man sik
kert stå længere tilbage end nu.

Jeg vil derfor håbe, at der indtræf
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fer en tredie glansperiode for vejvæse
net i dette amt, som kan betinge æn
dring af programmet, og jeg sætter min
lid til ny motorafgiftsfordelingslov og
til forbedret vejfondsvirksomhed.

Efter den opgorelse, amtsvejinspek
torforeningen foretog i 1952, vil det
koste Ca. 100 mill. kr. at bringe nu
værende landevejsnet i overensstem
melse med vejreglernes krav, medens
det lige opstillede program vel kun ko
ster omkring 25 mill. kr,



UDLÆGNINGSMASKINE
for stenmaferialer og pulverasfaH

Velegnet til både nyanlæg

og reparationsarbejder

Maskinen er forsynet med indstillelige larvefadder,
samt karehjul, der nedsænkes for transport efter lastvogn

FABRIKAT: AMMANN SCHWEIZ

Alle maskiner og redskaber til gaders og vejes
BYGNING - VEDLIGEHOLD - RENGØRING

i

xv



Vejskiltefabriken ,,COLOUR REFLEKS”
v. Svend Aage PetersenÇ\\\\\\\\ (/I///////

ICOLOUR

IREFLEKS>

1VEJSKILTE
I \ \\\\\\\\S

FENSMARKVEJ 7

NÆSTVED

TELEFON 2611

VEJSKILTE AF ENHVER ART

MED OG UDEN REFLEKS

Specialfabrik i Danmark.

Godkendt af Vejdirektoratet.

I BUND OG GRUND
VERDENS BEDSTE OG HURTIGSTE

MOTOR-GRÆSSIÅMÅSKINE

Forlang nærmere
oplysninger
og demonsiration hos

Prøv en ALLE N arbejde! Den
klipper hurtigt og let store græ5
arealer og lignende bevoksnlnger.
Maskinens pe-fekte ballance gør
den velegnet til at arbejde på ujævot
terræn under fuld kontrol
De styrer-ALLE N klarer resten:

Allen motorslåmaskine til:

* Vejrabatfer

BRØDRI BENDIX
GI. Torv 18 . København K . TelL 17180

* Groftekanter

* Jernbane
skråni nger

ALLEN motoriserel græsslåmaskine
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II. Når jeg har valgt denne form
for min redegorelse, skylder jeg Dem
oplysninger om meget andet.

I kortfattet form vil De finde en del
af det manglende indsat i programmet
for koreturen i morgen, og adskilligt
vil De kunne læse Dem til af de op-
hængte planer. Jeg håber, De vil drage
nytte af begge ting. Uddrag optrkkes
her:

1. Landevejsla’ngde:
365 km, heraf hovedvej 4: 57 km (Danmark
8.133 km), hertil 44 km 1. kl. A-biveje (amts-
biveje), ialt 409 km under amtsvejvæsenet.

2. Bivejslængde:
1.902 km (Danmark 44.760 km), der forde
ler sig med 1.841 km i 65 sognekommuner
og 61 km i kobstædernes landdistrikter.

3. Beleegninger, landeveje:
Overfladebehandlet og/eller top

lagsfyldt makadam 173,6 km
Tæppebelægning (incl. grusasfalt

beton 4,3 km) 160,0
Cementbeton 31,4

Ialt ... 365,0 km

Tæppebelægningerne omfatter 68,9 km 18
kg/m3 — maskinafretning.

4. Belægninger, biveje:
Pr. 1/1 1955:

Uden belægning 6,0 km
Grusveje 69,3
Makadamveje 420,0
Overfladebehandlet og/eller top

lagsfyldt makadam 1.044,8
Tæppebelægning 271,2
Grusasfaltbeton 29,5 ,,

Andre belægninger 0,5

Ialt ... 1.841,3 km

70 pct. af bivejsnettet er således forsynet med
stovfrit dæklag.

5. Forbrug af bitaminose vejmaterialer:
Londeveje 1954:

Asfaltemulsion, incl. klæbning 2.000
Tæppebelægningsmatcriale 17.977
Gusasfaltbcton 3.175

6. Arbejde for sogneråd:

Overfladebehandliag udforer amtvejvæscnct
for en del kommuner, men for tiden i afta
gende omfang som folge af den tiltagende
brug for asfaltpulvermaterialc til slidlagsfor
nyelse.

Fra og mcd 1949 er udfort i gennemsnit
55 km/år, men i 1953 og 1954 kun 23 km/år.
Til overfladebehandling på biveje er hidtil
kun anvendt vcjtjære og (fra og med 1952)
af cutback-typen.

Vejfandsarbejder på biveje administreres
normalt af amtsvejvæsenet og finansieres af
amtsrådet for sognerådets regning.

Teknisk bistand ydes af amtsvejvæsenet til
sognerådene mod betaling til amtsrådet (Ca.
50.000 kr. årligt). Ca. ‘/a af teknisk persona
les tid medgår hertil.

Vejvisere på biveje opsættes og vedligeholdes
af amtsvejvæsenet på amtsrådets bekostning.

7. Vejadgifter. Amtsvejvæsenet:

Motorskats- Andel i Skatte- Totale
Motorskats

År
givende forhold til udskrivning vejudgifter

andelevejudgift alle amterne til vejvæsen (balance)
mill. kr.mill. kr. kr. mill. kr.

50/51 2,6 1,3 4,3 944.000 4,3
51/52 2,6 1,5 4,3 702.000 4,7
52/53 2,4 1,5 4,3 995.000 3,8
53/54 2,4 1,5 4,4 929,000 4,4
54/55 2,5 1,9 4,5 950.000 4,7
55/56 2,4 1,8 4,5 1.000.000 5,5
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Cutbaekasfalt og eutbaektjære
Asfaltemulsion, incl. klæbning
Tæppebelægningsmaterialer
Gusasfaltbeton
Andre materialer

Biveje 1954:

179 t

226
6.778
3.433

531

Vejtjære 104 t

Asfaltbitumen 71



8. Vejudgifter. Sognekommuner:

(Hvoraf motorskatsandrie bregnes.)
1950/51: 4,6 mill. kr., pr. km vej: 2530 kr.
1951/52: 5,3 ,,,,,,,, ,, : 2920
1952/53: 6,4 ,,,,,,,,,, : 3520
1953/54: 6,4 ,,,,,,,, ,, : 3380

IX. Vejbesiglelse i Holbæk amt

Besigtigelsen foretoges den 3. juni.

Fo rmiddagsturen foregik i Odsher
red og var efter opfordring fra flere
mødedeltageres side lagt således, at den
førte til Sjællands odde, som danner et
ejendommeligt landskab uden for alfar
vej.

Foruden det vejtekniske blev der lej-

Der gøres holdt under
besigtigelsesturen ved
Audebodæmningen ved
Lammefjorden.

lighed til at bese Odden kirke og kir
kegård samt marineskydeskolen på
Gniben.

Eftermiddagsturen førte deltagerne
over den udtørrede Lammefjord ad
Adelers Allé og Gislinge—Grevinge
vejen til Audebodæmningen på Hol
bæk—Nykøbing Sj .-Iandevejen og vi
dere til Holbæk.

På delers Allé, som er stamvej på
Lammefjorden, sås igangværende vej
fondsudbvgning af den nordligste (og
sidste) strækning, hvor der på et mere
end 10 m tykt dvndlag var en 70—80
cm grusoverbvgning under udførelse.

De passerede fire broer på Adelers

På landevejen fra Ka
lundborg til Slagelse så
man om lørdagen på
stobning af betonbelæg
rung på cyklestier.
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Allé og Gislinge—Grevingevejen (an
lagt med vejfondstilskud som offentlig
bivej) er alle udført i forspændt beton.

Audebodæmningen besigtigedes.

Fra Holbæk kørtes ad Holbæk—
Ringsted landevejen til Nykro ved El
verdam—Jvderup —Kalundborgvejen,
som fulgtes til Elverdam, og hvor køre
banen er udvidet til 6 m og maskinaf
rettet med 18 kg asfaltpulvermateriale.

På flere af de passerede vejstræk
finger kunne den praktiserede afstrib
ning af kørebanerne iagttages, på den
korte strækning, Elverdam—Roskilde
amtsgrænse, af hovedvej 4 sås afstrih
ningen udført med refleksmateriale.

Turens sidste etape foregik ad Frede
rikssundvejen i Hornsherred (i Ros
kilde amt) til Langtved over Munk
holmbroen til amtsvejvæsenets kontor
bygning i Holbæk, som forevistes.

I tilslutning til årsmødet foretoges
lørdag den 4. juni besigtigelse af meka
nisk stabiliseret grusbærelag samt be
toncyklestier under udførelse på Ka
lundborg—Slagelse landevej en ved
Svallerup. Der deltog i denne besigti
gelse bl. andre 8 amtsvejinspektører og
fra vejlaboratoriet professor H. H.
Ravn og civilingeniør Morten Ludvig
sen.

Det mekanisk stabiliserede gruslag udlægges på vejen ved Svallerup.
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Fra minisferierne Fra domsfolene
Kurstab ved optagelse af lån til vejbygning

Ministeriet for offentlige arbejder, vejdi
rektoratet har tilskrevet Thisted amtsråd så
ledes:

,,Ved at meddele, at Vust sognekommune
har måttet optage lån til finansiering af vej-
udgifter, har hr. amtmanden i skrivelse af
5. marts 1955 forespurgt, om et kurstab ved
optagelsen af det pågældende lån vil kunne
medtages blandt den nævnte kommunes regn
skabsmæssige udgifter til vejvæsenet i henhold
til motorafgiftsiovens 9, stk. 7.

I denne anledning skal man meddele, at
ministeriet intet har at erindre imod, at det
af den pågældende kommune lidte kurstab
medtages blandt dens regnskabsmæssige vej-
udgifter under forudsætning af, at en even
tuel kursgevinst ved lånets afvikling til sin tid
påses fradraget ved opgørelsen af kommunens
regnskabsmæssige vejudgifter
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Betaling for grus afhentet på mark
til istandsættelse af vej

En gammel forordning af 30. december
1793 er blevet fremdragrt under en sag, som
Sevel kommune havde anlagt mod gårdejer
Peder Jacobsen, Gunderup, i en strid om
betaling for grus, som kommunen i flere år
har optaget på gårdejerens marker. For af
hentning af vejmaterialerne betalte kommu
nen et vederlag på 75 ore pr. kubikmeter,
men i efteråret 1953 opstod der uenighed
mellem parterne om vederlaget, hvorfor kom
munen under sagens behandling ved retten
i Holstebro krævede udpeget 2 uvildige sag
kyndige til at fastsætte prisen på grus fra
gårdejerens mark. Jacobsen protesterede her-
imod, idet han gjorde gældende, at han måtte
have lov til selv at bestemme, hvad han ville
have for sit grus.

Kommunen henviste til en plakat af 4. juni
1845 om vejmaterialrrs afgivelse til istand
sættrlser og vedligeholdelsrr samt til den
nævnte forordning af 1793 om vejvæsrnet i
Danmark, som fastslår, at ,,kommunrn er be
rettiget til at tage grus mod en billig godt
gorelse til ejeren for brskadigrlse af marker
ne”. Retten fandt, at der ikke var fornøden
lovhjemmel for at efterkomme kommunens
krav, som derefter blev afvist.

Kommunen påkærede afgorelsen til lands
retten, der fandt, at der efter forordningen af
1793 ikke er noget i vejen for, at taksatinns
forretningen kan afholdes, og kommunens be
gæring blev taget til folge. Det pålagdes Ja
cobsen at betale 70 kr. i kæremålsomkostnin
ger.

Kursus
Teknologisk Institut påbegynder dagkursus for

industrilaboranter den 11. ds. og ca. 6. marts

1956. Indledende aftenkursus og supplerende
aftenkursus for ,industrilaboranter påbegyndes

begge i september og afsluttes i april 1956.

.ç’
-

De internationale vejtavlrr bygger som bekendt

på det princip, at tavlerne skal kunne forstås,
uden at det er nødvendigt at kende landets

sprog. Her er man gået et skridt videre.
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En INTERNATIONAL bæltetraktor med Drott-læsseskovl klarer et

hvert grave- og læssearbejde, selv under vanskelige forhold. Læsse

skovlen leveres til alle størrelser af INTERNATIONAL bæltetraktorer

og kan også leveres som — fire i een skovl: Bulldozer, Bullclaim,

Skidshovel og Claims Shell.

Vor iridustriafdeling tilbyder i Øvrigt mange andre entreprenør

maskiner samt last- og varevogne.

Med eller uden GUMMI:
FLUXASFALT
ASFALTEMULSION
TÆPPE B EL ÆG N INGER

-:: -Ç1

DEN LYSE

R •TA•
RINGE Tlf. 331

ODENSE Tlf. 10531

RUDKØBING TIl. 461

TANGE TOP pr Kværndrup Tlf. 247

_

r. -- ‘\

___

N

TIL DE SVÆRE JOB

Spørg først:

INTERNATIGNAL HARVESTER COMPANY
Snorresgade 18-20, Kbhvn. S.

Telefon jJ 92 00
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Jordarbejde - Vejarbejde
Levering af Sten og Grus fra egne Lejer

Gravemaskiner — Buldozere
udlejes

Entreprenør

SIGURD PETERSEN
Strandby Kirkevej 270, Esbjerg. Tlf. 2170

Vognmand EJNAR JENSEN
H. P. Jensens Eftfl,

Strandmarken 4 NYKØBING F. Telefon 915

*

Levering af Sten, Grus og Vejn2aterialer.

E. A. KJÆR
CIVILINGENIØR & ENTREPRENØR

TAULOV, TLF. 79 & 119

Jord- & vejarbejder Slagger

Overfladebehandling m. varm asfalt

DEN BEDSTE VEJ-TIL BEDRE VEJE
PULVER. MATERIALER

LUXOL ASFALTEMULSION

F L U X ET. A S F A LT

V EJTJÆ R E

OVERFLADESEHANDLING MED FLYDENDE

BINOEMIDLER - TÆPFEBELÆGNING
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Anders Bach /s
Havnens Nordside

lejle

Tlf. 386 (2 Linier)

Alt i Betonvarer D. S. 400, Cement, Bygningsmaterialer, Terrazzo,

Tagsten, Væg- og Gulvfliser etc,

JOHS. RASMUSSEN
Stenbrud og Skærvefabrik

Vognmand

NØRRE SMEDEBY AIS Enighedsvej 19 - Sorø
Vilsbæk pr. Kliplev Telf. 185 - 362

Leverandør til samtlige sønder- Udfører Jord-, Vej- og Entreprenør

jydske Amter kørsel med Lastvogne fra 2—16 Ton.
Levering af Sten, Grus

Tlf. Kliplev 8716 og Vejmaterialer.

Kildebrønde Vognmandstorretnin MIDTJYDSKE

BETONVAREFABRIKKER
Traktor med Skovl

A L K ø R S E L Tlf.: Herning 464 — 465 . Lind 45

(3—10 Tons med Tippelad) Lager af mrk.
Vognmand M. Pedersen Befonvarer

Telefon: Greve 37 Kontor: Th. Nielsensgade 93,

Levering af Grus og Sten HERNING

AL. KØRSEL
Specielt: Vogne med tippelad.

HARRY JENSEN
LEVERING af VEJMATERIALER fra LYSHOLMGÅRDS GRUSGRAV

Grus - Singels - Bundsten m. m.

Roskilde Telf. 681
Grusgrav: 3850x
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Aktieselskab et

De Danske Granitbrud
Nr. Voldgade 54 . Central 2620 . Minerva 2620

KØBEN HAVN

Kantsten Bro%1en

Skærwc. o Chaussebrostensfabrik
Stenhugerier

Vang — Bornholm

HOLM & STRØYBERG

Nr. Voldgade 54 — København

_1 H.POULSEN&CO.A/s
KALVEBOD PLADSVEJ - KØBENHAVN V.

Telegramadr.: MAKADAM - Telefon: Central * 8636 & 4729

SKÆRVER

BROSTEN—KANTSTEN—CHAUSSESTEN

GRUS OG SINGELS

Leverandør til kommuner over hele landet
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