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DK 351.811Vej bestyrelsesloven

Af vejdirektor K. Bang.

Det er naturligt i særlig grad at mar
kere den nv vejbestyrelseslov, fordi det
er 90 år siden vejbestyrelsesforholdene
sidst blev grundig gennemgået af lov
givningsmagten. Den ny lov har tilmed
den styrke, at den ikke alene hviler på
årelange kommissionsforberedelser
med afbrydelse fra 1933 — men også
har opnået fuldstændig enstemmig ved
tagelse i folketinget.

Vejloven af 1867 byggede som be
kendt på den forudsætning, at fjern-
ti afikken ikke længere skulle formidles
ad landevejene, men over det stærkt
voksende jernbanenet. 1867-loven over-
førte derfor landevejenes bestyrelse til
amtsrådene. Nu er denne forudsætning
bristet, idet en væsentlig del også af
fjerntrafikken i dag går ad vejene. Når
man ikke heraf har draget den konse
kvens simpelthen at tilbageføre lande-

vejenes administration til staten, skyl
des det antagelig, at en anden faktor
har ændret sig væsentligt siden 1867,
nemlig de kommunale organers mulig
heder for at løse større tekniske op
gaver dels på grund af kommunalråde
nes større erfaring, dels på grund af
udbygningen af kvalificerede kommu
nale tekniske tjenestegrene, f. eks. amts
vejvæsenerne.

Man kan vel karakterisere den nye
vejlovs forvaltningsbesternrnelser som
et forsøg på at forene den stigende
nationale interesse i vejvæsenet med en
bevarelse af den værdifulde kommu
nale indsats. Dette er en naturlig forS
længelse af den ved motorafgiftslovgiv
ningen i 1927—32 gjorte indsats, hvor
ved man fuldstændigt bevarede de hid
tidige rammer for det lokale selvstyrc
på vejvæsenets område, men i meget

Lov nr. 95 af 29. marts 1957 om bestyrelsen af de offentlige veje.

Trafikminister Kai Lindberg,

der fremsatte lovforslaget
om vejbestyrelsesloven.
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væsentligt omfang forlagde den øko
nomiske byrde fra de lokale skatteydere
til centralt opkrævede skatter, motor
afgifterne.

Dette har jo allerede i den forløbne
tid — naturnødvendigt — ført til større
indseende fra statsmyndighedernes side
med de lokale vejvæsener, som ikke fik
noget ansvar for den del af indtægts
siden, som repræsenteres af motorafgif
terne, hvad enten disse optrådte som
direkte refusion eller vejfondstilskud.
Samtidig hermed er fremvokset det
lige så uundgåelige krav fra trafikan
ternes side til ensartet og planmæssig
udbygning og indretning af vejnettet.

Principielt går den ny vejbestyrelses
lov ikke videre, men fastholder, at de
offentlige veje fortsat skal bestyres af
amts-, by- og sognekommunerne. I
folketingsudvalget har enkelte medlem
mer givet udtryk for, at ,,udviklingen
på længere sigt kunne nodvendiggøre,
at staten overtager . . . den del af ho
vedvejene, der kunne siges udelukken
de at betjene fjerntrafikken . . .“, men
disse synspunkter har ikke givet anled
ning til ændringsforslag. På den anden
side hjemles imidlertid ganske klart en
betydelig central indflydelse på vejvæ
senets udvikling, således at loven ikke
alene knæsætter den af ministeren gen
nem vejfondsadministrationen i den
sidste snes år faktisk udovede indfly
delse, men i det hele giver et legalt
ståsted for en koordinerende, egalise
rende og regulerende central indfly
delse. Dette kommer måske i virkelig
heden klarest frem i § 21, der bl. a.
pålægger ministeren at udarbejde en
vejplan for alle veje på land og i by,
som må anses for at være af betydning
for den gennemgående færdsel, men
mange vil måske mere hæfte sig ved
reglerne om ministerens tilsyn, f. eks.
§ 17 om hovedlandeveje og landeveje
— hvorunder tilsvarende gader i by-

erne henregnes — der åbner mulighed
for at pålægge vej bestyrelsen anlæg af
nye hovedlandeveje eller landeveje så
vel som anlægsarbejder på sådanne
veje. Ligeledes kunne nævnes reglerne
om klassificeringen, f. eks. § 9, hvor
efter der kan foretages forandring i
klassificeringen eller af offentlige vejes
bestyrelsesforhold uden vedkommende
kommunalbestyrelses samtykke. De vig
tigste af disse beføjelser er ganske vist
ikke overladt til ministerens frie skøn,
idet der skal indhentes erklæring eller
ligefrem foreligge tilslutning fra det
nyoprettede vejnævn, hvori de kom
munale repræsentanter er talrigere end
statens. Dette kautel mod misbrug fra
ministerens side kan dog ikke betage
reglerne det principielt nye indhold, at
afgørelsen kan træffes uden det en
kelte kommunalråds tilslutning.

De forvaitningsmæssige bestemmelser
bør ikke aflede interessen fra andre
temmelig betydningsfulde reformer,
som loven indeholder. Af det meget
nye synes jeg, der er grund til at frem
hæve 3 områder, hvor vanskelighe
derne hidtil har været betydelige:

Ekspropriationsreglern e ændres radi
kalt, dels med hensyn til definitioner
af ekspropriationsformålene, dels med
hensyn til ekspropriationsmyndigheder
ne. Der indføres nu amtskommissioner
fælles for by og land med påankemulig
hed til et antal overtaksationskommis
sioner. Endvidere skabes der mulighed
for rationel ordning af overkorsels- og
adgangsforhold. Vejbestyrelsernes myn
dighed præciseres, og der nedsættes
særlige amtsudvalg, som skal gennem
gå samtlige veje og een gang for alle
fastslå, på hvilke strækninger der bør
være begrænsninger i mulighederne for
at få overkørsel eller anden adgang.
Endelig gennemføres nye byggelinie
regler, bl. a. med udvidelse af bygge
liniernes indbyrdes afstand, mulighed

66



Nogle bemærkninger om den nye vejbesfyrelseslov
Af ekspeditionssekretær i ministeriet for offentlige arbejder, cand, jur. F. J. Boas. DK 351.811

I tilslutning til vejdirektorens foranstående artikel skal jeg forsoge at uddybe visse af

bestemmelserne i den nye vejbestyrelseslov. De forvaltningsmæssige bestemmelser i lovens

kap. I er allerede gjort til genstand for omtale af vejdirektoren, og jeg skal derfor afstå

fra at gå nærmere ind på disse og i stedet begrænse mig til lovens øvrige bestemmelser.

Reglerne i lovens kap. II indeholder
en tiltrængt revision af vejlovgivnin
gens hidtidige ekspropriations- og tak
sationsbestem;nelser.

Medens ekspropriations- og taksa
tionsreglerne for arealerhvervelser til
offentlige veje hidtil har været forskel
lige, alt efter om det drejede sig om
ekspropriation til en landevej, en bivej
eller en bygade, er disse regler nu gjort
ensartede i by og på land (dog er Ko
benhavns kommune undtaget), og lo
ven betyder samtidig en modernisering
og klargorelse af de hidtidige regler.

‘Ved § 23 er der således givet en
klarere angivelse af, til hvilke formål
der kan eksproprieres, end den hid
tidige lovgivning indeholdt. Vejforord
ungen af 1793 og loven af 20. august
1853 om jords afgivelse til offentlige
biveje gav nemlig efter deres ordlyd

alene udtrykkelig hjemmel til ekspro
priation til anlæg af nye landeveje og
biveje samt til udvidelse af bestående.
Der opstod derfor i tidens løb på
mange punkter tvivl om, hvilke vej-
formål der kunne siges at være om
fattet af lovens ord. Det har således
været diskuteret, om der kunne eks
proprieres til vendepladser, vigepladser
og oplagspladser i medfør af de på
gældende bestemmelser. Senere — i
forbindelse med motorfærdselens ud
vikling opstod også problemet, om
dcr i de nævnte bestemmelser var hjem
mel til ekspropriation til parkerings
pladser og rastepladser. Endvidere har
der været rejst spørgsmål om ekspro
priation bl. a. til anlæg af tank- og
servicestationer i forbindelse med vej-
anlæg.

Ved § 23 bliver spørgsmålet nu af

for usymmetriske byggelinier og ikke
mindst mulighed for pålæg af bygge-
linier for planlagte veje.

Hvorvidt nu vejbestyrelsesloven af
1957 virkelig har løst de aktuelle pro
blemer og kan håbe på en tilsvarende
lang levetid som sine to forgængere af
henholdsvis 1793 og 1867 vil naturlig
vis afhænge af, hvor gode de forskel
lige bestemmelser vil vise sig at være i
praksis over for lodsejere m. fl. De for
valtningsmæssige reglers levedygtighed

vil bl. a. være betinget af, om det ved
lovgivningen om vejfinansieringen —

lovforslaget om tilskud til de offentlige
veje — lykkes at skabe en økonomisk
balance, som svarer til den tilsigtede
saglige balance mellem lokal og central
indflydelse. Loven forudsætter vist i
virkeligheden også, at det kun yderst
sjældent vil blive nødvendigt at sætte
en sag på spidsen, da alle på bunden
må forstå betydningen af vejnettets
enhed.

67



klaret, idet der nu gives hjemmel til
ckspropriation ikke alene til anlæg og
udvidelse af offentlige veje, men også
til sådanne anlæg, som må anses for
tilbehør til offentlige veje. Som eksem
pler herpå nævnes parkeringspladser,
vigepladser, rastepladser, materielpiad
ser og anlæg af beplantninger. Opreg
ningen fremtræder imidlertid kun som
en eksemplifikation og tilsigter ikke at
være udtømmende. Der vil derfor
forudsat, at de pågældende anlæg ind
går som en del af den offentlige vej —

kunne eksproprieres til tank- og service-
stationer, beplantninger og til toiletter
i forbindelse med vejanlægget. Formu
leringen er i øvrigt gjort så elastisk, at
der i fremtiden vil kunne eksproprieres
til formål, som der i dag ikke er op
stået behov for, forudsat, at de pågæl
dende anlæg til den tid må anses for
naturlige tilbehør til vejen.

Bestemmelsen giver i ovrigt også
hjemmel til ekspropriation i det om
fang, det er nødvendigt til beskyttelse
af vejarealet, og den afløser de hid
tidige bestemmelser i krvdsningslovens
§ 7 m. fl. steder om pålæg af oversigts
servitutter ved ekspropriation. Ved sin
formulering fjerner bestemmelsen en
hver tvivl om, at bestemmelsen ikke
alene kan anvendes til pålæg af sådan
servitut ved skæringer mellem offent
lige veje indbyrdes, men også ved skæ
ringer mellem offentlige og private
veje. Endelig bliver der givet udtryk
kelig hjemmel til ekspropriation til an
læg eller udvidelse af private veje, når
det er nødvendigt for at skaffe fornø
den adgang til ejendomme, der ikke
får direkte adgang til en offentlig vej.

Også med hensyn til sammensætnin
gen af vurderingsmvndighederne bety
der loven en gennemgribende moderni
sering, ligesom den som nævnt betyder,
at taksationsreglerne fremtidig princi
pielt bliver ensartede ved alle ekspro

priationer til offentlige veje (bortset
fra Københavns kommune), idet de
afløser ikke alene de hidtidige taksa
tionsregler for landevejs- og bivejsan
læg, men også vejvedtægternes taksa
tionsbestemmelser. De hidtidige taksa
tionsregler for landevejsekspropriatio
fler er blevet kritiseret af amtsrådsfor
eningen, der har anført, at det var
uheldigt, at taksatorerne såvel i taksa
tionskommissionen som i overtaksa
tionskommissionen skulle udpeges for
hver enkelt sag, hvad der har haft den
uheldige virkning, at de pågældende
ikke får den fornødne rutine.

De bestemmelser, der nu ci’ gennem
ført herom i lovens § 27—30, bygger
på indstillinger fra amtsrådsforeningen
og forvaitningskommissionen af 1946.
Reglerne går nærmere ud på, at der i
lighed med de hidtidige regler for tak
sation til landevejs- og bivejsanlæg
(men modsat taksationer i henhold til
vejvedtægterne) bliver adgang til såvel
taksation som overtaksation af erstat
ninger for ekspropriationer til offent
lige veje m. v. Taksationskommissionen
skal bestå af 3 medlemmer. Formanden
skal være en af amtets undcrretsdom
mere, og i hver enkelt sag tiltrædes
kommissionen af to personer, udpeget
af amtmanden efter en liste, på hvil
ken der optages 8 (i Kobenhavns amts
rådskreds 12) af amtsrådet valgte per
soner og fra i til 4 personer, valgt af
hvert byråd (herunder Frederiksberg
kommunalbestyrelse) inden for områ
det. Ved denne bestemmelse opnår
man dels, at taksatorerne kommer til
at deltage i et større antal sager og
derved får den fornødne rutine, dels
at der bliver mulighed for ved de en
kelte anlæg at udpege de personer på
listen, som må antages at være mest
sagkyndige ved de taksationer, som
skal foretages. Taksationskommissio
nens forretningsområde skal være amts-
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rådskredsen med de inden for dennes
geografiske område beliggende købstæ
der. Frederiksberg anses i denne for
bindelse for beliggende inden for det
af Københavns amtsrådskreds omfat
tede geografiske område. Hvis der er
behov for det, kan ministeren bestem
me, at der skal nedsættes flere taksa
tionskommissioner inden for samme
arntsrådskreds.

Der nedsættes endvidere for hele
landet 7 overtaksationskommissioner,
nemlig 3 for de jydske amter, i for de
fynske amter og 3 for de sjællandske,
lolland-falsterske og bornholmske am
ter. Hver overtaksationskommission
skal bestå af 5 medlemmer. Forman
den, der vælges af ministeren for of
fentlige arbejder, skal opfylde betin
gelserne for at være landsdommer, og
endvidere udpeges to faste medlemmer
af ministeren. Endelig tiltrædes kom
missionen i hver enkelt sag af to med
lemmer, der udpeges af ministeren efter
en for hver amtsrådskreds udarbejdet
liste over taksatorer, hvorpå der op
tages 5 personer efter indstilling af
amtsrådet og i person for hver kob
stad (herunder Frederiksberg kom
mune).

Medens det hidtil såvel ved lande-
vejs- som bivejsekspropriationer har
været landinspektoren, der ledede tak
sations- og overtaksationskommissioner
nes forretninger, omend uden stemme
ret, bliver det som nævnt nu i første
instans dommere eller dommerfuld
mægtige og i 2. instans personer, der
opfylder betingelserne for at blive
landsdommere, der bliver ledere af
kommissionerne, idet de samtidig bliver
stemmeberettigede medlemmer af disse.
Den hidtidige ordning, hvorefter det i
mange tilfælde var den samme land
inspektør, der bistod anlægsmyndighe
den ved forligsforretningen og senere
optrådte som leder både af taksations

og overtaksationskommissionen, har
nemlig givet anledning til kritik. Den
nye ordning synes også bedre i over
ensstemmelse med den nye grundlovs

§ 73, hvorefter taksationsmvndigheder
nes erstatningsansættelser kan indbrin
ges for domstolene. Hvorledes ordnin
gen med de to instanser vil virke i
praksis, vil i nogen grad afhænge af
domstolenes indstilling over for vur
deringskommissionernes erstantnings
fastsættelser, jfr. herom nærmere vej-
direktørens artikel i U.f.R.B. 1957-33.

Allerede under den bestående rets
tilstand afholder vejbestvrelserne i
mange tilfælde i forbindelse med eks
propriationer til vejanlæg åstedsfor
retninger, hvor lodsejerne gøres be
kendt med ekspropriationcns foretagel
se. Nogen pligt til at afholde sådanne
forretninger har der hidtil ikke været,
og det er i praksis forekommet, at lods
ejerne først har fået meddelelse om
ckspropriationen lang tid efter, at den
var foretaget. Der indføres derfor i
§ 25 den nye regel, at ckspropriatio
nen først er bindende for vedkom
mende ejere og brugere, når der har
været afholdt en åstedsforretning, hvor
til samtlige ejere og så vidt muligt
samtlige brugere indkaldes, og hvor de
fremmødte gøres bekendt med ekspro
priationen og dennes nærmere omfang.
Endvidere fastslås det udtrykkeligt, at
ekspropriationsbeslutninger kan indan
kes for ministeriet, hvis de er truffet
af et amtsråd eller byråd, og ellers for
vedkommende amtsråd.

Som anført i vej direktørens artikel
skabes der dernæst ved lovens kap. III
mulighed for en rationel ordning af
overkarsels- og adgangsforhold.

Ved § 32—34 er der sket en nær
mere præcisering af vej bestyrelsernes
beføjelser på dette område, og ved
§ 35—38 er der givet sikker lovhjem
mel for at træffe bestemmelse om fa
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cadeloshed for de vigtigere vejstræk
finger.

Spørgsmålet om rækkevidden af de
hidtil gældende regler om overkorsler
ni. m. har været underkastet megen
tvivl, og kun i det omfang veje var
anlagt som facadeløse enten i henhold
til bvplanloven eller de særlige motor
vejsiove, var retstilstanden helt klar.
Den vigtigste bestemmelse på dette om
råde var § 80 i vejforordningen af 13.
december 1793, der imidlertid for
mentlig direkte kun kom til anvendelse
på landeveje, medens spørgsmålet om,
i hvilket omfang den analogt kunne
anvendes på biveje og bygader, var
tvivlsomt.

Ministeriet antog, at vejbestyrelsen
ved anlægget af nye landeveje måtte
kunne begrænse antallet af overkorsler,
for så vidt de tilstødende arealers ad
gangsforhold ikke derved blev afbrudt.
Med hensyn til bestående landeveje
antog ministeriet, at amtsrådene måtte
have ret til dels af saglige, herunder
færdselsmæssige grunde, at nægte til
ladelse til tilslutning af sideveje og
overkorsler til landeveje, dels at stille
sagligt begrundede vilkår for tilladel
ser til etablering af sådanne adgange.
Endelig antog ministeriet, at der i hvert
fald i et vist omfang udkrævedes til
ladelse fra amtsrådet til en udvidet an
vendelse af bestående overkorsler, navn
lig til anvendelse af markoverkørsler til
udstykning med bebyggelse for øje.
Sporgsrnålet om, hvorvidt bestemmel
sen, der efter sin ordlyd alene omhand
lede overkørsler, også gjaldt for over
gange, var ikke afklaret.

Rigtigheden af ministeriets praksis
på dette område blev fra mange sider
draget i tvivl, og den blev i hvert fald
ikke støttet ved retsafgorelser, omend
den eneste højesteretsdorn, der i de se
neste år er faldet på dette område
(U.f.R. 1956—42), havde en så kon

kret begrundelse, at den næppe kunne
tages til indtægt som et præjudikat
imod ministeriets praksis.

Under hensyn til den tvivl, der så
ledes herskede på dette retsområde, er
de bestemmelser i den nye lov, der
nærmere præciserer vejbestyrelsernes
beføjelser med hensyn til adgangsfor
holdene til de offentlige veje, trådt i
kraft straks, medens lovens øvrige be
stemmelser først træder i kraft den 1.
august 1957. De pågældende bestem
melser, der som nævnt indeholdes i
§ 32—34, og som gælder for alle ar
ter af offentlige veje (både hovedlande
veje, landeveje og biveje) går nærmere
ud på følgende:

Ifølge § 32, stk. 1, pålægges det vej-
bestyrelsen såvel ved anlæg af nye veje
som ved omlægning eller udbygning af
bestående veje at træffe bestemmelse
om, hvorledes de adgangsforhold, der
afbrydes ved anlægget, kan etableres
i fornødent omfang. Ordet ,,adgang”
må forstås i videste forstand og omfat
tem således både vej- og stitilslutninger,
overkorsler og overgange. Vejbestvrel
sen kan efter bestemmelsen frit skønne
over, hvorvidt der bor gives de tilstø
dende ejendomme direkte adgang til
den nye eller forlagte vej, eller om det
af færdselsmæssige grunde må anses
for merc formålstjenligt at tilvejebringe
adgangen på anden måde, f. eks. ved
anlæg af private fællesveje.

Vejbestyrelsen har imidlertid ikke
nogen ubetinget pligt til under alle om
stændigheder og uanset bekostningen
at retablere adgangen til arealer, hvis
forbindelse med offentlig vej afbrydes
ved et vejanlæg. Hvis enhver adgang
til arealet fremtidig vil være afbrudt,
må arealet eksproprieres.

I stk. 2 fastslås det nu udtrykkeligt,
at eksisterende overkørsler og overgan
ge kan nedlægges ved ekspropriation
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også i tilfælde, hvor den pågældende
vej ikke ombygges.

I bestemmelsen i lovens § 33, der
omhandler forholdene ved bestående
offentlige veje, præciseres rækkevidden
af vejbestyrelsens beføjelser ved be
handling af andragender om adgang
til sådanne veje. De i bestemmelsen
nævnte eksempler på tekniske krav, der
kan stilles med hensyn til anlæggene,
er ikke udtømmende, og vejbestyrelsen
kan ikke alene stille betingelser med
hensyn til placeringen og udformnin
gen af overkorsler m. v., men også med
hensyn til arten og omfanget af den
færdsel, der må finde sted ad den på
gældende adgang. Det fremgår også af
paragraffen, at vejbcstyrelsen helt kan
nægte tilladelse til en overkørscl eller
anden adgang, hvis det må anses for
færdselsmæssigt uheldigt at etablere
den. Bestemmelsen er dog næppe i sig
selv tilstrækkelig til at sikre facadelos
hed ved bestående veje.

I lovens § 34, 1. og 2. stk., fastslås
nu udtrykkeligt,

at overkorsler og overgange kun må

benyttes som adgang til de ejen
domme, for hvilke de er anlagt,

at samtykke fra ‘cjhestyrclsen er for
nødent til ændret anvendelse af
overkørsler, der er udlagt af hensyn
til markernes drift, samt

at frastykkede parceller ikke uden sær
lig tilladelse kan benytte eksisteren
de overkorsler. I sidstnævnte bestem
melse ligger også, at overkørsler til
en offentlig vej for private fælles-
veje ikke uden videre kan benyttes
som grundlag for udstykninger.

For at undgå uberettigede modsæt
ningsslutninger fra paragraffen, er det
i stk. 3 fastslået, at ind- og udkorsel

uden for de godkendte overkorsler og
vejtilslutninger ikke er tilladt uden vej-
bestyrelsens samtykke. Dette gælder så
ledes også de steder, hvor ingen grøfter
findes, og passage fra grund til vej og
omvendt derfor kan ske blot ved kør
sel over skellinien, uden at anlæg af
en overkørsel er nødvendig. Bestem
melsen i stk. 3 omfatter derimod efter
sin ordlyd ikke gående færdsel, hvorfor
sådan færdsel mellem en grund og
vejen på de steder, hvor der ikke er
grøfter, normalt må kunne foregå uden
særlig tilladelse.

Også bestemmelsen i § 39, stk. 2,
er trådt i kraft straks. Den giver vej-
bestyrelsen mulighed for at modsætte
sig uønskede udstykninger langs offent
lige veje i indtil I år, så længe endelig
bestemmelse om adgangsforholdene ik
ke er truffet i henhold til § 35—38.

Som ovenfor nævnt gør § 3 2—34
nemlig ikke udtømmende op med fa
cadeloshedsproblemet, og det bestem
mes derfor i § 35, at særlige amtsud
valg i hver enkelt amtsrådskreds skal
gennemgå samtlige hovedlandeveje,
landeveje samt biveje af særlig betyd
ning for den gennemgående færdsel
for at undersøge, hvilke varige be
grænsninger med hensyn til adgangen
til vejen fra de tilstødende grunde der
skal gælde for de enkelte vejstræknin
ger. Ved bedømmelsen af dette spørgs
mål skal udvalgene afveje hensynet til
bevarelsen af vejen som en sikkerheds
mæssigt og trafikalt tilfredsstillende
færdselsåre med hensynet til den alle
rede stedfundne bebyggelse og forelig
gende byplandispositioner (herunder
dispositionspianer). Udvalgene skal in
den en af ministeren for offentlige ar
bejder fastsat tidsfrist afgive indstilling
til ministeren, og hvis han kan tiltræde
indstillingen, udfærdiger han bekendt
gørelse overensstemmende hermed. Ad
gang til vejen kan herefter kun tilste

71



des i det i bekendtgørelsen angivne om
fang, medmindre ministeren i det en
kelte tilfælde samtykker deri. I særlige
tilfælde kan ministeren for offentlige
arbejder efter forhandling med bolig
ministeren og med vejnævnets tilslut
ning udstede sådan bekendtgørelse
uden indstilling fra et amtsudvalg eller
skærpe udvalgets forslag. Det vil navn
lig gælde tilfælde, hvor der som betin
gelse for ydelse af vejfondstilskud er
stillet krav om tilvejebringelse af facade
loshed.

Ved § 37 er der givet ejerne af så
danne arealer, der ved en beslutning i
henhold til § 35 afskæres fra en efter
ejendommens beliggenhed og øvrige

beskaffenhed økonomisk rimelig og
forsvarlig udnyttelse af ejendommen,
svarende til udnyttelsen af de omlig
gende til vejen stødende arealer, mu
lighed for at begære arealet overtaget
af vejbestyrclsen mod fuld erstatning.
Vejhestyrelsen kan dog blive fritaget
for at overtage arealet, hvis den kan
anvise anden fornøden adgang til are
alet. Når man har valgt en bestem
melse om arcalets overtagelse i stedet
for en almindelig erstatningsregel,
skyldes det, at man har ønsket at
undgå krav om erstatning i en række
tilfælde, hvor ejerne nok føler sig ge
neret af, at de ikke får adgang til
vejen, men ilcke i en sådan grad, at
de ønsker arealerne overtaget af det
offentlige. Udformningen af bestem
melsen er i øvrigt i overensstemmelse
med bvplanlovens § 14.

Det pålægges ved § 39, stk. 1,
trikelmvndighederne og de praktise
rende landinspektører ved forefalden
de udstykninger at påse, at bestemmel
serne i stk. 3 er behørigt overholdt.
Det betyder, at det formentlig vil blive
nødvendigt at ændre § 38 i landbrugs-
ministeriets bekendtgørelse nr. 424 af
24. september 1949, hvorefter det i til-
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fælde, hvor parceller udstykkes ud til
en landevej, er unødvendigt at ind
hente erklæring fra amtsvejvæsenet om,
at overkorseisforholdene er lovligt bragt
i orden, når blot der foreligger køber
sælgererklæring om, at nye overkørsler
ikke ønskes anlagt.

Som nævnt af vejdirektøren er der
også sket en revision af de hidtidige
bvggeliniebesternmelser (lovens kap.
IV). Denne revision falder i to dele,
idet der dels er foretaget en moderni
sering af de hidtidige bestemmelser i
byggelinieloven af 1928, der samtidig
ophæves, dels er givet nye regler om
bvggeliniepålæg til sikring af nye veje.

Revisionen af de hidtidige bygge
liniebestemmelser er forholdsvis be
grænset og går navnlig ud på, at den
totale afstand mellem byggelinierne
forøges fra hidtil maksimalt 35 m (ved
landeveje) til nu maksimalt 50 m.
Samtidig gives der mulighed for at på
lægge asymmetriske byggelinier, således
at vcjgrænsen danner den ene bygge-
linie, og den anden bvggelinie fastsæt
tes i forhold hertil. Tidligere skulle
byggelinierne beregnes i forhold til
korebanens rnidtlinie.

En virkelig nydannelse er derimod
indførelsen af adgangen til at sikre
fremtidige vejanlæg, herunder større
vejforlægninger, gennem byggeliniepå
læg ( 41). Vejbestyrelserne har hidtil
været henvist til at benytte byplanlov
givningen, når det gjaldt om at sikre
fremtidige vejanlæg. Denne fremgangs
måde har været besværlig, ikke mindst
for amtsrådene, der ikke selv er byplan
myndigheder, men har været henvist
til at søge vedkommende by- eller sog
nekommunes bistand. Da de pågæl
dende primærkommuner ikke altid har
haft tilstrækkelig interesse i en sådan
sikring, har amtsrådene i flere tilfælde
enten helt måttet opgive at sikre de
pågældende anlæg eller også måttet
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ekspropriere arealerne lang tid, før de
skulle tages i brug.

Bestemmelserne i § 41 giver nu vej
bestyrelserne mulighed for at sikre an
lægget af offentlige veje, der har en
sådan betydning, at de optages på
vejplanen, d. v. s. samtlige hovedlande
veje samt sådanne biveje, som har eller
vil få særlig betydning for den gennem
gående færdsel. Denne befojelse har
naturligvis særlig betydning for amts
rådene, der som nævnt ikke selv er
byplanmyndigheder, men den er dog
også tillagt kobstad- og sognekommu
nerne for de vejes vedkommende, der
optages på vejplanen, da en sikring
efter de her omhandlede bestemmelser
i mange tilfælde vil kunne gennemføres
hurtigere end en bvplanmæssig sikring.

Sikringen efter § 41 sker ved pålæg
af byggelinier, som indtegnes på en af
vejbestyrelsen udarbejdet plan, der
fremlægges på kommunekontoret i de
sogne- og kobstadkommuner, der be
røres af planen. Samtidig med bygge
linie-pålægget kan vejbestyrelsen træffe
bestemmelse om adgangsforholdene til
den fremtidige vej samt sikre fri over
sigt over vejen.

Bestemmelse om sikring af planlagte
offentlige veje, der er optaget på vej-
planen, kan træffes af vedkommende
vejbestyrelse uden godkendelse af no
gen højere vejmvndighed, da vejen
allerede er fastlagt gennem dens op
tagelse på vejplanen. Det samme gæl
der større forlægninger af sådanne veje.
Derimod kan byggeliniepålæg til sik
ring af mindre vejforlægninger og ud-
retning af bestående veje samt regu
lering af vejkryds kun ske med sam-
tykke fra den pågældende højere vej-
myndighed, det vil for sognekommu
nernes vedkommende sige amtsrådene
og for amts- og købstadkommunernes
vedkommende ministeriet for offentlige
arbejder. Til gengæld er det ikke nogen

betingelse for sikringen, at vejen er
optaget eller vil kunne optages på vej-
planen.

I henhold til § 46 får lodsejerne en
tilsvarende adgang til at begære are
aler, på hvilke der er lagt byggelinier,
overtaget af vejbestyrelsen mod erstat
ning, som er fastsat i § 37 for ejerne
af arealer langs en offentlig vej, for
hvilken der er truffet bestemmelse om
hel eller delvis facadeløshed.

Lovens kap. V indeholder nye regler
om offentlige stier til afløsning af de
hidtidige regler i gangstiloven af 4. juli
1850. Bestemmelserne indeholder for
skellige principielle afvigelser i forhold
til gangstiloven. For det første kan
amtskommunerne blive vej bestyrelser
for offentlige stier, hvad de ikke kunne
efter den hidtidige lov. Endvidere bli
ver der mulighed for, at vejbestyrel
serne kan erhverve en permanent ret
over de offentlige stiers arealer på til
svarende måde som over de offentlige
vejes, medens 1850-loven kun gav ad
gang til at erhverve en slags servitut
over vej arealet, en ret, der tilmed auto
matisk bortfaldt, hvis stien ikke blev
genoptaget på gangstiregulativet, hvis
gyldighedstid var 3 år.

Den hidtidige ordning har ganske
vist været smidig, idet vejbestyrelserne
ikke har behovet at iagttage nogen be
sværlig nedlæggelsesprocedure, hvis de
ønskede at nedlægge en sti som offent
lig. På den anden side bevirkede ord
ningen, at lodsejerne uden videre
kunne aflægge stiarealerne, hvis kom
munalbestyrelsen — måske ved en for
glemmelse — undlod at revidere sti-
fortegnelsen ved udløbet af dens gyl
dighedsperiode.

Den nye lov gør det dog ikke til en
pligt for vejbestyrelsen at erhverve en
permanent ret over samtlige stier, der
overtages som offentlige. I henhold til

§ 50, stk. 2, kan kommunalbestyrelsen
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vælge, om den foretrækker alene at
opnå en brugsret over arealerne for
stifortegnelsens gyldighedsperiode, der
ved loven er forlænget fra 3 til 5 år.
I modsætning til tidligere bortfalder
stjerne dog ikke uden videre som of
fentlige ved udløbet af fortegnelsens
gyldighedsperiode, men først når der i
forbindelse med fortegnelsens revision
er truffet bestemmelse om, at stien skal
udgå af fortegnelsen.

Af bestemmelserne i lovens kap. VI
skal her kun omtales reglerne om grus
ning og parkering.

Reglerne om foranstaltninger nLrjd
glat føre på de offentlige vejes køre-
baner findes i § 53 og går ud på, at
det er vejbestyrelserne, der træffer be
stemmelse om, på hvilke strækninger
og i hvilket omfang der vil være at
træffe sådanne foranstaltninger.

Forskellige kommunale organisatio
ner har været betænkelige ved bestem
melsen, men folketingsudvalget vedtog
alligevel at bibeholde den ud fra den
betragtning, at den tværtimod at for
øge risikoen for erstatningsansvar for
kommunerne netop principielt udeluk
ker domstolene fra at skønne over disse
forhold. Man var også opmærksom på,
at domstolene under den hidtidige rets
tilstand syntes på vej til at statuere en
egentlig grusningspligt for vejbestyrel
serne, jfr. f. eks. dommen i U. f. R.
1952/1065.

Derimod udgik bestemmelsen i lov
forslagets § 53, stk. 2, om ministerens
adgang til at udfærdige vejledende be
stemmelser om grusningens omfang, da
man ikke ønskede, at sådanne regler
skulle kunne opfattes som retsregler.

Parkeringsafgiftsbesternmelserne fin
des i § 56. Under den hidtidige rets
tilstand har det været et omtvistet

spørgsmål, hvorvidt eller i hvilket om
fang, vejbestyrelserne har været beret
tigede til at opkræve parkeringsafgifter.
Nu indføres der udtrykkelig hjemmel
til at opkræve sådanne afgifter. Bestem
melsen falder i to led. Stk. i omhandler
afgifter til dækning af udgifterne ved
indretningen og driften af særligt ind
rettede parkeringspladser og andre par
keringsanlæg (f. eks. parkeringshuse og
underjordiske parkeringsanlæg). Under
driften henhører også udøvelsen af til
sn med de parkerede motorkøretojer.

En helt anden regel findes i stk. 2,
der giver vejbestyrelsen adgang til i
samråd med vedkommende politimyn
dighed at opkræve en parkeringsafgift
for at begrænse parJ-ering af motor-
køretøjer det pågældende sted. Afgif
ten kan sættes i forhold til det tidsrum,
hvori koretøjerne parkeres. Baggrun
den for denne bestemmelse er, at er
faringerne fra udlandet har vist, at
opkrævning af sådanne afgifter kan
være et virksomt middel til begræns
ning af uønsket parkering, navnlig
langtidsparkering i byernes indre om
råder.

Loven indeholder en række andre
bestemmelser, som pladsen ikke tillader
mig at gå nærmere ind på. Det gælder
således bestemmelserne i § 12 om hævd
mod offentlige veje, om udskillelse i
matriklen af offentlige vej arealer, be
stemmelserne i § 15 om nedlægning
eller omlægning af ,,almene veje”, de
nærmere bestemmelser om bekendtgø
relse og notering i tingbogen af beslut
ninger, om facadeløshed eller bygge
linie, bestemmelsen i § 52 om råden
over de off. vejarealer, bestemmelsen i
§ 54 om henkastning af affald på of
fentlig vej og bestemmelserne i § 55
og 57 om vejbelysning og ledninger.
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DK 625.814.O8.2Sfabiliserede vejbelægninger
Af amtsvejinspektør A. P. Grimstrup.

(Foredrag ved Amtsvejinspektørforeningens møde i København januar 1957)

Når man hidtil har drøftet vejbe
lægninger, har der stort set været to
typer at vælge imellem, nemlig maca
dam eller betonbelægninger.

Nu er der ved at opstå en tredie
type, som er en slags mellemting mel
lem de to andre. Vi mangler en pas
sende betegnelse til den. Foreløbig taler
man om stabiiserede belægninger, og
efterhånden finder man vel så et pas
sende, mere rammende navn.

Metoden går jo i korthed ud på, at
man erstatter paksten, skærver og ral
med sand, grus eller jord, som blandet
og præpareret på særlig måde kan blive
så modstandsdygtigt, at det kan bære
den moderne tunge automobiltrafik.

Der har været arbejdet med meto
den i adskillige år i Amerika og Eng
land. De sidste år er der også arbejdet
med den i Tyskland, bl. a. i Slesvig
Holsten, hvor der ikke mere findes
hverken paksten eller ral, som tilnær
melsesvis kan dække vejbygningens
store behov.

Der har også været arbejdet med
metoden forskellige steder her i landet
omend i det små, og da metoden stadig
trænger sig mere og mere på, har jeg
lovet bestyrelsen i dag at fortælle lidt
om, hvordan vi nu er kommet ind på
at bruge den i Svendborg amt.

Vi skal som bekendt bygge 8 km
motorvej fra den nye færgehavn ved
Knudshoved til hovedvej i ved Hjulby.

Under hensyn bl. a. til jordbunds
forholdene og forskellige andre ting,
som jeg ikke her skal komme ind på,
blev det til sidst bestemt at forsyne
motorvejen med macadam + tæppe-
materiale.

Vi havde da kun godt et år, til fær
gerne skulle begynde at sejle på de nye
havne, og vi gjorde så op, at vi i løbet
af denne korte tid skulle skaffe Ca.

19.000 m3 singels eller ral.
Da amtet og sognekommunerne jo

skulle have deres normale behov dæk
ket, var det en overordentlig stor ekstra-
belastning af forbruget, og det kneb
med at skaffe materialerne indenfor
den meget korte tidsfrist.

Hen på sommeren hørte jeg noget
om, at man nu i Tyskland i stor stil er
gået over til stabiliserede belægninger,
selv på veje med den allerstørste og
tungeste trafik, og jeg hørte også noget
om, at man er gået over til at bruge
disse belægninger på de tyske auto-
baner.

Sammen med vejudvalget tog jeg
derfor på en to dages tur til Tyskland
i begyndelsen af august.

Vejen fra Rensborg til Hamborg var
under ombygning på lange stræknin
ger. Vi standsede op nogle gange og
så på, hvordan man udlagde de stabi
liserede materialer, men der var ingen
til at give os nærmere orientering.

Næste dag beså vi under ledelse af
en regeringsbaurat fra Kiel anlægget
af en ny ,,bundesstrasse” i nærheden
af Eutien.

Bundesstrassen” er betegnelsen for
veje, der sorterer under forbundsrege
ringen i Bonn. På dansk ville vi vel
kalde dem rigsveje eller statsveje. Det
er altså veje af høj klasse med stor og
tung trafik.

Vi fik at vide, at byggestandarden
for disse veje er følgende lagtykkelser:
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22 cm cementstabiliseret sand,
150 kg/m2 tæppebelægning

(bundlag) (5/20 mm),
60 kg/m’ tæppebelægning

(toplag) (0/5 mm),
man brugte 135 kg cement pr. m3 sand,
hvilket svarer til Ca. 6,5 %.

En del af vejen var 2 år gammel, og
vi så flere steder store revner tværs over
kørebanen, ja enkelte steder havde man
endog måttet hugge den op og forny
den.

Forklaringen var den, at man havde
tilsat så meget cement til sandet, at
man havde fået en betonplade ud af
det og fået de for betonveje så kendte
og kedelige revnedannelser, som slog op
helt igennem det meget tykke asfaltiag.

Det næste år gik man så ned til 120
kg cement pr. m3 sand, altså godt 1 %
mindre, men også her, på belægninger,
som havde ligget ét år, var der visse
steder begyndende svindrevner, som
slog op gennem asfaltbelægningen.

Den tyske baurat sagde til os, at hvis
vi skulle i gang med den slags belæg
finger, ville han anbefale 90 kg cement
pr. m’, og for at undgå, at eventuelle
revnedannelser slog op gennem asfal
ten, ville han foreslå en Maribobelæg
ning mellem den stabiliserede under-
belægning og asfalten. Til gengæld
kunne man så spare på asfaltiagets
tykkelse.

En Maribobelægning er som bekendt
en 6—7 cm tyk ral- eller skærvebelæg
ning, hvor mellemrummet mellem ste
nene er opfyldt med tæppemateriale.

Navnet Maribobelægning hidrører
fra, at det er vor ærede kollega i dette
amt, der er ophavsmand til metoden,
som nu også bruges i Tyskland under
navnet Maribobelægning.

Vi aflagde også besøg på autobanen
Hamborg—Hannover, som er under
bygning.

Her bruger man også stabiliseredc
belægninger, men ganske vist på en an
den måde, end jeg havde tænkt mig.

På den sektion, vi besøgte under le
delse af en tysk oberbaurat, ser belæg
ningen således ud:

20 cm cementstabiliseret sand,
fl/2 cm tæppemateriale

til afretning,
7 cm uarmeret beton,

13 cm armeret beton,

ialt 41Y2 cm til en pris af Ca. 30 D.M.
eller Ca. 50 kr. pr. m2.

Vejen går over Lüneburger hede, og
bunden består overalt af grus og sand.

Vi spurgte, om det dog på en sådan
bund var nødvendig med en så kraftig
og dyr belægning. Hertil svarede ober
bauraten, at hvis man ville undgå den
såkaldte pumpning ved betonfugerne,
var man nu i Tyskland klar over, at
man måtte have et kraftigt stabiliseret
underlag under hele betonpladen. Man
brugte 180 kg cement pr. m’ og kaldte
belægningen ,,underbeton”.

Ved de arbejder vi beså, blandede
man overalt de stabiliserede materialer
på maskiner eller snarere på fabriks
anlæg, ganske som vi herhjemme blan
der beton og tæppematerialer.

Man får derved et ganske ensartet
materiale med den rette kornsamrnen
sætning, cementtilsætning og vandtil
sætning.

Navnlig vandtilsætningen eller fug
tighedsgraden er af betydning ved ma
terialets udlægning og komprirnering.

Man havde også brugt både tjære
og asfalt til stabilisering af .,underbe
tonen”, men vi så det ikke, man var
færdig på de pågældende strækninger.

Vi tog så hjem med de indvundne
erfaringer og gode råd og trådte i for
bindelse med Dansk Vejlaboratorium,
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SYSTEM TRIMAX PAT.ANM.

FOR PLANERING MED ENSARTET

KO M PR IM ER ING

FORDSON DIESELMOTOR EL. START

FIRE GEAR FREM OG TILBAGE

TANDHJULSDREVNE VALSER

HYDRAULISK MANØVRERING

MA SKIN FABR I K ER N E

JOHS. MØLLER . OVER-JERSTAL . TLF. 47205

KARL MØLLER. NAGBØL PR. LUNDERSKOV . TLF. 34

FORLANG VORT UDFØRLIGE PROSPEKT TILSENDT —

9-11 OG 12-15 TONS UNIVERSALTROMLE
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Meta Iskiltefa briken

,,ARM E FA RISSKOV

Telefon Århus 77117

COTCHLITE

Gade-, vej- og entreprenørskilte
samt officielle skilte af enhver art med tilhørende galger og standere

Eneste fabrik i Danmark
der fremstiller sveI stable aluminiumsskilte
som reflekterende _Scotchlite
pladeskilfe

Leverandør til vejdirektorafet

LAIGAARD VIBRATOR
er en nyhed, der betyder mindskelse af vej-
udgifterne ved vejbelægning, reparationer al
korebaner, ved flisebelægning og jordstamp
ning. Den ny vibrator kommer ind overalt ved
kantstene og mure, hvor andre maskiner mâ
give op.

LAIGAARD VIBRATOR arbejder lige effek
tivt med varme eller kolde bitumenmaterialer
og torsubstanser — på cementblandinger og
jord — og gor det behandlede areal farbart
straks efter arbejdet.

LAIGAPcRD VIBRATOR’s kapacitet er 800—
1600 stod pr. minut. Vibratoren er forsynet
med 2½ HK luftkolet motor. Den er let at
manovrere og transportere og er forsynet med
transporthjul. Egenvægt 120 kg.àL

LI .ï ‘LAGAA AD

FABRIK FOR VEJMASJUNER
Mejlgade 38 Aahus Tlf. 2 01 39
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som med sædvanlig beredvillighed gik
ind på at hjælpe os med dels at finde
velegnede materialer og dels med kon
trol under arbejdets udførelse.

Vi indsendte sand fra to grusgrave.
Den ene prøve var pænt og rent sand,
den anden syntes vi så noget grumset
ud.

Vejlaboratoriet kaldte den ene prøve
sand, den anden leret sand, og den
sidste viste sig at være den første langt
overlegen til formålet.

Vi var naturligvis klar over, at vi
ikke måtte begå de samme fejl, som vi
havde set i Tyskland, nemlig at få
fremstillet en fast sammenhængende
betonpiade med store svindrevner.

Man fastsatte derfor den tilsigtede
7 døgns trykstyrke til 20 kgfcm2.

Laboratorieforsøgene viste da, at for
at opnå denne trykstyrke skulle der til
sættes 135 kg cement pr. m3 til det rene
sand, men kun 80 kg/m3 til det lerede
sand, idet dette materiale havde en
langt bedre gradueret kornsammensæt
ning.

Det var en temmelig stor overraskelse
for os, at sandets korngraduering spiller
en så betydelig rolle, men det er noget,
man må mærke sig.

Vi var så enige om at udføre en cc
mcntstabiliseret belægning af det lerede
sand med 80 kg/m3 cement (4 %).

Under arbejdets udførelse viste det
sig dog vanskeligt helt at overholde
provernes ideelle korngraduering, og vi
gik derfor ret hurtigt over til 90 kg/m3
cement.

I en af de store grusgrave, hvorfra
der leveres materialer til motorvejen,
lå en meget stor dynge lerede ærte- og
nøddesten, som faktisk var et affalds
produkt, og man ville gerne af med det
til en billig pris.

Ved at blande dette stenmateriale
på passende måde med sand, fik man
i laboratoriet overordentlige gode tryk-

resultater, og vi besluttede at lave en
underbelægning heraf.

Efter at have fået den fornødne god
kendelse i Vejdirektoratet, blev det der
for besluttet at udføre belægningen på
de to ca. 500 m lange til- og frakorsels
ramper på motorvejen ved Hjulby på
følgende måde:

10 cm stabiliseret
noddestensbelægning,

20 cm cementstabiiseret
sandbelægning,

7 cm Maribobelægning,
60 kg/in2 asfaltbelægning.

Vi kommer herved op på en lagtyk
kelse og bæreevne, som er væsentlig
større end på de tyske ,,bundesstras
sen”, men vi vil naturligvis nødig løbe
nogen som helst risiko første gang, vi
anvender stabiliserede belægninger på
en så vigtig vej, og prisen er oven i kø
bet lidt lavere end prisen på den ma
cadambelægning, vi anvender på den
øvrige del af motorvejen.

Nøddestensbelægningen er sammen
sat på følgende måde:

35 % nøddesten 8/25 mm
35 % ærtesten 4!6 mm
30 % leret sand 0/8 mm

Der er altså ingen cement-tilsætning
eller andet bindemiddel, men kun leret
sand.

Det er det, man kalder naturlig sta
bilisering af materialerne.

Det var aftalt, at materialerne til
noddestensbelægningen skulle udlæg
ges hver for sig i de opgivne mængder
på vejen, og derefter blandes med en
amerikansk ,, Seaman Pulvirnixer”, men
allerede efter et par dages forløb opgav
man det og blandede så det hele på en
stor blandemaskine i den grusgrav, hvor
man tager materialet.

Man opnår derved en mere ensartet
sammensætning og navnlig den helt
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rigtige vandtilsætning, som er så vigtig
for materialets kornprimering.

Når materialet er komprimeret, tåler
det udmærket både tung trafik og regn.

På den ene rampe var der direkte på
nøddestensbelægningen en tid en både
stor og tung trafik med lastbiler, der
kørte jord, med gravemaskiner, som
passerede strækningen, og med anden
tung trafik. Vi var meget overraskede
over denne 10 cm tykke nøddestensbe
lægnings modstandsdygtighed og be
sluttede at sætte dem på en hård prøve
et andet sted, hvor vi havde et kort
stykke midlertidigt vejanlæg med me
get intensiv og tung trafik.

Vi udlagde en 15 cm tyk stabiliseret
noddestensbelægning og har kørt på
den i flere måneder, uden at den har
taget skade.

Den tåler udmærket regn, men næp
pe længere tørkeperioder.

Af hensyn til cyklister og fodgængere
gav vi den tilsidst et lille asfaltiag i top
pen, og det kører vi på endnu.

Jeg må sige, at belægningens mod
standsdvgtighed har overrasket os me
get.

Der vil blive afsætning på det ina
teriale i fremtiden, og prisen vil så na
turligvis stige.

Oven på den 10 cm tykke nodde
stensbelægning kommer så den 20 cm
tykke belægning med cenientstabiliseret
sand.

Blandingen udfores på maskiner i
grusgrav.

Det blev først fastsat, at materialet
skulle komprimeres til 100 % proctor,
men det viste sig umuligt, vi kræver nu
kun 90 %.

Om Maribobelægningen skal jeg ikke
sige mere, den er jo velbekendt.

Tæppebelægningen udføres med 60
kg/m2 materiale bestående af 50 %
3/6 mm grusgravsrnateriale og 50 %
5/10 mm skærver fra Sjællands odde.

Vi regner det for en slags bundbe
lægning, men vi har dog andre steder
i amtet kørt på en sådan belægning en
halv snes år.

Når den har ligget 2—3 år på motor
vejen, er det meningen, at kørebanen
skal rettes af og forsynes med 30—35
kg/m2 slidlag.

Jeg kan sige, at erfaringerne med det
hidtil udførte arbejde har været så
gode, at de forskellige instanser, som
har med motorvejen at gøre, har fattet
en sådan tillid til den, at vi den 2. no
vember sluttede kontrakt om at forsyne
yderligere 1,5 km af selve motorvejens
ene side med en tilsvarende belægning.

Vi begyndte på arbejdet og fik også
noget af det godt og rigtigt udført, men
så blev vejret for regnfuldt. Noddestens
laget blev opblødt, før det blev kornpri
meret, og nattefrosten angreb overfla
den i det cementstabiliserede lag. Vi
holdt derfor helt op og skal først fort
sætte igen til foråret.

Til slut skal jeg så sige lidt om den
motorvejsbelægning, vi ellers udfører.

Vi forsyner først vejkassen med 15—
35 cm bundgrus eller bundsand, som
nogle kalder det, alt efter hundens be
skaffenhed.

Gennernsnitstvkkelsen 25 cm koster
2 kr. pr. ni’ udlagt og komprimeret.

Det er ens både for macadam og
stabiliserede belægninger.

Belægningen består derefter af føl
gende lag:

25 cm paklag (løst mål) . 8,00 krJm’

8 cm afretningslag
(løst mål) 2,70 krJrn’

tromlegrus

7 cm Maribobelægning
(løst mål)

60 kg/m’ tæppebelægning
(bundlag)

1,00 krim’

3,60 krIm’

4,30 krfm’

ialt 19,60 kr/m2
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LUXOF LEX
det permanent hvide asfaltmarkeringmateriale
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MÅXD%KIB%WOGE
n

leveres i

forskellige Størrelser og

Udførelser

l3rochure tilsendes

gerne

A/S iIøRNI1TG TICÆLASTIIANDEL
Savoærk og Maskiizsiicdkeii

Hørnint v. Aarhus — Telefon 29 & 179

Grussprederen “H EJ S E PATE NT”

Leveret til:

Vejle amts vejvæsen,

Sønder Venstrup kommune,

Næsby

Erritso —

Oppe Sundby —

m. fi.

Maskinfabriken “H EJ SE”
1. P. Jensen

Nytofte, Middelfart, telefon 548Pris 650 kr.
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To aktuelle problemer

Vor tids motortromler — hvis op
rindelse kan føres tilbage til den første
damptromle — har gennemgået en
harmonisk udvikling i løbet af den
næsten hundredårige periode, der nu
er forløbet, siden Ballaison 1861 i Paris
konstruerede den første damptromle.

Motortromlen, der har holdt trit
med udviklingen inden for vejbygnin
gen, fremtræder i dag som en af de
mest levedygtige vej bygningsmaskiner.

Vej bygningens behov for maskiner
er steget ganske betydeligt gennem de
sidste 25 år, og især de sidste fem år

har tydeligt vist, at der stadig er et
tiltagende og udækket behov for flere
maskiner.

Behovet er på adskillige områder
blevet dækket med nye maskiner, hvor
af en del har vist sig særdeles velegnet
til formålet; men det kan jo ikke næg
tes, at vejbygningsmaskinernes ,,kirke
gårde” — produkthandlernes oplags
pladser — rundt om i landet giver
bevis for, at mange af de i de senere
år konstruerede maskiner har en for
bavsende kort levetid.

Hvorfor er levetiden så kort? Er det
fordi maskinen i dag udnyttes mere in
tensivt end tidligere?

Hertil kommer så efter nolge års for
løb en afretning.

Derefter skal der påføres en afslut
tende 30—35 kg/m2 tæppebelægning til
ca. 3 kr./m’.

Vi kommer altså op på en samlet
udgift på korebanebefæstelsen på ea.
23 kr. + ca. 2 kr. til bundgrus, ialt
ca. 25,00 kr. m2.

Civilingeniør Ove Arkil, Haderslev,
var med på rejsen i Tyskland og del
tog i forhandlingerne med vejlabora
toriet om lagtykkelser og materialesam
mensætning m. m. Hans firma har ud
ført de stabiliserede belægninger for os
til vor fulde tilfredshed.

Bør ,,DanskVejtidsskrift” prøve de nye vejbygningsmaskiner?
Har vi brug for konsulenter i vejbygningsrationalisering?

DK 625.7.08
Af amtsvejassistent, ingeniør Peter Nielsen.

Vejbyqningsmaskinprover
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Nej, det er næppe her, man skal
søge årsagen til, at så mange vejbyg
ningsmaskiners værdi reduceres til et
yderst beskedent beløb på indtægts
siden under betegnelsen: Salg af garn-.
melt jern.

Den af trafikudviklingen skabte æn
dring i vejbvgningen har rnedført nye
arbejdsmetoder, der kræver en forøget
maskinpark tilpasset efter danske for
hold. Behovet er så stort, at maskin
fabrikanterne i mange tilfælde ikke
har været i stand til at honorere kra
x’ene, og dog, det er måske rigtigere
at sige, at fabrikanterne ikke altid har
haft tålmodighed til at fuldfore arbej
det, inden de i deres iver for at komme
først med en ny konstruktion sender
maskinen ud på markedet som løkke-
mad for de fremskridtsivrige vejbyg
gere.

Mange vej b’ggere er dog blevet sør
geligt skuffede, idet adskillige vejbvg
ningsmaskiner, der ved første øjekast
ser særdeles hensigtsmæssige ud, ofte
ved en nærmere afprøvning afslører, at
det kun er principet i udformningen
af konstruktionen, der er rigtigt, me
dens udførelsen og dimensiøneringen af
de enkelte dele ofte lider af så alvorlige
mangler, at konstruktørens gøde idé
aldrig når at blive udnyttet på rette
måde.

Vi, der arbejder inden for amtsvej
væsenet, har i nøgen grad indstillet os
på, at vi i fremskridtets tjeneste bør
være forsøgskaniner og afprøve førskel
lige nye vejbygningsmaskiner og med
dele fabrikanterne vore erfaringer og
fremsætte forslag til førbedringer.

Det er en praksis, der har været an
vendt inden for de fleste amter, og det
kan vel nøk siges, at denne afprøv
ningsmetode med, at flere amter af
prøver den samme maskine, er noget
urationel; men før i tiden, hvor ma
skinernes antal og deres anvendelses

område var ret begrænset, var det ikke
nøgen større belastning før det enkelte
amt, men i dag, hvor maskinernes an
tal øg deres anvendelsesområde stadig
udvides, må det vist siges at være en
noget uheldig førm for afprøvning af
nye vejbygningsmaskiner. Jeg vil tro,
at både amterne og fabrikanterne ville
stå sig godt ved at lade de nye ting,
man ønsker at bringe på markedet,
gennemgå en grundig afprøvning.

De penge, det vil koste at foretage
disse prøver, vil hurtig være indtjent
igen, og mange ærgrelser ville kunne
undgås, når man, inden man køber en
maskine, kan få en nøgtern beskrivelse,
der korrekt omtaler såvel maskinens
fordele som dens mangler.

Personlig har jeg den opfattelse, at
afprøvningen af vore vejbygningsma
skiner er en opgave, der kan løses af
,,Dansk Vejtidsskrift”, og jeg tror, at
samtlige amter i egen interesse vil være
villige til at yde økonomisk støtte til
en sådan proveordning, der måske pas
sende kan fungere som en underafde
ling under vejlaboratoriet, der dog sik
kert på dette specielle område må
etablere samarbejde med en maskin
ingeniør samt en ingeniør, der har
erfaring med hensyn til arbejddedelse.

Et sådant afprovningshold vil kunne
udarbejde meget interessante rappor
ter, der uden tvivl vil blive studeret
med stor interesse af ,,Dansk Vejtids
skrift”s læserkreds, fordi sådanne pro
veresultater sikkert vil kunne danne et
solidt grundlag for en nødvendig ra
tionalisering af vore vejarbejder, især
hvis de enkelte proveresultater bliver
bearbejdet således, at der af den i ar
bejdsledelse erfarne ingeniør udarbej
des et årligt resumé, der foruden den
enkelte maskines egnethed til et be
stemt arbejde også skal vurdere ma
skinernes egnethed som led i en større
arbejdsplan.
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Vejmaterialefabrikker:

AG G ER SUND

Tlf. 25

SKIVE

Tlf. 1272

L ø G U M G AA R D

T{I. Løgumkloster 43525SLESVIG

Tlf. Jagel 29 VOJENS

Tlf. 41200

Cementstabilisering med moderne materiel

OVE ARKI LA!s

CIVILINGENIØR - ENTREPRENØR

HA DE RS LE V
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E. A. KJÆR
CIVILINGENIØR & ENTREPRE NØR

TAULOV, TLF. 79 & 119

Jord- & vejarbejder . Slagger

Overfladebehandling m. varm asfalt

VEMMELEV MASKINFABRIK
PR. FORLEV . TELEFON VEMMELEV 3

Vcrs-r.i-,clcs-’
ENTREPRENØRVOGN

• Den fuldkomne

entreprenørvogn

• Helt af jern og stål

• Med 3-vejs tip

• Og betjening fra traktoren

J MASKINF.

I

v

AMTSMASKINEN
ALLE N —T R A KO, engelsk - dansk, moderne Slaa

maskine for krævende Arbejder, forlang Oplysninger,

ogsaa om Kommunemaskinen, største Salg i Danmark

al Molorslaamaskinen

FRIMODT KONNING
T R A KO Manufacturing
PJEDSTED TlF. 60 . Eneforhandling

A 16



,,Dansk\7ejtidsskrift” ønskes held og
lykke til løsningen af den for dansk
vejbygning meget vigtige opgave.

Konsulenter i vejbygnings
rationalisering

Mon det nu også er nødvendigt?
Vejbygning, det er da noget, som næ
sten alle har forstand på og kan tale
med om. Der er vel næppe noget ar
bejdsområde, der mand og mand imel
lem diskuteres og kritiseres mere end
vejarbejder, og selv om kritiken ikke
altid er saglig eller berettiget, så er den
dog sikkert udtryk for en vis interesse,
der er skabt i erkendelse af, at disse
arbejder vedrører os alle og ikke læn
gere kun betragtes som rene beskæf
tigelsesforanstaltninger.

Efterhånden, som stadig stigende
varemængder transporteres ad vore
veje, får vejbygningsarbejderne i højere
grad indflydelse på transportomkost
ningerne, og det er derfor naturligt, at
man i højere grad må følge i indu
striens fodspor og gå ind for en gen
nemgribende rationalisering. Den ra
tionalisering, som industrien i mange
tilfælde har løst på en fortrinlig måde
i form af industrialisering, er nu stærkt
på vej ind i en ny fase, automatiserin
gen.

Det er vel usandsynligt, at vi nogen
sinde kan nå så langt inden for vej-
bygningen; men det bor dog ikke hin
dre os i at gå i gang med løsningen af
lignende opgaver.

Det har vist sig, at et nært beslægtet
arbejdsområde — byggeriet — i de
senere år har gjort en bemærkelsesvær
dig indsats for at tilfredsstille et for
øget behov for boliger, og selv om byg
geriets industrialisering er tilbagestå
ende i forhold til industrien, så er der
dog sket meget væsentlige forbedringer,
og mon ikke en stor del af æren herfor

bør tilfalde Boligministeriet, der har
ladet uddanne konsulenter i bygge-
rationalisering.

I betragtning af det store vej byg
ningsprogram, der nødvendigvis må
komme til udførelse i den allernærme
ste fremtid, ville det være naturligt, om
Ministeriet for offentlige arbejder fulg
te Boligministeriets eksempel og snarest
lod uddanne et passende antal konsu
lenter i vejbygningsrationalisering.

Det er på høje tid, at et sådant ar
bejde bliver påbegyndt. Den stærkt til
tagende mekanisering skrider så stærkt
frem, at man undertiden har indtryk
ket af, at mennesket er ved at tabe kap
løbet med tekniken, og vi bor huske,
det er nødvendigt, at rationalisering og
mekanisering må gå hånd i hånd, hvis
maskinen fortsat skal være værktøjet.

Uden at forklejne de ingeniører, der
rundt om i landet hver for sig arbejder
på at rationalisere de vejarbejder, de
er ansvarlige for, mener jeg, at det er
berettiget at sige, at der er et behov
for særligt uddannede rationaliserings
ingeniører inden for vejbvgningen.

Det er en opgave, der — forekom
mer det mig — hellere bor løses i dag
end i morgen, og mon ikke Ministeriet
for offentlige arbejder både kan og vil
løse denne for vej bygningen og hele
vort land så betydningsfulde opgave?

Et initiativ fra offentlig side til løs
ning af denne rationaliseringsopgave,
der har nøje tilknytning til vor trans
portokonomi, vil jeg opfatte som et
skridt i retningen af anerkendelse af
ligeberettigelse mellem de forskellige
transportformer og udtryk for, at tiden
er moden til at tage emnet transport
økonomi op til behandling som viden
skabeligt fag og påbegynde et forsk
ningsarbejde med henblik på vurderin
gen af de forskellige tekniske foran
staltningers indflydelse på transport
økonomien.
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Amtskommunernes vejudgifter
Opgørelse over hver enkelt amtskommunes vejudgifter i

opgjort i henhold til motorafgiftsiovens § 9, stk. 6 og 8.
finansåret 1954/55,

Amtsrådskreds
København
Roskilde
Frederiksborg
Holbæk
Sorø
Præstø
Bornholm
Maribo
Svendborg
Odense
Assens
Vejle
Skanderborg
Århus
Randers
Ålborg
Hjørring
Thisted
Viborg
Ringkøbing
Ribe
Haderslev
Åbenrå
Sønderborg
Tønder

Regnskabsmæssige

(stk. 6)

7.536.745,96
1.527.363,23
2.903.614,69
2.622.879,16
2.041.969,00
2.412.668,18
2.131.586,41
3.902.814,22
2.539.981,58
1.651.179,00

908.172,00
2.790.521,43
2.539.711,25
2.159.310,12
2.307.823,64
2.130.480,76
2.47 1,38 1, 70
2.166.828,23
3.082.853,53
3.536.652,59
2.129.382,36
2.669.330,09
1.724.257,90

610.221,67
1.431.842,33

Egne

(stk. 8)

7.536.745,96
1.527.363,23
3.010.940,75
2.622.879,16
1.977.969,00
2.412.668,18
2.131.586,41
4.016.348,49
2.539.981,58
1.992.009,00

924.355,00
3.022.123,04
2.539.711,25
2.159.310,12
2.504.688,58
2.130.480,76
2.615.762,88
2.166.828,23
3.074.961,87
3.730.950,65
2.129.382,36
2.684.973,11
1.601.442,09

736.677,82
1.434.441,40

Nyt nordisk teknisk tidsskrift
I disse dage udkommer et nyt nordisk tek

nisk tidsskrift — ,,Nordisk Betong”. Samtidig
ophører to tidsskrifter, nemlig det svenske
,,Betong” og det danske ,,Beton og Jern
beton”.

Udgivelsen af dette tidsskrift er et af re
sultaterne af bestræbelserne for at nå frem til
et stadig mere intimt samarbejde imellem nor
diske betonteknikere.

I Sverige har ,,Svenska Betongföreningen”
bestået i mere end 40 år, og i Finland har
der i et kvart århundrede eksisteret en til-

svarende forening. I Danmark og Norge har
man derimod først for ganske nylig dannet
nationale betonforeninger, der er i nært sam
arbejde med de tilsvarende ingeniørforeninger.

Disse 4 foreninger har i 1954 i fællesskab
med den islandske ingeniørforenings bygge-
tekniske sektion dannet Nordisk Betonforbund,
som altså er et samarbejdsorgan for disse or
ganisationer. Forbundets arbejde er især at
arrangere såvel praktiske som videnskabelige
kongresser og at nedsætte små arbejdskomitcer
vedrørende forskellige spørgsmål af fælles in
teresse.
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Allerede da forbundet blev startet, begyndte
man at diskutere udgivelsen af et fælles tids
skrift, men både de okonomiske forhold og
det faktum, at der eksisterede to nationale
tidsskrifter, besværliggjorde naturligvis for
handlingerne, men det lykkedes efterhånden
at nå til enighed, og som nævnt er det fælles-
nordiske tidsskrift nu begyndt at udkomme.
Bladets redaktionskomite er underlagt Nordisk
Betonforbunds styrelse. Tidsskriftet har svensk
hovedredaktor samt lokale redaktorer i Fin
land, Norge og Danmark, valgt af de lokale
betonforeninger, der iovrigt garanterer bladets
okonomi.

Det er meningen, at tidsskriftet skal ud
komme med 4 hefter årligt med sammenlagt
350 tekstsider, hvilket vil sige, at omfanget
bliver stone end hvert af de to ophorte tids
skifters, og det er udgivernes håb, at okono
mien vil tillade en yderligere udvidelse. ,,Nor
disk Betong” skal først og fremmest offentlig
gøre nordiske betontekniske originalartikler på
samme måde, som det tidligere er sket i de to
nedlagte betontidsskrifter. For den øvrige ver
den, med hvilken Norden allerede har et godt
samarbejde, vil det nye blad repræsentere en
væsentlig del af Nordens betonteknik. Af den
grund gives der af alle artikler et engelsk
resumé, og alle figurer er forsynet også med
engelsk tekst. Den normale tekst er på norsk,
svensk eller dansk.

Selv om det naturligvis har været vemodigt
for de to betonforeninger, at de har måttet
nedlægge deres godt indarbejdede nationale
tidsskrifter, så er man dog gået meget stærkt
ind for denne nye demonstration af nordisk
samarbejde.

Det vil i denne forbindelse være rigtigt at
gore opmærksom på, at Dansk Betonforening,
der ved nytårstid afløste Dansk Ingeniørfor
enings Betonsektion, vel er et anerkendt sel
skab under Dansk Ingeniørforening, men dog
er en forening, i hvilken der kan optages med
lemmer, som ikke er medlemmer af Dansk
Ingeniørforening, men som interesserer sig for
beton, hvis rette anvendelse i moderne bygge
virksomhed er af stor nationaløkonomisk be
tydning. Optagelse af sådanne medlemmer
sker ved beslutning af Dansk Ingeniørfor
enings hovedbestyrelse efter indstilling fra Be
tønforeningens bestyrelse.

Ud over almindelige medlemmer har for
eningen en kreds af venner blandt firmaer,
der støtter foreningens arbejde med et fast
årligt bidrag på mindst 200 kroners til gen
gæld kan de nyde godt af foreningens møder
og tidsskrift. Erik Meyer.

Nye bøger
To nye ordbøger har set dagens lys. Det

vesttyske vejlaboratorium ,,Bundesanstalt Rir
Strassenbau” har udgivet to ordbøger med
vrjbygningsudtryk, den ene engelsk-tysk og
tysk-engelsk, den anden fransk-tysk og tysk-
fransk. Begge ordbøger indeholder en mængde
udtryk, der enten slet ikke findes i alminde
lige leksika eller også er oversat ,,uteknisk”
og derfor måske uforståeligt.

Formålet med de to bøger, der hver er på
80 sider i formatet A 5, er at bidrage til den
eentydige forståelse af fremmed litteratur og
af diskussioner på de tre sprog. Det forud
sættes, at man har et almindeligt kendskab
såvel til det fremmede sprog som til vejbyg
ning.

Hver ordliste omfatter skønsmæssigt 1500
ord, udelukkende tekniske udtryk. Desuden
findes en eller to sider med forkortelser på
hvert sprog. I den engelske ordbog er der til
slut omregningstal før mål og vægt fra det
engelske system til metersystemet og omvendt.
Endvidere en liste med oversættelser af be
nævnelser for myndigheder og ansatte inden
før vejbygningen. I den franske ordbog en
tilsvarende liste.

Mange danske ,,vejmænd” kan sikkert have
glæde af at eje de to bøger, der synes at være
blevet til efter en samvittighedsfuld gennem
gang af møderne vej teknisk litteratur. Man
finder mange af de udtryk, der er øpstået i
efterkrigstiden. Der er færre trykfejl, end man
kunne vente i sådanne tøsprogede værker.

Hver af bøgerne koster 2,50 DM plus pørto
og kan kun bestilles hos Bundesanstalt fOr
Strassenbau, Köln-Raderthal, Brühler-, Eeke
Militårringstrasse.



Foreningsm eddelelser Dansk amisvejassistentlorening

Amtsvejinspektørforeningen

DAGSORDEN

for

Amtsvejinspektørforeningens årsmøde

i Åbenrå amt den 9. og 10. maj 1957.

Mødested: ,,Kurhotellet”, Kollund,

Sønderjylland.

Torsdag den 9. maj:

Kl. 900_1230: 1. Drøftelse af formandens ud
sendte beretning.

2. Drøftelse af udsendte ud
valgsberetninger.

3. Vejdirektor K. Bang: Med
delelser fra vejdirektoratet.

- l2a0_l400: Frokost på ,,Kurhotellet”.
- 1400_1700: 4. Professor H. H. Ravn:

Meddelelser fra Dansk Vej-
laboratorium.

5. Civilingeniør Morten Lud
vigsen, Dansk Vejlaborato
rium: Dimensionering af
korebanebelægninger.

6. Eventuelt.

- 19°°: Middag på ,,Kurhotellet”.
(Åbenrå amtsråd er vært).
7. Amtsvejinsp. Peer Holm:

Åbenrå amts vejvæsen.

Fredag den 10. maj:

Kl. 900: Vejbesigtigelse i Åbenrå amt i
busser.

- l2a0: Frokost på ,,Eliselund” ved Åbenrå
(foreningen er vært for gæsterne).

- 16°°: Besigtigelsen slutter i Kollund.

Anmeldelse om deltagelse og reservation af
værelser bedes snarest og senest den 10.

april tilsendt amtsvejinspektor P. I-John,

Åbenrå.

Under forudsætning af fornøden tilslutning

arrangerer amtsvejinspektor Peer Holm en

tur til Sydslesvig lørdag den 11. maj. An

meldelse om deltagelse i dette arrangement,

der betales af deltagerne selv, bedes meddelt

amtsvejinspektor Peer Holm samtidig mcd

snodedeltagelse og hotelreservation.
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DAGSORDEN
for

Dansk A nstsvejassistentforenings 25. årsmøde
i Sorø amt

den 19., 20. og 21. maj 1957.

Mødested: Hotel ,,Postgården” i Sorø.

Søndag den 19. maj:
Kl. 1900: Generalforsamling.

Mandag den 20. maj:
Kl. 9°°: Foredrag: Vej, virkelighed og vi

denskab. Afdelingsingeniør M. Lud
vigsen, vejlaboratoriet.

- 1100: Reception.
- l2: Frokost.
- 1400: Foredrag: Den nye vejlov. Amtsvej

inspektør K. P. Danø, Holbæk.
- l5: Foredrag: Overblik over Sorø amts

vejvæsen. Amtsvejinspektor C. J.
ørum, Sorø.

- 1900: Middag på ,,Parnas” ved Sorø sø.

Tirsdag den 21. maj:
Kl. 8a0: Vejbcsigtigelse i Sorø amt.
- ea. 12: Frokost. (Sorø amtsråd er vært).
- Ca. 16: Afslutning.

Fra ministerierne
Cirkulæreskrivelse Iii samtlige

vejbesfyrelser om særlige

vejviseriavler til campingpladser

I medfør af ministeriet for offentlige arbej
ders bekendtgørelse nr. 225 af 1. juli 1955 om
vejafmærkning m. v. § 15, stk. 3, har vej-
direktoratet godkendt en særlig vejvisertavle
med henvisning til campingpladser. Tavlen
kan af vejbestyrelsen opstilles på steder, hvor
de vcjfarcndes interesse eller færdselsmæssige
hensyn kræver det.

Campingtavlen udformes som høj eller lav
vejviser med teksten ,,Camping”, jfr. figur
side 83. Mellem teksten og tavlens rod an
gives symbolet for lejrplads ved et blåt telt
på hvid baggrund.

De nærmere regler for udformning og op
stilling af campingtavler er de for vejviser
tavler i bekcndtgorelsens § § 25 og 32—33
angivne.

Udgiften til campingtavler skal i overens
stemmelse med bekendtgorelsens § 84 afholdes
af vedkommende vejbestyrelse.

Vejdirektoratet, den 10. januar 1957.
K. Bang / E. Clausen.



TANDEM TROMLE
TYPE TA 3/D 1O,5-13fs

Tromlen er 3-akslef med midtervalsen til at hæve hydraulisk,
således at tromlen kan arbejde som 2-akslet tandem-tromle.
Rat i begge sider for styring, der foregår hydraulisk. Træk på
både midter- og bagvalse. 2-delt forvalse. Ophakker og van
dingsanordning. Forsynet med FORD dieselmotor type 954 E

Forlang tilbud og prospeki

PEGEHSHAAB HASHINFABRIH A/

BRØNDERSLEV

AALBORG

AARHUS

KØBENHAVN K.

--.4

TELEFON *45Q TELER.-ADR.: CEMENTINDUSTR

NYHAVNSGADE 26 TELEFON *7150

PARK ALLÉ 15 TELEFON *3 14 00

ROSENBORGGADE 1 TELEFON *C. 14066

A 17



ENTREPRENØR — VOGNMAND

TH. ERIKSEN
Farsø

Vejmaterialer — Vejarbejder — Kloakarbejder — Al Kørsel

Telefon 149

Entreprenør- og ingeniørfirmaStenbrud og Skærvefabrik

NØRRE SMEDEBY AIS KAJ BUNDGAARD AIS
Vilsbæk pr. Kliplev

Aalborg 33018,

Tlf. Kliplev 8 77 16 Rafn’s allé I — Hasseris

Kristrup Maskinværksted
Anders Bach A/%

Clausholmvej 2 — Randers
Havnens Nordside

Telf. 1553
Vejle

Specialitet:
Tlf. 386 (2 linier)

Rep. af Entreprenørmateriel
Alt i Betonvarer D. S. 400, Bygningsmaterialer, Vejbelægningsmaskiner

Cement, Terrazzo, Grusspredere — Tromler
Tagsten, Væg- og Gulvfliser etc. Sneplove m. m.

Løn
SenvasIeri perlegrus — perlesten — ærtesten —

I tomme og 2 tommer singel, 3 tommer og 4 tom-
ved Sorø Iner bundsten i rene sorteringer — Tilbud gives

telefon Tyvelse 5 — grusgrav telefon Bronsnie 155 KNUD LARSEN vognmand

A 18



FRITS HALVORSEN
entreprenør

BRØNDERSLEV — tlf. 425

Kan Islen

Flise,

Beton-brosten

Kurvestezi m/re/leks

Kantafmærkningspæle

Cyklesti-fliser

Rensningsanlægget

Ringtanken

K

PETEIISVÆBK BETON VARE-INDUSTRI

G. Duu.ç Nielsen

Østergade 66 — Telefon 1055 — Nørresundby

Fabrik: Cemenivej

Iøvrigt alt i

betonvarer efter

D. S. 400 med 13

DEN SLANKE JOMFRU

Virgo,Trautriersvej 1, Sorø 22

100 kg mekanisk
jordstamper

Rep. af:

Entreprenørmateriel

Fabr. af:

Sneplove og Grus

spredereflrdj. Sørensen
MASKiNVÆRKSTED — OVERGADE 6, HJØRRING — TLF. 1504

A 19



TRAF1KTEKNIK
Foredrag og diskussioner

fra Dansk Ingeniørforenings kursus i april 1955.

157 sider format: 17X25 cm.

Pris: kr. 28.-

Bogen indeholder bl. a. afsnit om

Trafikelementer og kapacitet

Traf ika nalyser

Gade- og vejkryds

Traf ilcsignaler

TEKNISK FORLAG A/S
Vester Farimagsgade 31, København V. Telefon: BYen 9288

A 20



Aktieselskabet

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

KØBENHAVN

Kanstcn I1rosen

Skærvc- o Chausebrostenifabrik
Stenhuggerier

Vang — Bornholm

HOLM & STRØYBERG

Nr. Voldgade 54 — København

PULVERASFALT - STØBEASFALT - MACADAMASFALT

R u b i t Qwn.

mere skridsikkert
mere elastisk

mere slidfast

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

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



Du 1 LII JJ 1J1JZ3 vejarmaturer og

med indbygget lyskilde fremstilles nu pålicens i Danmark

Forlang specialbrochure filsendt:

A. EDMI HANSEN
K0BMAGERGADE22,KØBENHAVNK-TEL.EFONCENTRALI4777

6 LEIZULJ

CKRISTTRUS BQTRYKKERI KØBENHAVN


