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Motorvejsanlægget ved Korsør DK 625.711.J 

Af civilingeniør P.A. Reimer. 

En gennemgang af betingelser, bearbejdede resultater for udtagne jord· og betonprøver og 
priser. 

Motorvejens linieføring er vist på 
fig. 1 på side 128 og dens tværprofiler 
på fig. 2. 

Vejens forhistorie, arbejdets udførel
se og de nærmere tekniske data vil være 
bekendt fra amtsvejinspektør C. J. 
Ørums artikel i "Ingeniøren" nr. 10, 
1957. 

Jordarbejdef 

I betingelserne for jordarbejdets ud
førelse var efter forslag fra Dansk Vej
laboratorium stillet bestemte krav ud
trykt i tal til komprimeringsgraden, 
hvorved diskussion under arbejdets ud
førelse om begrebet velkomprimeret 
fyld undgås. 

/Vormatpralil pi nit' slra!knl11f. 

Disse krav var, at fylden skulle ud
lægges i lag af max.tykkelse 25 cm målt 
før komprimeringen, at hvert af disse 
lag skulle komprimeres således, at ]uf t
indholdet i den f ærdigkomprimerede 
fyld lå mellem 2 og 6 %, og torstof
indholdct målt i kg pr. I skulle over
stige 98 % ai den ved et indstamp
ningsforsøg efter proctormetoden be
stemte maksimale tørtæthed. 

Apparaturet til kontrollen med jord
arbejdet bestod af: 

6 stålcylindre med rumindhold Y:i 1, 
hammer, planteske og spade til ud
tagning af jordprøver, 

vægt, kap. 15 kg 
(følsomhed 1 gr), 

Alyraw11hj Nlptl1'111119 
- ------26.oo ------'---=------- • 

.1,ø• ~ D.r--- 7,So il ~()(1-~<lfi-- 7.'SIJ 4r~"° ----i 
I 1 -- m•· \ ' I I 

Ncrmalpr<Jni' i ,Jvrve l'l?· J'OtlO ,,,) 

Af/11/Yllto/ 

l 
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vægt, kap. 2 kg 
(følsomhed 0, I gr) , 

jerncylinder til proctorindstamp
ning med tilhørende faldhammer 
med fikseret faldhojdc, 

2 jernbakker til æltning af prover 
m. ,." 

10 porcclænsskåle, 
dåser med tætsluttende låg ( 30-
40 stkr. ), 

vingebor til undersogelse af bundens 
bæreevne navnlig under brofunda
mcnter, 

1 tallerkenbor. 

Desuden havde man til hurtig be
stemmelse af jordprovens vandindhold 
et karbimeter, men da denne metode er 
ret omstændelig og ikke altfor nojagtig, 
bør karbimetret næppe anvendes ved 
arbejder, hvor et større antal provcr 
udtages. . 

Selve arbejdet med udtagning af 
prøver, vejning og torring i varmeovn 
foretoges af en arbejdsmand. Det an
vendte skema er angivet på fig. 3. 

Fremgangsmåden ved bestemmelse 
af tortætheden fremgår umiddelbart af 
skemaet. 

Luftindholdet i prøven bestemmes 
af formlen 

100 
Va = 100 --:-- (- + W) Yd, 

y 

hvor Va er luftindholdet i %, y jord
artens kornvægtfylde (ved motorvejen 
bestemt til 2,65 kgfl), W vandindhol
det i % og Y<1 tørtætheden. 

Efter tørringen blandedes de 5 prø
ver sammen, og proctorforsøget udfør
tes med den herved fremkomne jord
prøve. Efter tilsætning af vand til 5-
8 % vandindhold og omhyggelig ælt
ning foretages den første indstampning, 
idet jorden fyldes i jerncylinderen 
( rumfang 0,945 1) i 3 lag, der hver 
især stampes 25 gange med faldham-
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meren. Ved vejning af cylinderen be
stemmes rumvægten. Det nøjagtige 
vandindhold bestemmes ved tørring af 
en mindre prøve fra cylinderen. 

Derefter tilsættes yderligere 3-4 % 
vand, og indstampningen gentages. 

Forsøget fortsættes, indtil rumvæg
ten bliver mindre. 

Ved optegning af kurven mellem 
samhørende værdier af vandindhold og 
tartæthed bestemmes den optimale tør
tæthed og det dertil svarende optimale 
vandindhold. 

Jordarbejdet udførtes i vid udstræk
ning med scrapers og toumapulls og 
over de større flytte af stande (over 1000 
å 1500 m ) med lastbiler. Tippen hold
tes til stadighed jævnet med grader, og 
såvel afgravning som påfyldning fore
toges således, at regnvand kunne løbe 
væk, hvorved opblødning af fyld blev 
undgået i så vid udstrækning som mu
ligt. Komprimeringen foretoges med 
8- 12 t glatvalset tromle, 3- 4 t een
valset vibrationstromle trukket af trak
tor eller en lille bulldozer, og 6- 10 t 
gummihjulstromle trukket af bulldozer. 

Ved arbejdets påbegyndelse foretoges 
et forsog med de 3 slags komprimerings
materiel, idet tippen inddeltes i 3 f eltcr, 
der hver især udelukkende komprime
redes med een slags materiel. Efter hver 
overgang af materiellet udtoges 6 jord
prover fra hvert felt, og tørtætheden be
stemtes som middeltal af disse 6 prøver. 
De herved fremkomne 6 X 7 prover fra 
hvert felt blev derefter sammenblandet, 
og den optimale tortæthed bestemtes 
ved et indstampningsforsøg med en 
prøve udtaget af denne blanding. Re
sultatet af forsaget er vist på fig. 4. Det 
ses, at de 98 % af den optimale tør
tæthed opnåedes Yed 6- 7 overgange 
med en IO t glatvalset tromle, ved 9-
10 overgange med en 7 t gummihjuls
tromle eller ved 10- 11 overgange med 
en 3 Yz t vibrationstromle således, at 
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den-billigste komprimering utvivlsomt 
\Cil opnås ved anvendelse af glatvalsede 
tromler, selv under hensyntagen t il, at 
disse tromler kræver den bedst regule
rede tip. 

I meget:"fugtigt vejr, navnlig efterår 
og vinter, hvor udtorringen er ringe, er 
glatvalsetromlen uegnet, men tilfreds
stillende komprimering af lerjord vil 
næppe på nogen måde kunne opnås 
under sådanne forhold. Efter en som
merbyge kunne glatvalsetromlen heller 
ikke kore på den komprimerede tip, 
men såsnart et nyt lag fyld var udlagt, 
var der ingen vanskeligheder. 

I betingelserne var forlangt, at al 
fyld skulle være komprimeret ved af
slutningen af hver arbejdsdag, hvorfor 
tromlernes arbejdstid var noget for
skudt i forhold til jordflytningsmate
riellets. 

Hvor fylden udlagdes over en meget 
lang tip ( 500- 1000 m ) opnåedes til
fredsstillende komprimering ved jord-
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flytningsrnateriellets overgang, når blot 
dette ikke kørte i samme spor, og det 
var tilstrækkeligt med en tromle ved 
enden af tippen, hvor sporkørsel var 
vanskeligere at undgå. 

Samtlige udtagne jordprøver gav en 
middeltørtæthed på 97 % og et gen
nemsnitligt luftindhold på 7- 8 %· 
Under hensyn til at prøver fra lag, der 
var utilfreds.stillende komprimeret, og 
hvor yderligere komprimering som føl
ge heraf blev udført, er medregnet i 
ovennævnte middeltal, har komprime
ringen tilfredsstillet det stillede krav til 
tortætheden, medens luftindholdet har 
ligget lidt over de krævede 2- 6 )'< . 
Der \•il næppe være grund til at ændre 
kravet til tørtætheden, hvorimod der 
formentlig bør tillades et !uf tindhold 
på op til 8 % evt. 10 o/c . Til konsta
tering af lagt}'kkelsens indflydelse på 
komprimeringen udtoges prøver fra så
vel bunden som toppen af et lag. Pro
verne fra bunden havde den mindste 
tørtæthed, og der kunne måske være 
grund til at nedsætte lagtykkelsen til 
20 cm løst mål, hvilket næppe vil be
tyde nogen fordyrelse af jordarbejde 
udført med moderne materiel. 

Der blev udtaget enkelte prøver af 
uforstyrret fyld fra fyldgrav, og her 
fandtes tortætheden liggende mellem 
91 og 99 ~?- , i middel ca. 95 o/c , således 
at f yldtn på tippen har været lidt tæt
tere end i naturlig lejring. 

Ved et \'andindhold på under 4 
5 ~o og over I 5- 16 C( var det prak
tisk talt umuligt at komprimere fylden 
til den kræve-de tæthed, men vandind
hold udenfor disse grænser er kun fun
det \'ed ganske enkelte prøver. 

f ylden bestod i det store og hele af 
ler eller kr med vekslende indhold af 
sand, mo eller mjala. 

På en strækning over et inddæmmet 
lavt areal nord for Korsør Nor fandtes 
blod bund bestående af torvedynd og 
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Fig. 5. Euclid scrapcr. 

marint dynd i en tykkelse fra 2 m og 
op til 8 a 10 m. Udstrækningen af den 
bløde bund var på forhånd bestemt ved 
boringer udfort af vejlaboratoriet. 

Da den bløde bund ikke kunne bære 
motorvejens dæmning, blev den bort
gravet og erstattet med sandfyld. Bort
gravningen udfortes med gravemaskine 
for størstedelen uden lænsning, og ud
graYningen foretoges med praktisk talt 

Fig. 6. Bulldozer og 
sera per. 

DANSK VF.JTIDSSKRIFT 1958 6 

lodrette begrænsninger. Hvor dybden 
var stor, måtte sandf ylden tilføres umid
delbart efter udgravningen, for at und
gå skred nå1 dyndet ''ar bortgravet " til 
bunds" . 

Som frostsikker fyld under beton
banerne og bundsikringslag under mac
adambelægningerne anvendtes hoved
sagelig sand fra en nærliggende grus
gra\', 
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Fig. 7. Jordarbejde ,·cd udOC'tningsanlægget Korsor si.-1 fra banrn mod ost. 

I betingelserne var kræ\'et anvendel
se af et rent, Ierfrit, stabilt sand egnet 
for betomtobning, fri for korn under 
0,06 mm t kvadratiske huller) og med 
mindst 50 vægtprocent passerende en 
sigte med 3 mm kvadratiske masker. 
Sandet \'ar forlangt udlagt i eet lag og 
komprimeret ved 2 overgange med 
l !/2- 2 t pladevibrator eller 3- 4 over
gange med ] I Y2 t ,·ibrationstromle 

Fig. 8. Sandvibrator. 

~L " . 
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forud for den for betonudlægningcn 
foretagne komprimering med sand
vibrator. Under arbejdets udforelse vi
ste det sig nodvendigt at vande sandet 
samtidig med komprimeringen, og det 
\'ar af stor betydning, at den ecm·alsede 
\'ibrationstromle, der anvendtes til kom
primeringen, korte så langsomt som 
muligt. Desuden viste det sig, at kom
primeringen skulle "gorcs færdig" med 
vibrationstromlen, idet den forogel,c, 
3andvibratoren gav i tortæthedcn, i de 
fleste tilfælde var mindre end 1 ~( . 

Formentlig burde betingelserne ha\'e 
stillet krav om komprimering til 98 7r 
evt. 100 % af den optimale tortæthed 
også for frostsikringslaget, hvorimod 
kravet om et luftindhold mellem 2 og 
10 ~o ikke ville kunne opfyldes for det 
anvendte sand. 

Frostsikringslagets tykkelse under be
tonbanerne var normalt mindst 40 cm 
- jvnf. fig. 2, men i 2 større gennem-
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Fyldning of skårne fuger med Speciol-Fugemosse. 

Vi påtager os udførelse af fugearbejder 
overalt i landet. 
Normalt anbefoler vi anvendelse af vor 
gummifugeasfalt GUMA. Til de smalle, 
skårne fuger må man imidlertid anvende 
Speciel Fugemasse og særligt udstyr for 

I 
~11:~~=:~~~~:9:: :::ni::!:;::. t::.::: I.I 
lbm. skårne fuger på motorvejene ved 

.;;:~;;::;mj!!J•11J:tJlJ:f ~ .iflj• 
=~:~:~: =~~~; 

ISLANOS BRYGGE 41 . KØBENHAVN s ASTA ·2soo t~~ ::i:i:i -- - - - -:::::: :;:::;: 
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Fig. 9. Fordeler oi; vibrator. 

gravninger, hvor jorden var af særli~ 
frostfarlig karakter, blev laget oget til 
mindst 60 cm tykkelse. 

Det samlede jordarbejde var på 
1.140.000 m\ hvoraf bund~ikringssan
det udgjorde 133.000 m~. 

Jordarbejdet blev i det sto.re og hel~ 
udført på omkring 200 arbejdsdage ( 1 

lobet af 1 år) sålede'>, at den gcnnem
snitHge dagspræstation Yar p_å ~. 700 ma 
jord ( råjord, dynd udgravnmg, erstat
ningsfyld og bundsikrings,c;and tiJ<;am
men) . 

Fig . 10. Fordeler O'!' ,·ibrator. 
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Fig. I J. Blandestation m<'d en 750 I og en 
500 I blandemaskine. 

Betonbelægningen 

.Før udlægning af betonbelægningen 
stabiliseredes for hver 6 m ( under fu 
gerne i betonbanerne) sandet med 150 
kg cement pr. m=• til en "svelle" . Svel
lem; samlede bredde er l m, men fuld 
strrke findes kun i de midterste 60 cm. 
Pl trods heraf fremtræder svellen dog 
ret skarpt begrænset, og man bør må
ske overveje fremtidigt at søge at ud
viske svellens kanter yderligere cvnt. at 
stabilisere sandet mellem svellerne med 
no<Yle få % cement. 

Betonbelægningen bestod af 14 cm 
underbeton med singels og 6 cm over-

Fig. 12. B!a ndest;i tion. 
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Fig. 13. Blandestation. 

beton med skærver. Cementindholdet 
var i såvel over- som underbeton fast
sat til min. 315 kg Rapidcement pr. m3

• 

Betonen skulle have en 14 dogns
bojningstrækstyrke (svarende til 28 
dogn for alm. portland-cement ) på 43 
kg/cm2 og en 14 døgns-cylindertrykstyr
ke på 320 kg/cm2 for så\'cl over- som 
underbeton. 

De krævede styrker opnåcdcs uden 
vanskelighed, idet styrkerne i det store 
o~ hele var opnået efter 7 dogns forlob. 

De af de færdige betonbaner udbo
rede cylindre var ligeledes alle rigeligt 
stærke, ligesom det kun ved en enkelt 
udboret cylinder Yar muligt at skille 
overbetonen fra underbetonen, for
mentlig fordi der gik lovlig lang tid 
mellem udlægningen af de 2 lag sam
tidig med, at korse! forbi udlægnings· 

Fig. 14. Glittebjælke og korebro for 
efterpudsning. 

124 

Fig. 15. Betonudlægger. 

stedet gav voldsomme stovskyer ind 
over betonen. 

Der udlagdes op til 150 m å 200 m, 
7 ,50 m bred betonkørebane pr. dag. 
Fuger for hver 36 eller 42 m blev så 
,·idt muligt skåret dagen efter udlæg
ningen, men i flere tilfælde - navnlig 
Yed stor forskel på dag- og nattempe
ratur - fik betonen en revne (ca. 40 
- 50 m tilbage ) allerede den forste nat. 

Da en fuge ikke kan skæres samme 
dag, som betonen er udlagt, idet ste
nene i så tilfælde rives Jos fra kitmas
sen, ville det måske være hensigtsmæs
sigt at lave fuger ved hjælp af fugeind
læg, f.eks. for hver 42 m. 

De revner, der opstod i betonbanerne 
under arbejdets udforelsc, repareredes 
ved at ophugge betonen i en 0,6 å 0,8 
m bred stribe mellem 2 skårne fuger 

Fig. 16. Efterpudsning. 
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No/orv9 ved /rorJØr /JOrcel .Z op.27 

Jcev/J/?edsmdli119. 

mm. 
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7,51--~-+~~~~+-,r-+++t+-----"'-..+~-,-+---+'~,~!-+t+-,~-+--1r--1c-+-+-t-++t--~-t--t-1 

""" 

ao2 O,o~- 0,1 o.~- I 5 lo l!f 
An ral wæv,-;heder p/°. /(?() I.Om. ~ dM ved ora'lhtJlen tM91Yl'/e 

Fig. 17. 

på begge sider af revnen, fremstiile en 
svelle af stabiliseret sand under de 2 
fuger og derefter støbe striben ud igen 
med beton af samme slags som i beton
banerne. 

De i betingelserne stillede krav til 
betonbanernes jævnhed er vist grafisk 
på fig. 1 7, hvor ligeledes er optegnet re
sultatet af vejlaboratoriets jævnheds
målinger på de færdige betonbaner. Det 
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ses, at jævnheden ikke helt tilfredsstiller 
de stillede krav, navnlig forsåvidt an
går de storste ujævnheder. 

Under arbejdets udforelse må!te3 
jæ\'nheden til stadighed med en 6 m 
retskede, og man troede efter disse må
linger, at jævnheden tilfredsstillede be
tingelserne. For at undgå en ubehage
lig overraskelse ville det sikkert være 
rigtigst på et storre betorn·ejsarbejde 
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Fig. 18. 

l.ængde exe!. L"ngd< •f Bredde Totol Fri hotdc Tot.•! l'ris pr. m' 
Bro, botcgne!sc Art Type Fundering O\'t'tga.ngs~ o\•ergan,::s· mellem bredde und~r ro pris bærende J\nmærkninicr plader plader rækværker af plade m kr. plode 

m rn m m kr. - -
....a.. 

I. Vcmmcle\' Overføring for Forspændt t!in~ktc 44,17 2 X 4,R 9,00 9,UO .J.,50 ~55.300,- 589, f\.) 

°' 
off. bivej pladr·bro 

2. Markvejshro Markvcjso\'rr- Forspændt direkte 
føring pladt•bro 

•1-:;,117 ingrn ·~.50 !i,10 4,50 l '.H.100,- f.13,-

3. Bild~ovcj I Overføring af 
off. bivej 

Forspændt 
pladcbro 

<lircktr H,05 3,9 5,2 10,00 10,llO 4,50 2117.200, liO'.l,-

.J.. Bildsøvej H Overforing af oH. Alm. jern- clirekt" 30,2'.! 2 X 3,7:» 10,00 10,80 5,40 252.500, 772,-
bivej ovrr bane betonpl:id" 

5. Tjæreby O vrrforinq af Jernbeton- dirr·ktr 25,411 6,84* ) :\,25 125.800,- 72 :'.!, * ) Fri bredde i 
off. bin~j r:immc undr.:rforin~ 

li. Svenstrup Ovcrforin(( af Forspændt dir<'kte 42,09 ingen 9,00 9,80 4,50 '.?'.13. l 00,- 'ili2, 
off. bi\·cj pladebro 

7. Tårnhor~hrn Motorv1·jrns O\'t·r - Jrrnbeton- dir<'ktc 76,82 2 X 7,07 24,78 '.!5,50 s,w 775.000,- 396,-
forinc; O\"t'r h:1m· bjælkebro 

B. MarJ,,·l'j~hro O\·crforing d"!,·i~ Forspændt dirrktr 50,71 ingen fi,00 fi ,fiO 5,40 Hl.'i.500,- 555,-
o,·cr bane· :ir plrid<'hro 
marlwej 

9. Marh-ejsbro Unclerforinc; }·rnbr.ton- direkte 28,40 fi,8+* ) 3,80 l '.H.400, - fi91, * ) Fri bredde i 
af m:irh·r·j l':ltll!lle undcrforinq 

0 I 0. Hals~ko\'\ l'j (h·crforinc; af Forspændt dir~ktc 41,3·1- 2 X .f,o7 12,00 12,80 4,50 287.500, 543, 
;... off. bi\"C'j pladcbro 
~ .,, "_. __ ---
r. Midde! for for -,,. 
m 
-( lait " .. "". "" .. 
i3 
V> 

2.673..fOO, 
spændtt· hro<'r 
575, 

"' r. I I. DyrC'hO\'('d· Overføring af Forspændt dirckt1·, 75,50 2 >d,50 11,00 11,1!0 5,40 5~15.800,- 62:1, 
:<: 

c;tords alle· oH. bi\' ej o\ ,.,. pladcbro <·t funda-=i ham· o~ 'ej tucnt do~ 
~. på pæk 
"° 
~ 

Priserne for de under 1- 10 anføne broer er fra licitation i april 1956 ; den udbetalte prisstigning i byggeperioden udgjorde ca. 2 %. 

Pris<"n for den under 11. nævnte bro er fra forårN 195 7. 

----



LUX ØV IT 

(VEJ MATERIALER) 

LUXOL KEMISKE FABRIKKER A/S 

A/S RANDERS ASFALT- OG TJÆREFABRIK 

R.T.A. VEJMATERIALER 
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A 10 

OVE ARKIL A/s 
CIVILINGENIØR· ENTREPRENØR 

HADERSLEV 

Tii. '22945 

Cement
stabilisering 
med 
moderne 
materiel 

Vejmaterlalafabrlkker: 

AGGERSUND. tlf. 25 

LØGUMGAARD. 
Ill. Løgumkloster 4 35 25 

SKIVE, tlf. 1272 

SLESVIG, Ill. Jagel 29 

VOJENS. Ill. 412 00 

DANSK 

AUTO-VÆRN 

Vest for Storebælt : 

Silkeb o rg 

Tlf. 637 

Øst for Storebælt : 

Enhøjvej 9, Allerød 

Tlf. Vassingerød 132 



Pig. 19. MOTORVEJ VED KORSØR 

Oversigt over enhedspriser. 

Pancel I, længde af motorvej: 5500 m, længde af om\agte offentlige biveje ca. 4.800 m. -
Antal broer: 3 bivejsoverføringer, I bivejsunderforing og 1 markvejsoverforing. - Jordarbejde 
(råjord, dyndudgravning og erstatningsfyld) 53 m!I pr. Jbm. motorvej. 

Arbtjdots 3rl Enh.cl Enliod•pris 
kr. 

Pris i kr. pr 
lbm. motorvej 

~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Muldafromning· og pålægning 
incl. re-gulering og bes~ning """."" .. " ... " . 
Muldafromning og -p5iægning i frldgra\C 
m. v., ind. rrguk-ring 

J ordarbejde ind. komprimering 
Midd~lflytteafstand 0- 250 m .. 

250 500 m . . .. . . .. . •. 
500- 750m" .. .. . . . . . . 
750- 1000 m .. . ... . .. .. . 

1750-2000 m .. " ...... . 
2750- 3000 m .. . " .. " . . . 
4750- 5000 m . . .. . .... . . . 

Dyndudgravning incl. erstatningsfyld (sand ) 
Frostsikkrr fy!d (bundsikringssand ) incl. kom-
primering ................... . ................... . 

Afuanding 
Groftcr " .. "" ...... "."" ... " "" . . . " .. "". " ." 
Vejdræn incl. gra\·n ing, lægning og ifyldning 
af nød des ten ........ . . " .... ... "." ... ""." . .. ". 
Nr.dlobsbronde med rist .. " .. "" .. " ... "" . . ... . 
Omlægning af eks. anlæg ind. omstøbtc gcn
nemlob under motor"cj ". " . ... " " ." 

Belægningsarbejder 
20 cm betonbelægning incl. stabiliserede S\ el
ler, enkel te armercdl" strækninger og fuger 
m.v .... "." .... " ... "." .. . . . "." .. "" .... .. " ... " 
Kantbanl"r af chaussesten incl. bctonfundn-
mcnt og udfugning " .. " . . "" "" ...... " ..... ... . 
Macadambclægning på forlagtt: off. bi\cjC 
29 cm ind. tæppebelægning ... "" "" ... "."" 
Macadambclægning på forlagte prirntc \'eje 
I 6 cm singels " . . . " . . . "." " ... . ... . . ........ . . . 

Afmærkning, beplantnin g og rækuærJ..cr 
(auto\·ærn) " ........... " .. "" "" ... " .... . .. " .•. 

Over- og underforinger """ ... " " ... ". " .. . . " 

Pris pr. lbm. motorvej incl. om!agtc skærende 
veje, O\•Cr- og underfaringer, afranding og 
jordarbejde samt belægningsarbejder ........ . 

Ovenstående priser er fra april 1956. 

n12 

m2 

ma 
m:i 
m:i 
m:I 

ma 
m:I 

m a 
m;r 

m:J 

ma 

m 
stk. 

m~ 

m~ 

1n2 

m~ 

1,25 

1,00 

3,00 
3,15 
4,40 
4,60 
5,10 
5,60 
6,30 

10,40 

8,55 

7,30 

14,40 
130,00 

30,40 

31,00 

22,00 

8,00 

36,30 

7,25 

188,50 

33,30 

112,20 

10,00 

20,20 
2,95 

35,!0 

456,00 

62,00 

IH,00 

5,60 

28,00 

237,00 

1400,00 

Priserne er exe!. projektering, der har udgjort ca. 3 * af anlægssummen eller ca. 60,00 kr. 
pr. Jbm. motor\'ej (parcel I + parcel Il) og exe!. ekspropriationsudgifter. 
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Fig. 20. MOTORVEJ VED KORSØR 

Oversigt over enhedspriser. 

Parcel II: længde af motorvej: 4. 700 m. - Længde af omlagte offentlige biveje: 4.200 m. -
Antal broer: 2 bivejsoverføringer, motorvejens overføring over banen, 1 markvejsover- og l 
markvejsunderføring. - Jordarbejde (råjord, dyndudgravning og estatningsfyld: 172 m" pr. 
lbm. motorvej. 

Arh<!jdots •rt 

Muldafromnillg og -pålæg11ing 
incl. regulering og besåning .... . ............... . 
Muldafrømning og -pålægning i fyldgrave 
m. v. ind. regulering . . .. . .. . .................. . 

Jordarbejde ind. komprimering 
Middelflytteafstand 0- 250 m . .. . .. . .. .. . 

250- 500m . . .. . .. . ... . 
500- 750m" ...... ... . 

I 000- 1500 m ... .. ... ... . 
Dyndudgravning ind. erstatningsfyld .. .. . ... . 
Frostsikker fyld (bundsikringssand) incl. 
komprimering . .... . ....... . . .. . . .. . ....... ..... . .. . . 

Afvanding 
Grofter ...... ..... ....... . . .. .. . .... . ................. . 
Vejdræn, incl. gravning, lægning og ifyldning 
af noddestcn .. . ............. . . . . . ... . ............... . 
Nedl0bsbronde med rist .. . .. . . .. . . " ............. . 
Omlægning af eksisterende anlæg, ind. om-
stobtc gennemløb under motorvej . ............. . 

Belægnfogsa1bejder 
20 cm betonbelægning incl. stabiliserede svel
ler, enkelte armerede strækninger og fuger 
m. ''" ............ . . . .. . . ... . . .. .. ... .. . ............ . ... . 
Kantbaner af chaussesten, incl. betonfunda-
ment og ud fugning .. .. .. .. . . ... .. . .. " ........ . . ". 
Macadambckegning på motorvej, incl. slidlag 
( ialt 34 cm) .. . .. .... . . . ... . .. .. . . ........... ... .. . 
Macadambelægning på forlagte off. bin:jc, 
ind. slidlag, i alt 29 cm ... .. .. .. . .......... "" .. . 
Maribobelægning på forlagte off. bi\'cjc, incl. 
slidlag, i alt 26 cm . " .... . .... . .. ............ " ... . 
Macadambelægning på forlagte prirntc veje 
( 16 cm singels) . . ..... " .. . .. . . .. . ........ . ....... . 

Af mærkning, beplantning og hegn (autoværn) 

Over- og underføringer ... .. .. " .. . . .. .. . . .... . .. . 

Pris pr. lbm. motorvej, incl. omlagte skærende 
veje, over- og underfodnger, afvanding og 
jordarbejde samt belægningsarbejder ......... . 

Ovenstående priser er fra oktober 1955. 

Enhod 

m2 

m2 

m a 
m:I 
m:I 
m:I 
ma 

m:i 

m=' 

lbm. 
stk. 

m2 

m2 

m2 

m2 

m2 

m2 

Enhedspris 
kr. 

1,25 

0,90 

3,70 
3,80 
4,30 
5,00 
9,70 

12,00 

2,80 

6,90 
77,50 

31,35 

31,00 

27,00 

21,50 

19,00 

9,00 

Pris i kr. pr. 
lbm. motorvej 

45,10 

44,60*) 

487,00 

203,00 

148,00 

7,00 

9,30 
1,30 

42,50 

470,00 

62,00 

( 405,00) 

155,00 

3,60 

50,50 

393,00 

2100,00 

Priserne er exe!. projektering, der har udgjort godt 3 % af anlægssummen eller for parcel I og 
II sammenlagt 60,- kr. pr. lbm. motorvej og exe!. udgift til arealerhvervelse. 

* ) Store arealer med udlagt dynd at regulere og muldbeklæde. 
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SUPER 
RAPID 

CCrEMlENil 

den eksfra hurfighærdnende 

PORTLAND~CEMEtH 

- fil betonarbejder, der hasler 

- fil sløbning i kaldt vejr 

- til prælobrikalion og 

lorspændf belon 

FORHANDLERE OVER HELE LANDET 
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A 12 

... en billig og rationel 
TRAKTORFEJEMASKINE 

Den nye LAIGAARD trak
tor fejemaskine er med sine 
talrige finesser overlegen i 
det daglige arbejde. Det er en 
tidsbesparende og let anven· 
delig maskine, der er fanta
stisk: stærk i brug. 
LAIGAARD traktor fejema
skine passer til ethvert trak
tormærke - og fejemaskinen 
kan uden brug af værktøl· 
udskiftes på 5 min. til såve 
sneplov som planeringsplov 
m.v. 

l#l J 1,AIGAARD 
FABRIK FOR VEJ MASKINER 
Mejlgade 38 A AR HUS Telf. 2 01 39 

BARBER·GREENE 

M 0 0 E l 702 • R E N D E G RAV E R 

LANGREUTERS 
GL. KONGEVEJ 3 - KØBENHAVN V - TELF. HILDA *1090 



Fig. 21. Skæring af fuger. 

at have en simplificeret udgave af vej
laboratoriets viagraf til rådighed på ar
bejdspladsen således, at en tilfredsstil
lende jævnhedsmåling kan ske dagen 
efter udlægningen, hvorved cvnt. fejl 
vil kunne rettes om ikke i tide så dog 
efter udlægning af en ganske kort 
strækning. 

I skemaet fig. 18 er angivet prisen på 
de i forbindelse med motorvejsanlægget 
anlagte over- og underføringer. Priserne 
er excl. udgift til projektering og tilsyn, 
hvilken udgift har udgjort ca. 10 <fr af 
broernes anlægssum. 

I skemaet fig. 19 og 20 er foretaget en 
prisanalyse for hele motorvejsanlæggl' . 

Fig. 22. Markvrjso\'erføring O\'C' r bane OR 

Tiirnborgvcj ( forspændt plade bro). 
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Fig. 23. Bi\cjsovcrforing ved S\'enstrup 
(forspændt pladebro) . 

Analysen er foretaget for hver af mo
torvejens 2 parceller, idet disse er ret 
forskellige forsåvidt angår jordarbejdets 
~tørrelse. 

I skemaet fig. 20 er ikke medtaget ud
giften til ombygning af den del af til
korselsvejen fra Korsør til motorvejen 
( Taarnborgve j ), der ligger inden for 
Korsør bygrænse. 

Pris- og arbejdslønstigningerne i byg
geperioden blev - bortset fra broerne 
- godtgjort entreprenørerne med 2,2 
0/on tillæg til enhedspriserne for reste
rende arbejder for hver 1 øres stigning 
i overenskomstmæssig arbejdsmands
timeløn, incl. maskintillæg og feriegodt-

Fig. 2-J. Bi,·ejrn1·crforing \"Cd s\'('O~trup. 
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Fig. 25. Motorv('jens overforing o\·er bane og 
tilkorsels\'cj \cd Korsar (T3rnborg\'ej ) . 

gorelse. Desuden blev enhedspriserne 
for resterende jordarbejder tillagt 0,5 
ore for hver fulde 10 kroners stigning 
i prisen på dieselolie. Denne sidste pris
regulering fik ikke stor betydning og 
må vel nærmest betragtes som en sik
kerhedsventil over for pludselige ud
!'\'iag i oliepriserne. 

En sammenligning mellem den af 
arbejdslonnen bestemte prisregulering 
og stigningen i b) ggeindeks og detail
pristal Yiser f olgende: 

Fig. 27. Parkeringsplads 'ed Halssko\·. 
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Fig. 26. Udflctn ingsanlæg ved Halsskov 
færgehavn. 

Dato 
1/ 3 195-1-
l 3 1955 
J/3 1956 
l 3 1957 

Pris
tillæg 

0% 
1,3 % 
9,5 % 

13,0 % 

Tillæg i 
bygge- dctail-
indeks pristal 

0% 0 % 
3,7 % 3,2 % 
7,4 % 10,4 % 

11,4% 15,2 % 

Den anvendte prisreguleringsfaktor 
2,2 °/00 s~nes således ret rimelig. 

Beplantningen på motorvejens mid
terrabat er udfort som en jalousibe
plantning af ligusterhække dannende 
en vinkel på 45° med korebanerne. 
Hen·ed opnås, at blændvirkningen fra 
modgående trafik er praktisk talt bort
elimineret uden, at udsynet til venstre 
er forhindret således, som det vil blive 
ved en ubrudt hæk parallel med beton
banerne. 

Ved forsog med raftehegn fandtes. 
at hækkene i den 3 m brede midter
rabat passende kunne plantes med en 
afstand af ca. 11 m, i kurve dog ca. 
10 m, idet lysstråler, der var spredt 
mere end 17- 18° i forhold til bilens 
kørselsretning, ikke havde nogen blæn~ 
dende virkning. 

DANSK \'EJTIDSSl\RIFI 1958. 6 



Nogle kortfattede historiske bemærkninger om 
vejvæsenet i Danmark DK 351.811 

Af oberstlojtnant, fh\. ovcn·ejinspektor T. ]. Helst~d. 

Disse bemærkninger er et suppkmcnt til Dansk Vejtidsskrift 2. :hgang 1925, ekstrahefte i 
anledning af det nordiske vejrnode i Kobenhavn IB.- 20. maj 1925, side 188- 193: "Vejvæsenets 
ældre historie" af overvejinspektor L. A. Madsen. 

Allerede i 1745 havde ingeniørkap
tajn de Lonqueville meddelt udkast og 
plan til Yejenes anlæg ,·ed Waasemare 

Sjælland ), og skont der februar 1756 
også af de LonqucYille var indsendt et 
forslag til hovedlandevejenes istandsæt
telse, blev anlægget af de egentlige 
chausseer dog først påbegyndt 1761, da 
kong Frederik V besluttede, såvel til 
agerdyrkningens, handelens og den vi
dere samfærdsels fremme som til be
kvemmelighed for de rejsende, at lade 
anlægge nye hovedveje i alle rigets pro
vinser. 

Samme år 1761 blev der nemlig til 
H. M. K ongen indle,·eret et vistnok 
p& meget rigtige grundsætninger bygget 
forslag, over hvilket det blev pålagt 
Rentekammeret at afgive allerunder
danigst betænkning. 

Dette anonymt indkomne Rentekam
meret tilstillede forslag var efter haand
skrift og rimelighed at domme udarbej
det af daværende gehejmeråd Rosen
krantz og gik i det væsentligste ud på, 
at der såvel til de gamle vejes repara
tion som til de nye anlæg årlig skulle 
bestemmes 20.000 Rdl" således at en
hver provins pro rata skulle contribuere 
en vis bestemt sum, og at man skulle 
forskrive udenlands fra duelige ingen
iorer, der skulle forestå de egentlige vej
arbejder. 

Hovedlandevejene forventedes såle
des på få år at ville kunne være færdige 
på Sjælland og Fyn, og at det hele , •ilJe 
kunne udfores uden b)rde for den kgl. 
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kasse, især når der til de nye vejes repa
ration måtte betales bompenge. 

Rentekammeret skænkede dette for
slag i almindelighed sit bifald, men for
men te dog, at der ligeså i Danmark, og
så på samme tid burde begyndes på nye 
\'ejes anlæg i Norge og i de tyske pro
\'inser. 

Det forventedes endvidere, at der år
lig burde anvendes i det mindste 30.000 
Rdl., når arbejdet skulle have nogen 
fremgang, hvoraf kunne repartcres på 
det contribuerede hartkorn: i Danmark 
19.000 Rdl., i Norge 6000 Rdl. og i de 
tyske provinser 5000 Rdl. 

Paa grund af den påbudte ekstraskats 
erlæggelse, den grasserende kvægsyge 
og de deraf følgende besværligheder, 
henlå dette forslag indtil sidst i året 
1763. 

(Ifølge Ingeniørkorpsets Jubilæums
skrift 1684- 1884, side 60, påbegyndtes 
Frederiksborgvejens anlæg i 1763 ) . 

Ved reskript af 30. december 1763 
ansattes som direktor for vejanlæggene 
gehejmeråd Frederik Christian Rosen
krantz; ved reskript af 12. september 
1766 overdroges f som senere omtalt) 
direktionen over vejanlæggene til gene
ral v. Huth. 

Da man desværre på den tid ht'r i 
landet var aldeles ukyndig med den 
praktiske udførelse af kunstige vejanlæg 
indkaldtes fra Frankrig 3 ingeniorer : 
Jean Marmillod, Baudin og Sorbe, som 
desværre alle var ukendt med Dan-
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General v. Huth . 

marks klima og jordbund. De 3 ingen
iører ankom til København den 12. 
april 1764. 

Marmillod ansattes .som overvejin
spektør, de to andre ingeniører som 
konduktører. 

Da der imidlertid efter den forelobig 
t agne bestemmelse \'ar regnet med, at 

Oberst Hans Frideric/1 Rostnberg. 
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der årlig skulle udfores 1 % mil chaus
see, fandt man snart, at de nævnte 
20.000 Rdl. ikke ville være tilstrækkelig. 
hvorfor denne sum ,·ed resolution af 12. 
maj 1764 blev forhøjet til 29.000 Rdl. 
General v. Huth (der var chef for inge
niørkorpset fra 1771 1800) foreslog n u 
i september l 766 en n~ ordning af vej
,·æsenet, og direktionen overdroges til 
generalen ved reskript af 12. septembe1 
1766; der skulle ansættes 2 ingeniør
kaptajner i stedet for de 3 franske inge
niører, medmindre disse 3 ingcniorer 
\ ille forblive i tjenesten med en mind re 
gage end hidtil, men dette ville de ikke 
modtage, hvorfor de blev afskedigede 
den 1. januar 1767. 

General v. Huths plan blev nu orga
niseret, men kort efter kuldka::;tct, og 
den fremtidir:.e direktion af vejvæsenet 
ble11 °fra 22. ~pril 1767 fremtidig pålagt 
Rent!'kammeret, og Mannillod blev 
igen antaget som overvejin~pektør, 1 

hvilken tjene~te han forblev til maj 
J 775, da der kom en del uoverensstem
melser mrd Rcntekammcrct, hvorfor 
han afskedigedes og løjtnant Ham Fre
derik Rosenberg, der var 1. vejkonduk
lor overtog ledelsen af vejarbejdet og 
udnænites til oueruejinspPktør ved re
::oolution af 13. ma j 1776 med gage fra 
1. januar 1776. 

Københarns amt har rejst en minde
~tcn for ingeniør Marmil\ocl i Rudcr5-
dal-krydset. 

V cd reskript af 7. januar l 778 ud
færdigedes et commissorium til 

1 ) general ,._ Huth, 
'.:: ) professor, dr. jur. Henrik Stampe, 
3 ) greve Joachim Godske M oltke, 

<lt sammentræde for at O\'erlægge, hvor
ledes landevejene overalt i Danmark 
kunne istandsættes og vedligeholdes på 
bedste måde. 
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TANDEM-TRIPLEX DIESELTROMLE 

MODEL VL 10-14 TONS 

Omgående levering 

• Synkroniseret hydraulisk 
maskinsfyring 

• Hurtig hydraulisk løftning 
af mellemvalse 

• Aflåselig motorafdækning 

• lavtli~gende tyngdepunkt 

• Alle 3 valser lige store 

• T ode It indstillelig forvalse 

," LØWE N ER VESTlR8ROGADE9. B - KØ8ENli.ll(VNV~: 
Y'• . TEtEFON CENTRAL 1885 ," 

~ . ·-------~· -~-·---···"' ......_...._ _ _._., 
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VEMMELEV MASKINFABRIK 
PR. FORLEV . TELEFON VEMMELEV 3 

ENTREPRENØRVOGN 

• Den fuldkomne 

entreprenørvogn 

• Helt af jern og stål 

• Med 3·vejs tip 

• Og betjening fra traktoren 

AH 

FRI S C H motorg~ader 
En fuldhydraulisk 
maskine 

2 hydrauliske 
motorer 

5 cylindre 

HANOMAG 
dieselmotor, 
190 HK 6 frem- og · • 

2 bakgear 

Vægt 12 tons 

Gl. Torv 18. Kø~enhavn K. Telefon Cenlral 17180 



V ed kgl . resolution af 2 . november 
J i78 approberedes at Commissionen af 
i. januar 1 778 fremdeles skulle vedblive 
wm bestandig værende under navn af 
general-vejkommissionett og som. sådan 
have bestvrelsen over det hele ve;væsen 
i Dmmz~rk og samtlige vejbetjcntc 
skulle stå under commissionen. 

Gcncral-vejkommissioncns medlem
mer fra 1778 til kommissionens ophæ
\'else ved kgl. resolution af 22 . marts 
1808 har ifolge R igsarkivets kataloger 
periodevis Yæret folgendc : 

1778- 1785: Henrik Stampe profcs.<sor, 
dr. ju1. 

1778- 1806: G~neral Vilhelm \' . H uth . 
J 778 1781 : Joachim Godske Moltke. 

Obt rst Johan Friderich R o ftmbug. 
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1779- 1 i82: Søren Engelbrecht. 
1781- 1782 : Kristian Lud vig Stemann. 
1782- 1801: Johan Ludvig Reventlow. 
1782- 1788: Johanne.<> Zvlger. 
1783-1784: Hans H enrik Schilder. 
1784- 1808: Kristian Ditlev Frederik 

Re\'entlow. 
1788-1808: M ichael von Essen . 

Ved kgl. resolution af 31. aug. 17 85 
bestemtes det, at overvejmestre, vej
mestre og konduktører skulle anses som 
et under general-vejkommissionen stå
ende militært vejkorps ; overvejmcstcren 
som chef skulle have rang med major af 
infanteriet. 

Den 15. februar 1786 udkom: »For
ordningen angående Bompengenes Er
læggelse paa de nye Landeveje«. (På 
hver mil skulle rejses en bom, hvor\'ed 
der skulle erlægge<; bompenge efter en 
fastsat takst. Sådanne bomme blev da 
også efterhånden rejst på chausseerne i 
Sjælland og Fyn, og indtægterne af dem 

Gtntrnl A. Gram "· Heide 
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Oberst F. Ernst v . Prange11. 

bortforpagtedes \'ed auktioner til den 
hojstbydendc. 

Da hovedlande\'ejene gennem Lol
land og Falster \'ar fuldfort 1835, blev 
det bestemt, at der ikke skulle rejses 
bomme på disse, og ved en lov af 11. 
mart<; 1851 besluttedes nedlæggelsen af 
bommenr i Fynsstift. 

For Sjællands \'edkommende blev del 
\'ed lov af 15. april 1854 bestemt, at 
bommene med undtagelse af dem i Ko
benharns amt skulle nedlægges fra de 
lobende forpagtningskontrakters udlob. 

Nu er det Yed lov af 29. december 
1914 bestemt, at bomm ene i Koben
havns amt er ophort med udgangen af 
marts 1915 ) . 

Gen<."ral-vejkommissionen fik ordre 
til at o\'erlægge, hvorledes landevejene 
på bedste måde kunne istandsætte~ og 
\'edligcholdcs. Resultatet heraf blev: 

>'Forordning;en om Vej\'æ5enet i Dan
mark«, gi,·et den 13. december 1793, 
underskrc\'et af kong Christian VII. 
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Den 4. april 1809 udsend tes nærmere 
»Reglement for Vejkorpset i Danmark« 
underskrevet af kong Frederik VI, hvori 
det i prgf. 3 bl. a. bemærkedes, at over
Yejrnesteren som chef for korpset frem
tidig kalde5 og skal være oberst af inge
niorkorpset, de øvrige officerer fik mili
tære grader. 

T' ed kgl. resolution af 22. marts 1808 
ophæ1•edes General-Vejkommissionen, 
cig dens forretninger henlagdes under 
Rentekameret, men V ejkor pset bestod 
f rrmdcles indtil hovedlandeue1sarbej
Jeme 1•ed kgl. resolution af 18. se/Jtem
lcr 1833 henlagdes under lngeniør-
1.orpsel fra!. januar 1834, og samtidig 
overgik dertil officererne fra vcjkorp
set. 

Derefter bestyredes hovedlandevejene 
fra 1. januar 1834 til 1867 af Ingenior
korpscts Vejdirektion med en dirige
rende stabsofficer som chef med garni-
5on i Kobenhavn og med det til enhver 
tid nodvendige antal af bestyrende di
striktsofficerer i provinsen, hvis hverv 
det var at forestå vejtjcncstcn i det en
h\'er især tildelte distrikt i fornoden 
fald med assistance af ynure ingeniør
officerer (se lngeniørkor;sets J u bilæ
u msskrif t 1684-1884, oversigten side 
74-75 ) . 

Efter anlægget af jernbanernes ho
' edlinier i midten af forrige aarhun
drcde mistede ho\'cdlandeYejene deres 
landstrafikale bet~ dning, og konsekven
sen heraf blev » Vejlo\•en af 21. januar 
186 7 «, hvorved administrationen af 
samtlige landeveje, der herefter kun fik 
lokal betydning, overdroges amtsrådene, 

• 
. 

• 
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som tillige overtog samtlige udgifter ved 
udbygningen og vedligeholdelsen af 
disse veje. 

Fra statens side skulle der dog føres 
et vist tilsyn med landevejenes vedlige
holdelse, ligesom ingen landevejs ret· 
ning eller bredde måtte forandres eller 
nye landeveje anlægges uden indenrigs
ministeriets senere ministeriet for offent · 
lige arbejders samtykke. 

Til at føre dette tilsyn og til at være 
ministeriets tekniske konsulent i vejsager 
ansattes en overvejinspektør, hvilken 
stilling dog aldrig blev normeret som 
tjenestemandsstilling. 

Som den første ouervejinspektør fra 
1. april 1868 ansattes den sidste mili
tære dirigerende stabsofficer af ingeniør_ 
korpset: Oberst H. T. v. Wenck: 1/4 
1868- 21/11 1885 (de følgende over
vcjinspektorer ses af amtsvejinspektor
foreningens bog 1949: Danmarks Amts
vejinspektører ). 

På foranledning :if Dansk Ingenior
forening oprettedes 1922 »Dansk In-

General v. Sclilegel. 
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Oberst u. Meyer. 

geniørforenings tekniske vejkomite« 
med overvejin~pektøren som formand. 

Sekretærer i komiteen var: 
afdelingsingeniør Suhr, 1923 - 1944 
civilingeniør Axel Riis, 1945- 1948 

( ingeniør Riis døde den 11.-6.-1948 
ved rutebåden Københavns mine
sprængning i Kattegat ), 

afdelingsingeniør E. Clau-1 
sen med bistand af kon- 1948 1950 
chef E. Simoni. 
Komiteen udgav en række tekniske 

rapporter og retningslinier for vejarbej
de (se komiteens skrift nr. 19-194 7 
fort a jour til marts 1950) . Komiteen 
ophævedes med udgangen af marts 
1950. 

På foranledning af Dansk Ingenior
forening m. fl. oprettede ministeriet for 
offentlige arbejder den 1.-8.-1928 
»Dansk uejlaboratoritLm« ( med lokale1 
på Danmarks tekniske højskole ) under 
overvejinspektøren med en ledende in
geniør: 
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civilingeniør Axel Riis, 1928- 1948 
professor i vejbygning\ 
ved Danmarks tekniske 1949 
højskole. 
Ved vcjlaboratoriets forholds nyord

ning i 1949-50 oprettedes et tilsynsråd 
for dansk vejlaboratorium. 

For at centrali~ere fordelingen og ad
ministrationen af de i henhold til mo
torafgiftsloven til rådighed for ministe
ren for offentlige arbejder stillede mid
ler til særlige vejarbejder, de såkaldte 
vejfonds, oprettedes i 1937 et vejkontor 
( kontorchef K. Bang) i ministeriet for 
offentlige arbejder. 

Ved normeringslou for 1949 50 op
rettedes et vejdirektorat ( vejdirektør K. 
Bang) under ministeriet for off entligc 
arbjder, hvorved ouervejinspektorstil
lingen ophævede.r fra I. april 1949, og 
Ycjdirektoratet overtog samtlige over
Ycjinspektoren tidligere pålagte h\'crv. 

General v. Dreyer. 

138 

Endelig er nu kommet lov nr. 95 af 
29. marts J 95 7 : »Lov om bestyrelsen 
af offentlige veje«, der trådte i kraft den 
1. august 1957, hvorved samtlige tidli
gere vejlo\'e, plakater m.m. angående 
vejvæsenet er ophævet, herunder speci
elt »Forordningen af 13. december 
J 793 om vejvæsenet i Danmark«, hvil
ken forordning som tidligere nævnt er 
udarbejdet af general-vejkommissionen 
under ledelse af general v. Huth. 

Generalen med familie ligger bisat i 
Set. Petri kirke her i København, i hvis 
gravkapel der på den sydlige \·æg er op
sat en marmormindetavle med genera
lens data. 

Da forordningen af 13. december 
1793 forst nu ved lov nr. 95 af 29. mart'l 
195 7 er endelig ophævet den 1. august 
195 7, har vej direktoratet på denne dag 
ophængt en lille beskeden mindekrans 
på general v. Huths mindetavle i Petri 
kirke. 

Kort oversigt over Vejvæsenets 
organisation i Danmark 
I 763-1766 Direktør for uejanlæggene: 

Gehejmeråd Frederik Christian R~enkrantz 
J 764-1775 Ledelsen af vejarbejderne: 

Fransk ingenior, Mnrmillod, O\'ervcjinspfk· 
tør. 

1766 I 767 Direktør for uejanlæggene: \\ 
General v. Huth. 

1767- 1778 Direktionen af ve jvæsenet: . I 
Rentckammcrct. , 

J 77 6- 177 8 Ledelsen af vejarbcj derne,.efter in
geniør Mannillod: 
Løjtnant H. F. Rosenberg, som overvejin
spcktor. 

1778 1808 Bestyrelsen over hele vejvæsenet: 
General Vejkommisionen. 

1785- 1833 Det kgl. da~ske Vejkorps: 
Overvejmester majol Hans Friderich Ro· 
senberg 1785- 1806. 
(Oberstløjtnant 1795, oberst 1803 ) . 
Ovcrvejmester oberst Johan Friderich Ro
senberg 1806-1809. 
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SELVANSUGENDE 

CENTRIFUGALPUMPER 
i størrelser fra 2" til 4" med lukkølet B E R NAR D benzinmotor. 

Velegnet for fyldning af vandvogne fra vandløb eller vandhuller. Let 

transportable • hurtig ansugning. Større selvansugende pumper indtil 

6" leveres med vandkølet benzin· eller dieselmotor. 

FORLANG PROSPEKT 

NYHAVNSGADE 26 • TELEFON '2 74 55 * 
PARK ALL~ 15 • TELEFON •31,4 00 

ROSENBORGGADE 1 • TELEFON 'C. 14066 



NIELS HANSENS SØNNER, VIG 
BETONVARE- OG SKÆRVEPABRIKER 

VIG 19 

RØR OG ANDRE BETONVAJU:R EFTER DS 400 

VASKEDE STØBf!MATERIALER 

VEJM.HERIALER Til ALLE FOR.MAAt 

Kantsten 

Fliser 

Beton-bros/en 

K11rvestc11 ml refleks 

l\.a11taf n1ærknin,qspæfo 

Cyklcsli-fli.~er 

Rc11sni119sa11læ,q,<1et 

Bingtanken 

!øvrigt alt i 

betonvarer t'{ler 

D.S. lifJO med bi. t.'5 

VIG 250 

100 kg 

mekanisk 

jordstamper 

2460 kr. 

komplet med 

vogn 

PET~: 11 SVÆ.Rl\ JU::1'0NYA n F.· ISDUSTl\l 

G. D1111s 1\'lds~n 

Østergade 66 - Tr./efon • 1055 - Norru orndby 

Fabrik: Cem tnivej 
CARLSEN & NILOU 

Sorø 22 

A 16 

AMTSMASKI NEN 
ALLE N•T RAKO, en9el•k-dan•k. moderne Slaa• 

mHklne for kr•vende Arbe/cler, forlang Oplysninger, 

og1aa om Kommurt•matklr\en, st•r•I• Salg I D•nm•rlc 

af Molorslaam"klnef\ 

FRIMODT KONNING 
T RAK 0 Manufacturing 
P.JEDS1'EO 1'LF. 60 . Eneforhandling 



Kvalitetsbedømmelse af veje DK S6S.I 

Sielski, Matthew C.: How Road-Users Appraise Roads. 
"Traific Quarterly". Januar 1958, s. 102- 112. 
Refereret ved civilingenior N. 0. ]orge11sen. 

Der er grund til at betvivle, at det for USA 
vedtagne nationale landevejsprogram vil kun
ne gennemføres heldigt, hvis ingcniorerne kun 
retter opmærksomheden mod den tekniske 
side af sagen og overser trafikantens ønsker. 
Programmet blev vedtaget med begejstret 
slotte fra det motorkorende publikum, som 
viste sig villigt til at betale forogcdc motor
og vejafgifter. 

Vejingeniorerne bor huske, at de forstc 
motorkørere havde stor indflydelse på vejenes 
konstruktive udformning og de disponible 
midlers anvendelse. Trafikanten af i dag må 

Sporgsmål (forkortet) 

Overfyldning i bycentrene " " " " " " ". " "."" 
For mange veje uegnede til vore dages trafik . 
For få landeveje med delt korebanc og motor-

veje "" ... " . "". " " """". "" ."" .. " "" ... 
For få og for dyre parkeringsmuligheder uden 

for gadearealerne . " ... ". "". ""." .. .. . " . .. 
For svag og for sen udvikling af "expr<:'ssways" 

i byerne " . . .. " "." ."".""." " "" . .. " . " .. 
Spild og misbrug af vejafgifter """". " " " ". 
Svigtende udnyttelse af eksisterende gadenet " . 
For svag kontrol med "roadsidcs" .. .. . . . .. . . . . 
For mange udendors reklameskilte " " " " " ". 

Overvejmester oberst Hans Fridcrich Rosen
berg chef 1809- 1810. 
General A. Gram v. Heide chef 1810- 1829. 
Oberst Caspar v. Kochen chef 1829- 1832. 
(Kaptajn 1804, vejmester 1804, major 1809, 
oberstløjtnant 1812, oberst 1828) . 
Oberst F. Ernst v. Prangen chef 1832- 1833. 

1834-1868 Ingeniørkorpset (dirigerende stabs
officerer) 
Oberst v. Prangen 1833- 1837. 
General v. Schlegel 1838- 1849. 
Oberst v. Meyer 1850- 1855. 
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konstatere, at der kun ofres ringe opmærk
somhed på hans ønsker på trods af, at han 
helt Qg holdent betaler programmet for vej
nettets udbygning. Allerede dette faktum be
grunder, at hans ønsker geres til genstand for 
nøjere overvejelser. 

Nedenfor er kon refcrC'ret resultaterne af 
en undersogclse fra 1953 foretaget af Amcri
can Automobile Association til kl.arlreggelsc af 
ca. 3000 trafikanters synspunk ter og onskcr 
m. h. t. en række udvalgte sporgsmål. 

Besvarelsernes fordeling i skemaform : 

Alvorlig 
% 

87,9 
85,3 

84,2 

82,8 

82,7 
66,9 
63,2 
45,6 
38,9 

Af mindre 
betydning 

% 

5,7 
8,0 

8,8 

11,0 

8,9 
17,5 
21,7 
35,8 
49,4 

General v. Dreyei· 1855- 1863. 
Oberst v. Wenck 1864-1867. 

1868 Amtsrådene 

1868 1949 Ouervejinspektorerne 

Svarer 
ikke 
% 

6,4 
6,7 

7,0 

6,7 

8,4 
15,6 
15,1 
18,6 
11,7 

Oberst v. Wenck 1868- 1885. 
Oberstløjtnant Dalgas 1886- 1894. 
Oberstlojtnant Collin v. Lundh 1894-1911. 
Oberst Nokkentved 1911- 1920. 
Obcrstlojtnant L. A. Madsen 1920- 1934. 
Obentlojtnant T. J. Helsted 1934- 19.J.9. 

1949- Vejdirektoratet 1949-
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Spørgsmålene var, for hver af de i skemaet 
nævnte grupper, udspecificeret i detailsporgs
mål, f. eks. opdeling på gader i byer og lande
veje. Når et bestemt svar forudsatte forøgede 
vcjudgifter, var der udtrykkelig gjort op
mærksom på, at svaret samtidig måtte be
tragtes som en tilkendegivelse af vilje til at 
betale den dermed forbundne merudgift i form 
af ekstra motorafgifter m. m. 

Forud for den refererede undersøgelse fra 
1953 udfortes en anden til klarlæggelse af, 
hvilke spørgsmål som var sa:rlig påtrængende. 
På sporgsmål om udformning aI hovedfærd
selsårer var onskerne i rækkefølge efter antal: 

I. Vej med delt kørebane. 
2. Regulerede tilkønel:>forhold og vognbaner 

for hurtig trafik ( "expresslancs"). 
3. Skæringer ude aI niveau ved alle større 

krydsninger. 
4-. 3 m bred stabiliseret rabat og 3,6 m brede 

vognbaner for hurtig trafik ( "express
lanes"). 

Herudover nævntes en lang række ønsker, 
også af ikke-teknisk art. Der kan nævnes: for
bedret skiltning, brede rabatter og beplantning 
langs vejen. For egentlige landeveje var der 
et stærkt onske om flere vige- og hvilepladser, 
ligesom der var flertal for egentlige par
keringspladser helt adskilt fra vejen i forbin
delse hermed. 

Disse undcrsogelser giver nu et vist grund
lag for at imodekomme trafikantens ønsker. 
Hans væsentligste onske synes at være veje 

Transport af cykel 
på ikke indregistreret traktor 
med påhængsvogn 

I juli 1957 indberettede den tilsynsførende 
vejassistcnt, at færdselspolitiet havde nedlagt 
forbud mod benyttelsen uden indregistrering 
af traktor med påhængsvogn og med påmon
teret kniv til græsslåning ved landeveje i Ha
derslev amt. 

Forbudet blev begrundet med, at traktor
foreren ikke måtte benytte påhæng!vognen til 
transport af sin cykel eller motorcykel, men 
kun til redskaber o. lign" jfr. fa:rdselslovens 
~ I 2, stk. 1 og 2. 

Traktorens arbejde foregår over lange stnck
ninger og s~ledes, at den for det meste ender 
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med delt kørebane. Han ønsker at undgå 
overhalinger, bratte opbremsninger og lang
som korse!. Han onsker at køre sikkert og 
uden anspændelse. Dette opnår han ved delt 
korebane. 

Ligeledes ønsker han en effektiv skiltning, 
og isæ:r skilte som ikke forudsætter lokalkend
skab. Det forekommer således ofte, at trafi
kanter, som er anholdt for trafikforseelser, 
påberåber sig, at advarsels- og regulerings
skilte er vanskelige at se eller uforståelige. 
Skilte og signaler af enhver art skal være 
klare, koncise og simple. 

Overfyldning i bycentrene er nok det stær
keste irritationsmoment, specielt de evindelige 
forsinkelser på grund af venstresvingende tra
fik, kantstensparkering, sporvogne etc. 

Undersogelserne tyder også på, at trafikan
ten lægger mindre vægt på det økonomisk 
fordelagtige end på hensynet til sikkerhed, 
hastighed og det æstetisk værdifulde. Der er 
al mulig anledning til at tage hele sporgsmå
let om vejenes omgivelser op til overvejelse. 
Dels ml som ovenfor nævnt vige- og hvile
pladser udbygges, dels kan den meget farlige 
sløvhed ("driver hypnosis"), der mere er en 
art søvnighed end egentlig fysisk træthed, 
modvirkes ved afvekslende omgivelser, kunsti~ 
kurvning etc. 

Trafikanten, som stort set betaler vejene, 
onsker gode veje. Som det engang er udtrykt: 
"Vi betaler for at få gode veje, hvadenten vi 
får dem eller ej - og vi betaler mindre, hvi~ 
vi får dem, end hvis vi ikke får dem." 

ved arbejdstids ophør på et helt andet sted, 
end hvor den startede om morgenen, hvorfor 
den omtalte transpon er meget praktisk, da 
traktorføreren ellera var henvist til at køre 
tilbage til sit udgangspunkt. 

Under hen.syn hertil har sagen været fore
lagt justitsministeriet, der i skrivelse af 5. fe
bruar d. å" efter indstilling fra rigspolitiche
fen, har godkendt, at omtalte transport aI 
traktorforerem cykel eller motorcykel pA på
hængsvogn finder sted uden at traktoren som 
folge heraf skal indregistreres. 
Meddelt aI amtsvejinspektør K. A. Jørgensøn. 
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E" A. KJÆR 
CIVILINGENIØR & ENTREPRENØR 

TAULOV, TLF. 79 & 119 

Jord- & vejarbejder . Slagger 

Overfladebehandling m. varm asfalt 

STEEN-EBBE BANZON 
Entreprenør 

Stadionvej 10 - Odense 
Telf. 8877 (senere 12 88 77) 

Jordarbejde udføres overalt 
Dled graveanaskiner og scraber 

Kristrup Maskinværksted 
Clausholmvej 2 - Randen 

Telf. 1553 

Specialitet: 

Rep. af Entreprenørmateriel 
Vejbelægningsmaskiner 

Grusspredere - Tromler 
Sneplove m. m. 

Vognmand 

EJNAR JENSEN 
(H. P. Jensens Eftf.) 

Strandmarken 4, NYKØBlNG F. 
Tlf. 85 3911 

Levering af sten, grus og vejmatcrialer 

A/s Fyns Vejmaterialefabrlk 
(MEXAS) 

0 D E N S E - Tlf. 12.882 

Vejmaterialer, Vejtjære, 

Asfaltemulsion, Tæppebelægninger 

BRØDRENE HENRIKSEN 
Smede- S. Maskinværksted 

Grønnegade 16 Roskilde Telefon 245 

Reparationer af Vcjbygningsmaskiner - Fabrikation af Sneplove 

A 17 
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ENTREPRENØR - VOGNMAND 

TH. ERIKSEN 
Farsø 

Vejmaterialer - Vejarbejder - Kloakarbejder - Al Kørsel 

Telefon 149 

Stenbrud og Skærvefabrik 

NØRRE SMEDEBY AJS 

Vilsbæk pr. Kliplev 

TU. Kliplev 8 77 16 

HUND RASMUSSEN 
Ingeniør & Entreprenør 

Telefon Aalborg 2 77 73 

"Nordmark" pr. Gug 

Edvard Rasmussen 
Vognmand 

GYNGSTRUP PR. KAPPENDRUP 
Telf. KROGSBØLLE 10 

* Kørsel med vogne indtil 5 tons m. tip 

Grus og sten leveres fra. egen grusgrav 

G. V. ROBDRUP 
Entreprenor- og Vognma.ndsf orretning 

BALLE ST. 
Telf. 10 

10 Vog:ne med Tippelad og Lressetrnktor 

AL KØRSEL 
Speclelt: Vogne med tippelad. 

LEVERING AF VEJMATERIALER 
Grus - Singels - Bundsten m. m. 

HARRY JENSENS VOGNMANDSFORRETNING 
VINDINGEVEJ 59 • ROSKILDE • TELEFON 681 



Telefon 3 31 59 
" 33259 
Giro 67 446 

Salg og Spccial-Rcparation af Motortromler, 
Vejbygningsmaskiner, Traktorer og Diesel-Motorer 

Værksted: Dollerupvej 11 

Entreprenør- og ingeniørfirma 

KAJ BUNDGAARD A/S 

A•lborg 2 83 01, 

BodllsveJ 16 - Hasseris 

MIDTJYDSKE 
BETONV AREFABRIKKER 

Aarhus 

ANDERS OLESEN 
Entrepre"'rr og 17 ognmand 

RANDERS 
Telf. 3948 

Al Transport - Vejnrbejde 

Levering af Grus og Sten 

SKAFTE-HANSEN 
Entrøprenør 

Tlf.: Herning 464-465. Lind 45 

Lager af A mrk. 

"Holmegaard" Telefon 1422 

Betonvarer 

Kontor: Th. Nielsensgade 93, 
HERNING 

HJØRRING 

Asfaltering - Tæppebelægninger 

Rep. af Veje - Jord- og Vejarbejde 

Kloakering - Broarbejde - Jembeton 

FRITS HALVORSEN 
ENTREPRENØRFIRMA 6- BETONVAREFABRIK 

BRØNDERSLEV - tlf. W 
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Peter Nielsen 
Vognmands/ orretning 

Lumby pr. Beldringe 
Telf. Lunde 155 

* Al korse) indtil 6 tons 

Levering af alle arter vejmaterialer 

ALLAN SVENDS EN 
BYMARKEN 47. ROSKILDE 

TELEFON 2969 

* 
Al Vognmandskørsel 

med 31/a- 5 1/, Tons Vogne med Tip 

Leverandør af Vejmaterlaler 

Betonvarefabrikken 

" 
LØV EN" 

er fuldstændig 111odcrniacrct og rationaliseret. 

Blde stor VIHY og j111dor 
og .alt i vibr~tlon. 

Trekanten nr. 20 erhvervet 1926. 

TIE. 40 Sringtt Tlf. 240 privat 

V .udevcj 9, Skjutt. 

GØRLEV 
VOGNMANDSFORRETNING 

(Aksel H.ansen) 

A 20 

GØRLEV SJÆLLAND TLF. 9 

Alle slags vej- og byggematerialer 
leveres 

Kørsel med vogne fra 3 til 16 tons 

UNDLØSE 
VOGN MAN DSFORRETN ING 

Borge I . Hansen 

UNDLØSE PR. TØLLØSE 

1.11. Undr." 94 

Al kørsel med vogne fra 3 tll 16 tons 

Alle slags vejmaterialer leveres 

Pi 
Tjæreborg Cementstøberi 

vibreres alt 

Viby betonrørspresse vibrerer og 
presser rør i alle størrelser efter 

Ingeniørforen. normer. f::i. 52. 

Tlf. Tjæreborg 21 

OLUF LARSEN 
Vognmands{ orrelning 

Parkgården . Slagelse . T elf. 461 . 968 

Lastvogne i forskellige størrelser 

med og uden tippelad. 

Lukket flyttebus. 

Turistbusser til 160 personer. 

L. JØRGENSEN & SØN 
Fruegade 10 ROSKILDE 

TeJE. Roskilde 531 og 848 
Roskildes ældste V ognmnndsforretning 

Al Kørsel Ulbydcs 
med Vogne fra 4-7 Tons. 

Levering af Grus, Sten, Mørtel m. 111. 

Grundudgravning med Graveko 
ForlaDg Tilbud 

Aage Jørgensen ti! Søn 



Aktieselskabet 

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

KØBENHAVN 

Kantaten Brosten 

Skærve· os C:baussebroøtensfabrik 
Stenhoccerier 

Vang - Bornholm 

" 
HOLM & STRØYBERG 

Nr. Voldgade 54 - København 

PULVERASFALT - STØBEASFALT - MACADAMASFALT 

mere skridsikkert 
mere elastisk 

Pu Iverasfalt 
og Støbeasfalt 

mere slidfast 

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

NYSTED AARHUS ODENSE 
TH. 1188 Tlf. 3 38 44 Tlf. 3681 



Generalrepræsentant for Danmark : 

A.EID>M. JH[A N §EN 
· KØB E NHAV N K 

Købmagergade 22 Telf. Central 14 777 
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