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Byggelinier i henhold til vejbestyrelsesloven
Af kontorchef F. G. Boas og amtsvejinspekfør N. L. Dam

De vigtigste ændringer, der er sket ved
vejbestyrelseslovens kap. IV i forhold til
bestemmelserne i byggelinieloven (lov nr.
275 af 28. nov. 1928) er følgende:

I. Byggelinier for bestaende veje, der ikke
for/ægges ( 40).

1. Der er nu hjemmel til at pålægge
byggelinier ikke alene for at sikre mu
ligheden for udvidelse af offentlige
veje, men også når færdselens tarv
iøvrigt gør det nødvendigt, f. eks. for
i almindelighed at holde bebyggelsen
(herunder formentlig også iskiosker) i
en vis afstand fra vejen.

2. Medens byggeliniernes maksimale af
stand tidligere var 17,5 m fra vejmid
ten, er den maksimale afstand nu for
hovedlandeveje og landeveje fastsat til
en større indbyrdes afstand på 40 m,
hvilken afstand med ministeren for
offentlige arbejders tilladelse kan ud
vides til 50 m. For biveje er den største
afstand mellem byggelinierne fastsat til
30 m, hvilken afstand med amtsrådets
(i købstæderne, København og Frede
riksberg ministerens) samtykke kan
forøges til 50 m.

3. Medens byggelinierne tidligere altid
skulle fastlægges i forhold til vejmid
ten, kan de nu fastlægges usymmetrisk
i forhold til denne uden nedsættelse
af den maksimale indbyrdes afstand.
Byggelinierne skal dog forløbe på
begge sider af vej en, den ene evt. sam
menfaldende med den ene vejgrænse,
og skal normalt fastlægges i forhold
til vejens midtlinie.
hindre ombygning af bestående bygnin
ger på arealet mellem vejen og bygge-
linien. Der tænkes her kun på en
(større) ombygning, der betyder en

4. Der er nu udtrykkelig hjemmel til at

værdiforøgelse af den bestående bebyg
gelse, eller som på anden måde vil
kunne fordyre en eventuel frigørelse af
arealet til vejformål, jfr. Dansk Vej-
tidsskrift 1960, s. 339 ff.

5. Efter § 40, stk. 2, kan der fastsættes
en anden beliggenhed af byggelinien
til sikring mod bebyggelse ved vej
kryds. Bestemmelsen gælder alle skæ
ringer mellem offentlige veje indbyr
des og mellem offentlige og private
veje, medens bestemmelsen i bygge
linielovens § 1, stk. 3, kun gjaldt vig
tige vejkryds.

6. Bestemmelsen i § 40, stk. 3, om hjør
neafskæring gælder i modsætning til

§ 1, stk. 2, i byggelinieloven uden
nogen særlig vedtagelse fra vej bestyrel
sens side, men kommer kun til anven
delse i tilfælde af udstykning eller i
tilfælde af bebyggelse af grunden, jfr.
ministeriet for offentlige arbejders cir
kulære af 3. aug. 1957. Hjørneafskæ
ringen er ikke nogen egentlig bygge-
linie, men regulerer grundens grænser
mod vej, jfr. Dansk Vejtidsskrift 1959,

s. 88.

II. Byggelinier for mindre forlægninger af

bestciende offentlige veje og regulering

af vejkryds.

Ved § 41, stk. 2, er der givet vejbesty
relserne en vid beføjelse til ved bygge
liniepålæg at sikre mindre forlægninger og
udretninger af bestående off. veje samt re
gulering af vejkryds og i forbindelse her
med fri oversigt. Bestemmelsen er en tyde
liggørelse i forhold til § 1, stk. 3, i bygge
linieloven af 1928 og giver nu klar hjem
mel til sikring af (mindre) vejforlægnin
ger. Bestemmelsen betyder endvidere en
udvidelse af vej bestyrelsernes beføjelser i
forhold til denne bestemmelse dels derved,

Dansk 1”ejtidsskrift 1961 7 173



at den giver hjemmel til byggeliniepålæg
til sikring af regulering af vejkryds, me
dens 1, stk. 3, i byggelinieloven alene
gav hjemmel til sikring af fri oversigt (se
nu herom også vejbestyrelseslovens § 40,

stk. 2, ovenfor I 5), dels ved, at bestem
melsen som noget helt nyt giver vej besty
relsen mulighed for i forbindelse med byg
geliniepålægget at træffe bestemmelse om
adgangsforholdene til den forlagte eller
regulerede vejstrækning. Der er ikke fast
sat nogen største afstand mellem bygge-
linierne, men til gengæld udkræves i
modsætning til tidligere samtykke fra ved
kommende højere vej myndighed til bygge
liniepålægget.

111. Byggelinier til sikring af anlæg af
nye offentlige veje og større forlægninger
af bestaende offentlige veje.

Som en fuldstændig nydannelse er gen
nemført bestemmelsen i vej bestyrelseslo
vens § 41, stk. 1, hvorefter vejbestyrelser
ne har fået hjemmel til ved byggelinie
pålæg at sikre anlægget af planlagte nye
offentlige veje og større forlægninger af
bestående offentlige veje. Det er i begge
tilfælde en betingelse, at de pågældende
vejstrækninger er optaget (eller samtidig
optages) på vej planen, men til gengæld
udkræves intet samtykke fra højere vej-
myndighed til byggeliniepålægget. Sådan
ne bestemmelser kunne tidligere i alminde
lighed kun træffes ved byplanbestemmelse,
og det er derfor foreskrevet, at vejbestyrel
sen, forinden byggeliniepålægget, skal have
forhandlet med samtlige af forslaget be
rørte kommuner. I forbindelse med bygge
liniepålægget kan træffes bestemmelse om
adgangsforholdene til den nye eller forlagte
vej, om vejens tilslutning til andre veje og
om oversigtsforholdene. Der er ikke fastsat
nogen største indbyrdes afstand mellem
byggelinierne.

1V. Foreløbigt forbud.

Som en anden nydannelse kan nævnes
bestemmelsen i vejbestyrelseslovens § 42,

hvorefter ministeren for offentlige arbej
der efter begæring af en vej bestyrelse, der
er i færd med at udarbejde byggeliniebe
stemmelser i henhold til § 41 (såvel efter
stk. i som stk. 2) kan nedlægge foreløbigt
forbud imod, at en ejendom anvendes på
en måde, der må antages at komme i strid
med byggeliniebestemmelsen. Ligesom det
foreløbige forbud efter byplanlovens § 9
kan dette forbud kun nedlægges for et
tidsrum af eet år, og det kan ikke uden
vej nævnets samtykke nedlægges mere end
een gang.

V. Arealerhvervelse og taksation.

Det er nu de almindelige regler om
arealerhvervelse til offentlige veje og de
almindelige taksationsregler, jfr. vejbesty
relseslovens kap. II, der kommer til an
vendelse ved vej bestyrelsens erhvervelse af
de arealer, der er belagt med servitut om
byggelinie. De særlige regler herom i byg
gelinielovens § 2 er bortfaldet.

VI. Bekendtgørelse og notering i ting-
bogen.

1. Om de vedtagne byggelinier efter §
40 og 41 (men ikke om hjørneafskæ
ring efter § 40, stk. 3) skal der ikke
alene som tidligere ske offentlig be
kendtgørelse, men der skal også såvidt
muligt sendes meddelelse ved anbe
falet brev til de af byggeliniepålægget
direkte berørte grundejere, hvis ad
komst fremgår af tingbogen. Vejbesty
relsen kan ikke altid nøjes med de
adresser, der fremgår af tingbogen,
men må evt, undersøge folkeregistret.
Endvidere skal ved byggeliniepålæg
efter § 41 den udarbejdede plan frem
lægges på vedkommende kommune
kontor.

2. Uanset, at vejbestyrelseslovens § 44,
stk. , i modsætning til byggelinieloven
anvender udtrykket »notering i ting
bogen« og ikke »tinglysning«, må det
forventes, at ministeriet for offentlige
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arbejder vil udsende et cirkulære, hvori
der gøres opmærksom på, at justits
ministeriet og den danske dommerfor
ening fortolker § 44, stk. 3, således, at
formelig tinglysning må foretages,
hvorfor ministeriet for offentlige arbej
der vil henstille til vejbestyrelserne
fremtidig at lade byggelinierne ting-
lyse. Der vil i cirk. tillige blive rettet
henstilling om at medsende beliggen
hedspian ved byggeliniepålæg efter §
41 (men ikke efter § 40).

3. I § 44, stk. 4, er der nu udtrykkeligt
fastslået, at vej bestyrelsen på ejerens
anmodning skal oplyse denne om be
liggenheden af byggelinier på hans
ejendom, og omvendt er det nu pålagt
ejeren, inden han bygger, at indhente

oplysning hos vejbestyrelsen om, hvor
vidt byggeriet vil komme i strid med
byggelinier på hans ejendom.

VII. Dispensation, ophævelse og anke.

Medens det måtte antages, at vej bestyrel
serne selv kunne ophæve og dispensere fra

byggelinier, pålagt efter byggelinieloven
af 1928, gælder nu følgende bestemmelser

i så henseende for byggelinier, pålagt efter
vej bestyrelsesloven:

1. Fra byggeliniebestemmelser for de af

et amtsråd bestyrede hovedlandeveje og
landeveje kan amtsrådet dispensere,

med mindre bestemmelsen er truffet
med ministerens godkendelse. I sidst
nævnte tilfælde udkræves ministerens

samtykke til dispensation.

2. Dispensation fra byggeliniebestemmel
ser for hovedlandeveje og landeveje,

bestyret af købstæderne, København og

Frederiksberg, meddeles af ministeren

for offentlige arbejder, der dog kan

bemyndige vejbestyrelsen til selv at

dispensere.

3. Fra byggeliniebestemmelser for biveje

i købstæderne, København og Frede

riksberg, kan vejbestyrelsen selv dis

pensere, med mindre bestemmelsen er
truffet med ministerens godkendelse.
I så fald udkræves ministerens sam-
tykke til dispensation.

4. Dispensation fra byggeliniebestemmel
ser for sognekommunale biveje med
deles af amtsrådet, der dog kun kan
disperisere, hvis vejbestyrelsen er enig
i dispensationen.

5. Med hensyn til fuldstændig ophævelse

af byggeliniebestemmelser gælder sam
me regler som angivet ovenfor under
1—4 om dispensation.

6. Ankebestemmelserne er (bortset fra
tidsfristen) uændrede i forhold til byg
gelinieloven.

VIII. Erstatningsbesternrnelser.

Medens erstatningsbestemmelsen i byg

gelinielovens § 1, stk. 5, var overensstem

mende med byplanlovens § 15, er den nu

gældende bestemmelse i § 46 udformet

med byplanlovens § 14 som forbillede.

Bestemmelsen går herefter nærmere ud på,

at såfremt ejeren af et areal efter taksati

onsmyndighedernes skøn afskæres fra en

efter ejendommens beliggenhed og øvrige

beskaffenhed økonomisk rimelig og for

svarlig udnyttelse af arealet, svarende til

den af de andre tilstødende eller omlig

gende arealer faktisk sedfindende udnyt

telse, kan han begære arealet overtaget af
vej bestyrelsen mod erstatning.

IX. Lovens ornriide.
Medens byggelinieloven af 1928 kun

efter særlig bestemmelse i en kommunal

vedtægt gjaldt for købstædernes bygrunde,

gælder vejbestyrelseslovens kap. IV uden

særlig vedtagelse overalt i by og på land.

Af et rundspørge til amtsvejinspektø

rerne i december 1960 fremgår, at 6 amts

vejbestyrelser har indført de nye bestem

melser — de fleste kun for enkelte vej

strækninger i forbindelse med ombygning

— og 12 påtænker eller overvejer at ind

føre dem.
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Når de nye byggeliniebestemmelser til
trods for deres åbenbare fordele fremfor
de gamle og til trods for ministeriet for
offentlige arbejders opfordring i cirk. 3/8.
1957 endnu kun er gennemført i et meget
beskedent omfang, hænger det sammen
med, at byggeliniepålægget nødvendiggør
om ikke et fuldstændigt vejprojekt, så dog
et betydeligt planlægningsarbejde. Et plan
lægningsarbejde, der må opdeles i enkelte
eller få veje, da en behandling af hele
kommunens vejnet under eet ville blive
meget langvarigt og formentlig strække sig
ud over evt. forbuds løbetid.

Den praktiske fremgangsmåde foreslås
således:

1. Foreløbigt forslag udarbejdes (se ne
denfor).

2. Hvis vejbestyrelsen under den føl
gende procedure bliver bekendt med
dispositioner, der må antages at kom
me i strid med de påtænkte bygge
liniebestemmelser begæres nedlagt
forbud i henhold til § 42, for såvidt
der ønskes pålagt byggelinie i henhold
til § 41 (men ikke efter § 40).

3. Hvis gennemførelse af nye eller stør
re forlægninger af bestående veje øn
skes sikret i henhold til 41, stk. 1,

drøftes det foreløbige projekt med
vejdirektoratet med henblik på mu
ligheden for optagelse på vejplanen.

4. Hvis større byggelinieafstand end 40

m — for landeveje henholdsvis 30 m
— for biveje ønskes fastlagt i hen
hold til § 40, indhentes den overord
nede vejmyndigheds tilladelse.

5. Foreløbig vedtagelse i vejbestyrelsen,
ved hvilken vejudvalget bemyndiges
til at fastlægge byggeliniernes forløb
i enkeltheder.

6. Hvis gennemførelse af nye eller stør
re forlægninger af bestående offent
lige veje ønskes sikret, forhandles

med de af forslaget berørte kommu
ner med henblik på koordinering af
disses planer.

7. Hvis et byggeliniepålæg efter 41,
stk. i (nye veje, større forlægninger),
forudsætter ændringen af godkendt
eller til godkendelse fremsendt by-
plan (eller dispositionsplan) indhen
tes boligministeriets samlykke.

8. Endeligt forslag udarbejdes (se
denfor) og godkendes af vejudvalget.

9. Hvis byggeliniepålægget tilsigter sik
ring af nye eller større forlægninger
af bestående offentlige veje
a. indhentes udtalelse fra samtlige de

af forslaget berørte kommuner.
b. I tilfælde af uoverensstemmelse

med disse om forslaget forelægges
sagen den overordnede vejmyn
dighed til afgørelse.

c. Der indsendes ansøgning til mi
nisteriet for offentlige arbejder
om den pågældende vejstræknings
optagelse på vejplanen (— hvis
den ikke tidligere er optaget).

10. Hvis byggeliniepålægget tilsigter sik
ring af mindre forlægninger og ud-
retning af bestående veje eller regu
lering af vejkryds søges godkendelse
hos den overordnede vejmyndighed.

ii. Efter at evt, under 8 og 9 anførte
godkendelser og afgørelser er truffet,
bekendtgøres det endelige forslag (se
nedenfor).

12. Efter ankefristens udløb, afgørelse af
evt, klager og evt. overtagelser af
arealer, tinglyses byggeliniebestem mel
serne.

Det foreløbige forslag må angive byg
geliniernes placering så nøje i forhold til
ekst. vej og bebyggelse, symmetrisk, een
sidigt, forlagt at det kan danne grundlag
for kommunalrådets principielle vedtagel
se og for evt, forhandlinger med sogneråd
og boligministerium. Endvidere må for
slaget begrunde den valgte byggelinieaf
stand. D. v. s. man må gøre sig klart til
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hvilket slutteligt tværprofil, vejen tæn
kes udbygget.

Hosstående diagram er optegnet ud fra
vej direktoratets prognose fnr Danmarks
bilpark 1960—2000, og under forudsæt
ning af, at færdslen vil stige proportionalt
med bilparken. På vigtigere veje vil den
formentlig stige hurtigere.

Af diagrammet fremgår, at der må reg
nes med følgende profiler år 2000: 2-spo
ret, hvis største timefærdsel i 1960 er un
der 200, 3-sporet, hvis største timefærd
sel i 1960 er over 200, men under 330, og
4-sporet, hvis største timefærdsel er over
330, men for hver retning under 4 à 600.

Det er her antaget, at et profil må kas
seres, når den i vejreglerne anførte »til
ladelige færdselsmængde« er overskredet
med 50 %. Største timefærdsel kan sættes
til 10—15% af julidøgnsfærdslen. Af dia
grammet ses samtidigt, at »levetiden« for
en 3-sporet vej er kort, så længe færdsien
stiger betragteligt.

Der må naturligvis ved prognosen ta
ges hensyn til befolkningsmæssige for
skydninger, udbygning af andre trafikveje,
opdukkende nye arbejdspladser, rekreati
onsområder etc. Det ligger i byggelinie
pålægets hovedformål, sikring af fornø

den udvidelsesmulighed, at der må plan
lægges på længere sigt end ved vejens ak
tuelle anlæg eller udbygning. Det må der
for være rigtigt at se bort fra 3-sporede
veje på grund af deres korte »levetid«.

Der bliver herefter følgende hovedtyper
af trafikveje:

Fuld udbyg- Indbyrdes
ningsbredde byggelinie
u. skråninger afstand

4-sporede veje med
cyklestier 36 50

2-sporede veje med
cyklestier 24 40

2-sporede veje uden
cyklestier 18 30

Det ovennævnte spillerum mellem ud
bygningsbredde og byggelinieafstand må
være rimeligt under hensyn til, at man
ikke kan oplyse det nøjagtige skrånings
areal, plads til evt, fremtidige heller (ka
nalisering), accelerationstilkørsler, evt.
fremtidig krydsning ude af niveau og af
hensyn til passende afstand fra vejgræn
sen til bygninger etc.

Afgørende for, om det endelige profil
skal indeholde cyklestier er dels hensynet
til sikkerheden, dels cyklefærdslens stør
relse (kørebanens kapacitet).

Ju lid ø yn stimefrafik kan
4000

3000

10 80 90 2000
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Anvendelse af isotoper
til måling af jords fugtighed og tæthed

Af civilingeniør A. Skjoidby

af olieindustrien. Såvel indenfor landbrugs-
teknik som indenfor geoteknik har man
søgt at videreudvikle metoderne. Medens

(større forlægninger).
Forslaget skal indeholde plan over byg

gelinierne for de indmundende vejes til
slutninger evt. forlægning eller sammen-
føring bl. a. med henblik på sikring af
oversigtsarealer, forenkling af tilkørsels-
forholdene, indskrænkning af vejudmun.
dingernes antal o. s. v. Et arbejde, der for
uden behandling af de indmundende of
fentlige veje vil medføre en afvejning af,

56 60
hvilke private (fælles)veje, der skal med
tages og derved kan medføre et ikke ube
tydeligt byplanarbejde.

Ved byggeliniepålæg efter § 41, stk. 1,
må der tillige træffes afgørelser om even
tuelle adgangsbegrænsninger.

Bekendtgørelsen skal indeholde henvis
ning til kommunalbestyrelsens beslutning,
angive de pågældende veje eller vejstræk
finger og oplysninger om, at byggelinier
nes nøjagtige beliggenhed kan ses på pla
ner, der er fremlagt på angivne steder eller
fås oplyst hos vejbestyrelsen, og at der til
de således fastsatte byggelinier kommer et
tillæg for evt. højdeforskel i henhold til
§ 40, stk. 4, endvidere angive ankefrist
(30 dage) og frist for begæring om vejbe
styrelsens overtagelse af arealer i henhold
til § 46 (3 måneder efter ankefristens ud
løb eller — hvis klage er indgivet — 3
måneder efter klagens afgørelse). Den
ovenfor under VI, pkt. 1, anførte anbefa
lede meddelelse til de enkelte lodsejere
bør anføre lovens hovedbestemmelser.

De berørte byggemyndigheder, matrikel
direktoratet og evt, de lokale landinspek
tører og arkitekter underrettes.

1. Indledning

Anvendelse af isotoper til bedømmelse
af jordlags egenskaber er tidligst påbegyndt

Krig Her±ei
ç

Cy (er

120

100

60

60

40 -

Aor1955 56
Der kan således næppe være tvivl om,

at en 4-sporet vej, der ikke er motorvej,
uanset cyklefærdsiens størrelse, bør forsy
nes med cyklestier.

Ovenstående diagram viser cyklefærds
len (cykler og knallerter) talt på forskel
lige vigtige punkter i København (Knip
pelsbro, Lyngbyvej m. fi.) sammenlagt og
afbildet, således at færdslen år 1955 er
100 (cykler + knallerter), tilsvarende for
Lombardsbrücke i Hamborg er vist punk
teret. Det fremgår tydeligt, at cyklefærds
len stagnerer. Lokale forhold (størrelsen
af bolig-arbejdsstedstrafik, udflugtstrafik,
promenader etc.) må være afgørende for
vurdering af cyklefærdslens vækst og nød
vendigheden af særlig gangsti og dennes
bredde.

Det endelige forslag skal angive bygge
liniernes forløb så nøjagtigt, at vejbestyrel
sen kan oplyse grundejerne om, hvor de
må bygge, målestoksforhold mindst 1 :1000,

og danne grundlag for den overordnede
vej myndigheds godkendelse af mindre for
lægninger og evt, optagelse på vej planen
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man i olieindustrien søgte kvalitative op
lysninger om jordiagenes egenskaber, var
man indenfor landbrugsteknikken og geo
teknikken i mange tilfælde interesseret i
kvantitative bedømmelser af jordiagenes
egenskaber. Cornell universitetet i Califor
nien optog i slutningen af 1940’erne med
Civil Aeronautics Administration et sam
arbejde, der har fået banebrydende betyd
ning med henblik på kvantitative bestem
melser af jordens tæthed og fugtighed ved
hjælp af isotopmålinger (1).

Der var og er betydelige vanskeligheder
at overvinde blandt andet med hensyn til
at fremskaffe tilstrækkelig robust og des
uden følsom elektronisk apparatur, sikker
hedsforanstaitninger og kalibrering. An
skaffelse af apparatur til overflademålin
ger af fugtighed og rumvægt kræver i øje
blikket investering på Ca. 25—ca. 40.000

kr., og da driftsudgifter til vedligehol
delse desuden må skønnes at være relativt
store, må anskaffelsen kræve en del over
vejelse af fordele og mangler. På grundlag
af litteraturstudier er der i det følgende
søgt redegjort for metodernes principper.

2. Tæthedsmåling

Ved tæthedsmålinger med isotoper an
vendes en gammastrålingskilde. Gamma
strålingen spredes og svækkes ved at pas
sere jordiag. Denne effekt er en følge af
sammenstød med jordlagets elektroner. Al
mindeligvis er de i jord forekommende
stoffer, grundstoffer med lavt atomnum
mer. Af 100 atomer i jord er Ca. 65 ilt,
ca. 20 silicium, ca. 8 aluminium (2) og
resten hovedsageligt jern, kalium og mag
nium.

For langt den overvejende del af de i
jord almindeligvis forekommende atomer
gælder det således, at de hører hjemme
blandt grundstoffer, hvor forholdet mel
lem atomets antal af elektroner og antal af
elementære massedele (protoner og neutro
ner) er meget nær i :2. Elektrontætheden
er derfor et anvendeligt udtryk for masse-

tætheden (3). Denne egenskab ved jords
sammensætning danner grundlaget for må
ling af jordens tæthed udfra gammastrå
lers spredning og svækning.

Energiomsætmngen mellem gammastrå
lerne og elektronerne kan principielt for-
løbe efter 3 forskellige procestyper. Imid
lertid vil den relative ensartethed (med
hensyn til atomvægt) af jords bestanddele,
i forbindelse med anvendelse af ikke for
energirig stråling, medføre, at der primært
er tale om een procestype, den såkaldte
Comptonspredning. Den således spredte
stråling vil imidlertid være svækket og
dermed give forøget mulighed for absorp
tion ved en anden af de nævnte processer,
den fotoelektriske effekt (4).

Apparaturen til tæthedsmåling består af
en strålingskilde, en detektor og et regi
streringsapparat, der er forbundet til de
tektoren. Efter den gensidige placering af
detektor og strålingskilde fås to principielt
forskellige typer af måleinstrumenter:

Spredningsmå/eren, hvor man registre
rer den spredte stråling og absoiptionsmå
leren, hvor man registrerer den direkte
stråling. Typerne, der er vist skematisk i
figur i, kan dels udføres som overflade
målere, dels som dybdemålere.

Set fra et vej teknisk synspunkt må in
teressen vel i første omgang samle sig om
overflademålerne, der måler på ca. 3”—
ca. 9” lagtykkelser, specielt spredningsmå
leren, der har den fordel at kunne man
øvreres hurtigt og at måle på helt ufor
styrret jord. Det må dog erkendes, at den
i modsætning til den tilsvarende absorpti
onsmåler ikke måler på en veldefineret
tykkelse.

Tænker man sig stoftætheden omkring
en spredningsmåler gradvist forøget fra
absolut vakuum, vil den forøgede mængde
elektroner give voksende spredning, og
detektoren vil rammes af en voksende
mængde stråling. Man får registreret et
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Arrcingemenf af o’etek for og s/râ//ngski/c/e.

SprecJn/ngs
m å/ere

Dy/de Overflade
mdler mc/erir

Signatur.

Absorpflons
md/ere

Dybde Overflade
md/er md/er

Fig. 1.

Skematisk angivelse af
arrangement af
detektor og strålingskilde.

voksende antal impulser (tælletal). Efter
hånden vil dog sandsynligheden for at strå
ungen støder flere gange sammen med
elektroner vokse, og dermed indtræder en
stærk absorption. Strålingen, der når frem
til detektoren og registreres vil således, som
angivet i figur 2, med voksende stoftæthed
vokse, antage et maksimum og derefter
aftage igen (3). Beliggenheden af kurvens
maksimumspunkt i forhold til rumvægten
og kurvens øvrige forløb er blandt andet
afhængig af den anvendte strålings energi
og af afstanden mellem strålingskilde og
detektor. Forholdene kan her afpasses så
ledes, at man har entydig sammenhæng
mellem antal impulser og rumvægt og
samtidig passende følsomhed i det rum
vægtsinterval, indenfor hvilket målinger
skal foretages (1,0—2,5 g/cm3).

En række forskellige faktorer har ind
flydelse på målingernes følsomhed og
usikkerhed. En blød stråling giver større

følsomhed end en hård, men samtidig

større fejl fra eventuelle Iuftspalter, der

særlig kan komme på tale ved dybdemålin

ger. Denne skadelige virkning kan delvis

imødegås ved at gøre afstanden mellem

detektor og strålingskilde passende lille,

men det medfører til gengæld, at målin
gen foregår over et mindre volumen. Det
volumen, der måles over ved sprednings

målingen, vil iøvrigt afhænge af tætheden.

Det angives således (3), at den horisontale
udbredning er omvendt prûportional med

kvadratroden af rumvægten. Som regel
anvendes som strålingskilde Co(60) eller
Cs(137). Cs(137) har betydelig længere

levetid (halveringstid 33 år) end Co(60)
(halveringstid Ca. 5 år). Cs(137) giver
blødere stråling (energi 0,66 mev) end
Co(60) (energi 1,17—1,33 mev). Den
blødere stråling fra Cs(137) synes fordel
agtig (4).

• Strc!/lngskide Afskcermning

Detektar «z Jordoverflade
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L A N G R E UTE R S præsenterer

JOHN DEERE-LANZ
LÆSSETRAKTOR 1010

MOTOR:

Cylinderantal 4
Boring 92 mm
Slaglængde 89 mm
Cylindervolumen 2367cm3
Ydelse 40 hk (DIN) 44 hk (SAE)
Omdrejningstal 1500-2500 omd/min
El-anlæg 12 volt
Indsprøjtningspumpe Bosch
Hovedlejer 5
Gear: 4 frem, 1 bak + vendegear
Kæder: 12” 2-kammede plader

MÅL:

Højde til udstødn.rørs overkant
Højde til overkant at motorhjelm
Største bredde
Største længde med skovl
Kiphøjde
Kipvi nlcel
Tilbagekip ved jordoverflade
Kipvinkel ved jordoverflade
Bredde at skovl
Løfteevne (fuld løftehøjde)
Skovlindhold

Totalvægt 4250 kg, Traktor uden skovl 2900 kg

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

TELEX 5900

1,53 m
1,35 m
1,56 m
3,50 m
3,08 m

50
40
70°

1,67 m
1815 kg

0,6 m3

A 10



Rumvcegfens /no’f/yo’else p
regis freringen.

Rum vcPgi’

Fig. 2.

Eksempel på afhængighed
mellem
rumvægten og antallet af
registrerede
impulser ved isotopmåling.

Målingen er en relativ måling, som må
formeres ved en iøvrigt ret omstændelig
kalibrering. Usikkerheden på kalibrerings
kurven hidrører dels fra svingninger ved
registreringsapparatur og strålingskilde,
dels fra vanskeligheder ved at fremstille
veldefineret standardprøve til kalibrerin
gen. Den sidste fejlkilde er formentlig den
overvejende. R. Horonjeff, I. Goidberg
og L. Trescony (10) angiver middelafvi
gelsen (?) på kalibreringskurven ved rum-
vægt 70—130 Ib per cu ft til 3—5 Ib
per cu ft. A. C. Meigh og B. 0. Skipp (5)
anfører, at kalibreringskurven har spred
ningen s = 0,9 Ib per cu feet i området
90—140 Ib per cu ft.

Til belysning af spørgsmålet om over
ensstemmelse ved målinger i praksis mel
lem resultater opnået udelukkende ved
anvendelse af traditionelle metoder og
udelukkende ved anvendelse af isotopmå
linger skal nogle eksempler nævnes:

Irving Goldberg, L. J. Trescony, J. S.
Campbell, Jr. og G. J. Whyte (1) fandt
som resultat af undersøgelser i 11/2 år, at

afvigelserne i tørrumvægt i 77% af tilfæl
dene var indenfor 10 Ib per cu ft (0,16

g/cm3) og i 54% af tilfældene indenfor
5 Ib per cu ft. (Det opgivne tal for 77%
grænsen svarer efter Gauss fordeling til en
spredning s = ca. 8 lb per cu ft (Ca. 0,14

g/cm3).

Bryant W. Pocock (9) finder som resul
tat af 159 sammenligninger i praksis, med
varierende jordtyper, sand, ler og grus, at
den fælles regressionskurve havde korrela
tionskoefficienten 0,95. Spredningen s var
2,5 Ib per cu Et (0,04 g/cm3). Rumvægten
varierede jævnt fra 110 til 140 Ib per cu ft.
(Der er formentlig tale om korrelation af
våd rumvægt).

Spørgsmålet om hvorvidt samme kali
breringskurve kan anvendes til forskellige
jordtyper vurderes modstridende i littera
turen. Man bør formentlig foreløbig være
forsigtig med ikke at foretage ny kalibre
ring ved variation i jordtypen med hensyn
til sigtekurve eller andre egenskaber. Dette
kan under givne omstændigheder være en
alvorlig ulempe ved metoden.

pr
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Usikkerheden på selve målingen anses
i almindelighed for mindre end usikker
heden på traditionelle metoder. Desuden
har isotopmålingen den fordel, at den inte
grerer målingen over et større volumen end
traditionelle metoder.

Et særligt problem kan fremkomme, så
fremt jorden har forholdsvis stort indhold
af brint, f. eks. i humus eller fugtighed.
Brinten har forholdet i :1 mellem atomer-
nes antal af elektroner og elementære mas
sedele. Den vil derfor give særlig stor
spredning og dermed tilbøjelighed til for
høj rumvægtsbestemmelse. W. Kühn (6)
anfører, at den nævnte effekt kan begræn
ses ved anvendelse af afskærmet Scintilla
tionstæller. Det synes dog at være vanske
ligt at fremstille tilstrækkeligt robust ap
paratur efter dette princip.

Med hensyn til metodens hurtighed må
det skønnes, at den er omkring 5 gange
så hurtig som traditionelle metoder.

Ved metoden måles våd rumvægt, og den
må derfor som regel suppleres med en må
ling af jordens vandindhold.

3. Fugtighedsmåling

Til fugtighedsmåling med isotoper an
vendes en neutronkilde, som regel en ra
dium-beryliumkilde, der blandt andet ud
sender neutroner med en energi på 4—5
mev. Neutronerne er uladede elementar
partikler. Ved sammenstød med atomer i
et medium kan neutronen enten optages i
atomkærnen eller tilbagekastes elastisk el
ler uelastisk. Hver af disse processer har
deres egen sandsynlighed, der afhænger af
neutronens energi og mediets beskaffen
hed. Med de i jord sædvanligt forekom
mende stoffer er sandsynligheden for
elastisk sammenstød overvejende. Neutro
nen vil efter sammenstødet fortsætte sin
vej med formindsket hastighed. Efter gen
tagne sammenstød vil den have mistet så
meget energi, at den har omtrent samme
energi som de omgivende atomer. Den er

blevet til en såkaldt langsom, eller termisk
neutron med en energi på ca. 0,025 ev.
Neutronens yderligere bevægelse følger
loven for diffusion.

Ved det elastiske sammenstød vil det
gennemsnitlige energitab pr. stød være
større jo lavere atomvægten er for det
atom, neutronen kolliderer med, og som
følge heraf bliver tabet særligt stort ved
sammenstød med brintatomer. Endvidere
vil sandsynligheden for, at energiomsæt
ningen sker i et elastisk sammenstød for
brintens vedkommende vokse meget stærkt
med aftagende hastighed af neutronen.
Tilstedeværelse af fugtighed i jorden vil
således vise sig ved, at en gennemfaldende
neutronstråle giver en forøget dannelse af
langsomme neutroner, i takt med stigende
vandindhold. Isotopmåling af jordens fug
tighed beror på dette princip, idet man ved
hjælp af en særlig detektor, som regel et
bor-fluoridrør, er i stand til at registrere
tilstedeværelsen af langsomme neutroner.

Benævnes middelenergien af en neutron
før sammenstød med E0 og efter n sam
menstød, med E, er E = E0 e±en. Koef
ficienten , der er bestemmende for ener
gitabet er tillige med en faktor a der ud
trykker sandsynligheden for at processen
indtræffer, anført i tabel i, efter Wilford
Gardner og Don Kirkham (7) for de i
jord almindeligvis forekommende stoffer.

Tabellen belyser brintens overlegenhed
med hensyn til at bremse neutroner. Til
yderligere belysning heraf anføres i tabel
2 eksempler på det antal sammenstød med
atomer, der skal til for at bremse hurtige
neutroner (2 mev) ned til termiske
(0,025 ev).

Fugtighedsmålere bygges som spred
ningsmålere, hvor strålingskilden og de
tektoren anbringes umiddelbart ved siden
af hinanden, idet man derved opnår størst
følsomhed (7). Der er som for tæthedsmå
lingens vedkommende tale om en relativ
måling, der må kalibreres.
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TABEL 1.

) Anført efter R. K. Adair: Neutron cross sections of the elements, 1950. Rev. Mod. Phys. 22.

TABEL 2.

Antal sammen-
Element Atomvægt

stød til bremsning

Brint i 18

Kulstof 12 114

Ilt 16 136
Silicium 28 240
Uran 238 2300

Et væsentligt indhold af brintatomer
fra andre kemiske forbindelser end vand,
f. eks. fra organiske forbindelser kan være
en fejlkilde. Det vandindhold, der set fra
vejteknisk synspunkt, ønskes bestemt er
det frie vand, svarende til en vandbestem
melse ved tørring ved 105°C. Visse be
standdele i lerede jorder kan herudover
indeholde op til omkring 16% bundet
vand, der først afgives ved opvarmning
til Ca. 800°C. Isotopmålingen vil naturlig
vis medtage dette i registreringen og så-

ledes give for høje værdier. Ved sammen
lignende målinger, hvor hovedsageligt dif
ferencer er af interesse, får ovennævnte
fejikilder mindre betydning. Derimod
kan selv i disse tilfælde fejl hidrørende
fra jordbestanddelenes forskellige evne til
at absorbere neutroner gøre sig gældende.
Eksempelvis anfører J. W. Holmes og A.
F. Jenkinsori (8) at en forøgelse af ind
holdet af NaC1 med 0,012 g/g kan ændre
kalibreringskurvens hældriing med Ca.
10%. En lignende virkning har forøgelse
af indholdet af bor, og en forøgelse af
jordens tæthed fra 1,4 til 1,6 g/cm3 kan
ændre hældningen med 2,4%.

W. Gardner og Don Kirkham (7) me
ner, at der kan anvendes fælles kalibre
ringskurve for forskellige jordtyper, når
fugtighedsindholdet angives i volumen
procent. Holmes og Jenkinson (8) tilskri
ver det tilfældigheder, når samme kali
breringskurve har kunnet anvendes på for
skellige jordtyper.

183

I o i barns

Element Atomvægt KoefEcien()
Neutroner Neutroner

2,5 rnev 0,025 ev

H 1 1,000 2,5 47,5

C 12 0,162 1,6 4,6
N 14 0,145 1,0 13,0
0 16 0,128 1,5 4,2

Cl 17 0,113 2,7 40,0

Ti 22 0,088 4,4 3,0
Na 23 0,086 2,6 3,6
Mg 24 0,082 2,0 3,5

Al 27 0,075 2,5 1,6

Si 28 0,071 3,2 2,5

p 31 0,063 3,0 4,0

S 32 0,061 2,6 1,3

K 39 0,051 3,8 3,0
Ca 40 0,049 4,9 1,5

Mn 55 0,037 3,0 12,0

Fe 56 0,036 13,0 3,0
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Usikkerheden på kalibreringskurven an
gives af A. C. Meigh og B. 0. Skipp (5)
at svare til spredningen s = 0,17 Ib per
cu ft (0,003 g/cm3). R. Horonjeff (10)

anfører middelafvigelsen 0,9 Ib per cu ft
i området 0-40 Ib per cu feet.

J. Huet (11) har sammenlignet resul
tater i praksis af bestemmelsen af jords
fugtighedsindhold udtrykt i procent af
tørrumvægten, idet der dels er anvendt
traditionelle metoder til bestemmelse af
henholdsvis rumvægt og fugtighed, dels
anvendt traditionel metode til rumvægts
bestemmelse kombineret med isotopmåling
af fugtigheden. I området 9%—20%

vand lå forskellen på de to metoder under
1%. Ved højere vandindhold var forskel
len 2—3%.

Som eksempel på sammenligninger i
praksis, når der på den ene side udeluk
kende anvendes isotopmålinger, og på den
anden side udelukkende traditionelle me
toder, skal følgende nævnes:

Horonjeff (10) anfører, at man ved
sammenligninger i praksis fandt, at afvi
gelsen i 90% af tilfældene var indenfor
5% vand, og i 66% af tilfældene indenfor
3% vand. Isotopmålingerne gav gennem
gående de højeste værdier.

B. W. Pocock (9) finder som resultat
af 172 sammenlignende forsøg med va
rierende jordtyper, sand, ler og grus, at
den fælles regressionskurve for vandpro
cent bestemt på basis af tørrumvægt havde
korrelationskoefficient 0.89. Spredningen
s var 1,3 vandprocent. Vandindholdet vari
erede fra ca. 4 til ca. 18%. Den største
begrænsning i den tid, der kan vindes ved
isotopmålinger, ligger i den tid, det tager
at transportere måleapparaturen fra sted
til sted. Alt efter den anvendte strålings
kilde og dermed den nødvendige afskærm
ning kan apparaturen veje fra ca. 10 kg til
ca. 35 kg. Hertil kommer registreringsap
paratur med en vægt på omkring 18 kg.
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Nye bøger

Korte: ,,StrassenverkehrsplanungÆ,

Bauverlag W7iesbaden, 1960, 756 s.

DM 49,50.

I Dansk Vejtidsskrift nr. 11 1958 anmeld
tes 1. udgave af porf. Korte’s store bog
om Strassenverkehrsplanung. Allerede nu
foreligger anden udgave, der er udvidet
fra 531 s. til 756 s. Prof. Korte er i mel
lemtiden blevet mere kendt her i landet,
derved at 2 af hans assistenter i sommeren

1958 i samarbejde med læreanstaltens la
boratorium for vej- og jernbanebygning
samt byplanlægning foretog trafikmålin
ger forskellige steder i København.

Bogen er som nævnt væsentligt udvidet,
og i det følgende skal nævnes nogle af de
emner, som dels er omtalt i forøget om
fang, og dels er taget op helt fra nyt.

Bogen indledes med et afsnit om by
planlægning og trafik, og prof. Korte

fremsætter her den thesis, at byplanlæg
ningen bør gøre trafikken delvis overflø
dig. Der er endvidere givet et par nye eks

empler på nye bydele med adskilt fodgæn

gertrafik og biltrafik; der nævnes således

et forslag til en drabantby med 60.000

indb, udarbejdet af prof. Rutbier i Stutt

gart.

Dette teoretiske afsnit om kapacitet in

deholder en redegørelse for ing. Steier

walds simulationsforsøg med vejtrafik.

Ing. Steierwald har arbejdet med to kryd

sende trafikstrømme og beregnet venteti

den i et kryds. Det kan hertil bemærkes,

at ing. N. 0. Jørgensen har arbejdet med

lignende problemer i sin licentiatafhand
ling her ved DTH. Han har imidlertid si

muleret 6 trafikstrømmes skæring med

hinanden. Afsnittet om rundkørsler og de

res beregning er væsentlig udvidet på
grundlag af resultaterne i ing. Måckes

doktorafhandling, der er udarbejdet ved

prof. Kortes institut. I det hele må man
sige, at prof. Kortes bog for en del bygger

på doktorafhandlinger, der er udarbejdet
ved professorens eget institut. Der er så
ledes en forøget omtale af cyklisters pas
sage af vejkryds, og dette afsnit er baseret
på en doktorafhandling udarbejdet af ing.
Groth.

Afsnittet om kanalisering af vejkryds er
også væsentlig udvidet, og den også i lste
udgave medtagne interessante afhandling
af dr. Stein fra Düsseldorf om signalregu
lering er omarbej det. Der er kommet en
ny figur, der viser, ved hvilke trafikmæng
der der bør anvendes stopskilte, og hvor
når trafikken er så stor, at lyssignaler er
nødvendige. De forskellige kanaliserings
principper er vist anvendt på reguleringen
af to store trafikpladser i byen Essen.

Afsnittet om færdselsulykker er også
væsentlig udvidet, og der fortælles om,
hvorledes ulykkestallet afhænger af vejens
kurveforhold og stigningsforhold.

Der er et nyt afsnit om trafiksikkerhed
og hastighed, og prof. Korte går i dette

afsnit ind for, at hastighedsbegrænsninger
bevirker en væsentlig nedsættelse i hvert
fald af de alvorligere ulykker. Der er end
‘.idere nye afsnit om kørebaneafmærkning

og belysning samt af udfletningsanlæg,

hvor motorveje skærer hinanden.

Der er også et større nyt afsnit på 40

sider om sidehældning og overgangskur

ver, altså stof der findes i de danske vej-
regler.

Afsnittet om trafikanalyser er også ud
videt, bl. a. er der medtaget et nyt afsnit

om hjemmeinterviewmetoden. Der er også
adskilligt mere i denne udgave om prog
noser for trafikudviklingen i en by, men
prof. Korte kommer ikke ind på, hvor

ledes elektronregnemaskiner kan benyttes
til forudberegning af trafikken i en vok
sende by. Bogen slutter med et afsnit af
sporvejsdirektøren i Hannover, dr. Lehner,

om den kollektive trafik. Dette afsnit er
også udvidet og indeholder oplysning om
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Fra ministerierne

Refusion i forbindelse

tunnelbaner i samtlige de byer, hvor så
danne enten findes eller er på tale.

Bogen er det mest omfattende værk i
Europa om trafiktekniske spørgsmål, og
kan anbefales til nøjere studium af alle,
der beskæftiger sig med udformning af
byernes trafikanlæg.

P. H. Bendtsen

med Iandevejs overgang til bivej

En amtsvej inspektør har forespurgt, om
udgifter til istandsættelsesarbej der, som
det måtte være nødvendigt for amtsrådet
at foretage i forbindelse med en tidligere
landevejsstræknings overgang til bivej, f.
eks. i forbindelse med en med vejfondstil
skud udført forlægning af landevejen, må
medregnes som tilskudsberettigede under
vej fondsarbej det.

Vej direktoratet svarede, at sådanne i
standsættelsesudgifter efter vej direktoratets
opfattelse må afholdes af amtskommunen
mod sædvanlig refusion i henhold til vej
tilskudslovens kapitel I.

Nedlæggelse af veje

En kommune med købstadstatus i henhold
til vejbestyrelsesloven udbad sig vejdirek
toratets samtykke til, at nogle nærmere an
givne veje og stier, der var blevet over
flødiggjorte ved et byggeri, blev nedlagt.

Vej direktoratet svarede, at samtykke fra
vej direktoratet var ufornødent til nedlæg
gelse af de pågældende veje og stier, og
at det end ikke havde været nødvendigt
at give vej direktoratet underretning om
nedlæggelsen, da de anførte veje ikke var
optaget i det i henhold til vejbestyrelses
loven udfærdigede vej register og derfor
ikke kunne anses for offentlige veje i vej
bestyrelseslovens forstand, og de omhand
lede stier ej heller var optaget på nogen
af ministeriet udfærdiget fortegnelse.

Vej direktoratet oversendte samtidig sa
gen til indenrigsministeriet til eventuel
videre foranstaltning vedrørende afhæn
delsen af de omhandlede vej- og stiarealer.

Ekspropriation til offentlige industriveje

Et byråd har forespurgt, hvorvidt bestem
melsen i vejbestyrelseslovens § 23, stk. 1,

indeholder fornøden hjemmel til ekspro
priation til nogle på en medfulgt plan
nærmere angivne vejanlæg i forbindelse
med en forestående byggemodning af kom
munens industriarealer.

Det fremgik af sagen, at de pågældende
veje agtedes optaget på vej rigisteret som
biveje, samt at vejene var vist på kommu
nens dispositionsplan.

Vej direktoratet svarede, at der efter mi
nisteriets opfattelse i vejbestyrelseslovens

§ 23, stk. 1, var hjemmel til at ekspropri
ere de til vej anlæggene fornødne arealer.

Det tilføjedes, at man ikke herved har
taget stilling til berettigelsen af eventuelle
klager over ekspropriationen.

Sikring af arealer til vigtig offentlig vej
i kobstad

Vej direktoratet har over for et byråd
udtalt, at byrådet ikke i vejlovgivningen
havde hjemmel til uden tilvejebringelse af
særligt retsgrundlag at nægte tilladelse til
opførelse af 2 garageanlæg på et areal,
der senere agtedes erhvervet af kommunen
til brug ved en projekteret forlængelse af
en vigtig offentlig vej, og at byrådet hel
ler ikke på det foreliggende grundlag
kunne gøre en tilladelse til byggeri betin
get af, at krav om øget erstatning ved se
nere ekspropriation frafaldes.

Vej direktoratet ville imidlertid, såfremt
byrådet fremsatte anmodning derom, være
villigt til at optage den projekterede vej
strækning på den i vej bestyrelseslovens

§ 21 omhandlede vejplan, og, såfremt dette
skete, ville byrådet med hjemmel i vejbe
styrelseslovens § 41 kunne lægge byggeli
nier på arealet til sikring af vejen.
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Byrådet ville endvidere kunne begære
nedlagt foreløbigt forbud mod byggeri på
den af vej anlægget berørte ejendom i med
før af bestemmelsen i vejbestyrelseslovens

42, såfremt det måtte befrygtes, at byg
geri ville blive påbegyndt, inden bygge-
linie var pålagt.

Klage over vejbidrag og overtagelse af
private vejarealer

En advokat har påanket en af et byråd i
forbindelse med byrådets overtagelse af en
privat fællesvej som offentlig vej truffet
beslutning om erhvervelse af to private
vejarealer på henholdsvis Ca. 70 og 92 m2,
der i matrikulær henseende henhører un
der en tilstødende ejendom, ligesom advo
katen har beklaget sig over, at arealerne af
kommunen er forudsat overtaget uden ve
derlag. Advokaten har endvidere anket
over, at byrådet i forbindelse med overta
gelsen af vejen forlanger et bidrag fra
grundejerne til dennes istandsættelse, lige
som advokaten har anført, at initiativet til
overtagelse af vej en som offentlig vej er
udgået fra kommunen og ikke fra de på
gældende lodsejere. Endelig har advokaten
bemærket, at han ikke finder det rimeligt,
at hans klienter for egen regning skal
istandsætte fortovet efter afståelsen.

Ministeriet for offentlige arbejder sva
rede,
al der i kommunens vejvedtægt er hjem

mel til at overtage private gader og
veje som offentlige,

at byrådet i henhold til vejvedtægten
træffer afgørelse om, i hvilken stand
den pågældende vej sættes ved overta
gelsen som offentlig vej, og i hvilket
omfang de tilstødende grundes ejere
skal afholde udgifterne herved,

at der efter ordlyden i vedtægten ikke kan
stilles krav om, at initiativet til overta
gelsen skal udgå fra lodsejerne samt

al byrådet over for ministeriet har oplyst,
at der ikke er pålignet klagerne noget
særskilt fortovsbidrag.

Ministeriet fandt ikke grundlag for at
der de i lov nr. 95 af 29. marts 1957, kap.
kritisere de af byrådet trufne beslutninger,
men tilføjede, at erstatningsspørgsmålet
ikke henhører under ministeriet, men un
der de i lov nr. 95 af 29. marts 1957,
2, omhandlede taksationsmyndigheder.

Ændret benyttelse af overkørsler
til statshusmandsbrug

En amtsvej inspektør har forelagt vej direk
toratet en sag, hvori en smedemester, der
har købt et tidligere statshusmandsbrug,
søger om tilladelse til at flytte sin virk
somhed fra sin nuværende ejendom til det
tidligere statshusmandsbrug.

Amtsvej inspektøren har forespurgt, om
der i vejlovgivningen er hjemmel til at af
slå det ansøgte, og om der som betingelse
for en imødekommelse vil kunne stilles
krav med hensyn til den fremtidige benyt
telse af den ejendom, hvorfra den nuvæ
rende virksomhed agtes flyttet.

Det fremgik af sagen,
at begge de nævnte ejendomme grænser

op til og har overkørsel til strækninger
af en hovedlandevej,

at der for ingen af de omhandlede vej-
strækninger er udstedt kundgorelse om
adgangsbegrænsning, og

at smedemesteren i forbindelse med købet
af statshusmandsbruget agter foretaget
udstykning af ejendommen i 3 parcel-
ler således, at landbrugsjorden afhæn
des til de to tilgrænsende ejendomme,
medens smedevirksomheden placeres i
bygningerne på restparcellen.

I denne anledning svarede vej direktora
tet, at der ganske vist i betragtning af, at
udstykning af statshusmandsbruget efter
det oplyste skal ske i forbindelse med kø
bet af ejendommen, vil kunne påberåbes
en formel hjemmel i vej bestyrelseslovens
§ 34, stk. 2, til at nægte tilladelse til be
nyttelse af de bestående overkørsler som
adgang til den parcel, hvor smedeværkste
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det skal ligge, men at vej direktoratet ville

anse det for betænkeligt, om amtsrådet

ville benytte denne formelle hjemmel til

at nægte det ansøgte, da det ikke ville

være muligt at skride ind mod den øn

skede flytning af smedeværkstedet, hvis

ikke landbrugsj orden samtidig blev fra-

solgt, og da det ikke var salget af land

brugsj orden, men derimod flytningen af
smedeværkstedet, som vej bestyrelsen øn

skede at hindre.
Vej direktoratet ville derfor ikke anse

det for udelukket, at domstolene i givet

fald ville underkende et afslag fra amts

rådet på det ansøgte, og man ville anse
det for mest sandsynligt, at ministeriet

som klageinstans ville tilsidesætte et så
dant afslag.

Det tilføjedes, at der ikke med hjemmel

i vej bestyrelsesloven vil kunne stilles noget
krav med hensyn til benyttelsen af den
ejendom, hvor smedeværkstedet hidtil har
ligget.

Indbringelse af klage til domstolene

Vej direktoratet har udtalt som sin opfat
telse, at bestemmelsen i vej bestyrelseslo
vens § 22 ikke er til hinder for, at en
lodsejer for domstolene indbringer et er
statningskrav for manglende vedligehol

delse af en bivej, idet der i § 22 alene
synes at være tænkt på den endelige ad
ministrative afgørelse af klager over vej
bestyrelserne. Ejeren havde først klaget
til vejdirektoratet, men klagen var blevet
afvist med den begrundelse, at amtsrådet
og sognerådet havde besluttet at nedlægge
vejen som offentlig.

Klage over nægtelse af overkorselstilladelse

En slagtersvend har til vej direktoratet kla
get over, at et byråd har nægtet ham til
ladelse til kørende adgang fra hans ej en-
dom til en offentlig bivej med nogen gen
nemgående færdsel. Han har samtidig fo
respurgt, om tilladelse til gående eller kø
rende adgange overhovedet skal indhentes,

når ejendommen grænser umiddelbart op
til vejen og ikke er adskilt fra denne ved

grøft eller lignende.
Det fremgik af sagen, at grunden for

uden til bivejen også grænser op til en

privat fællesvej.
Vej direktoratet svarede, at tilladelse til

kørende færdsel fra bivejen til ejendom

men måtte hentes hos byrådet, uanset at

der ikke mellem bivejen og ejendommen

fandtes grøfter, jfr. lov nr. 95 af 29.

marts 1957 om bestyrelsen af de offent
lige veje, § 34, stk. 3, og ministeriet for
offentlige arbejders cirkulære af 7. maj

1957.
Derimod ville gående færdsel mellem

en grund og en offentlig vej på de steder,
hvor der ikke findes grøfter, kunne foregå
uden særlig tilladelse, såfremt særlig be
stemmelse om adgangsbegrænsning ikke er
truffet, jfr. det fornævnte cirkulære af 7.
maj 1957. Vejdirektoratet oplyste i denne
forbindelse, at byrådet havde udtalt, at der
ikke fra kommunens side var blevet pålagt
ejendommen restriktioner med hensyn til

den gående færdsel fra ejendommen til bi
vej en, og at der derfor ikke vil være no
get til hinder for, at ejeren kunne færdes
mellem grunden og bivejeri til fods eller
trækkende en cykel eller motorcykel.

Vej direktoratet erklærede sig samtidig
enig med byrådet i, at færdselsmæssige

grunde talte imod at imødekomme ejerens
andragende om tilladelse til udkørsel til

bivejen.

Fjernelse af iskiosk

En amtmand har udbedt sig en vejledende
udtalelse fra vejdirektoratet vedrørende
spørgsmålet om hjemmelen til at kræve
fjernet en iskiosk, der uden vejbestyrelsens
tilladelse var opstillet ved en hovedlande
vej.

Det fremgik af sagen, at den omhand
lede hovedlandevej sstrækning var udbyg
get mel tilskud af vejfonden, idet mini
steriet havde stillet krav om vej ens udbyg
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type VT 14,

som med 1400 kg egenvægt er en let

tromle, har en komprimeringsevne, sva

rende til en normal 10 tons tromle.

RIMAS vibrationstromle

er særdeles velegnet til jordkomprime

ring, til anlæg af cykle- og gangstier af

cementstabiliseret jord, og den bliver

foretrukket ved alle lettere tromlear

bejder, f. eks. tromling af skolepladser og

ved reparationsarbejde. Tromlen kan an

vendes m. eller u. vibration. Luftgummi

hjul og trækstang leveres for transport

af tromlen.

Broc:urer for afle typer

RINGSTED JERNST0BERI & MASKINFABRIK A/S

TELEFON RINGSTED 1848

RIMAS

VIBRATIONSTROMLE

TYPE VT 14

RIMAS vibrationstromle
SPECIFIKATIONER

Tromlens egenvægt 1400 kg
Kornprimeringsevne m. vibration • 8-10
Luftkølet benzinmotor 14 HK
Vibrationsfrekvens 3200
Korehastigheder frem og bak,

1. gear 18 km1t.
2. gear 3,0 km/t.

Vaketryk:Vibrationsvalse u.vibration 11,2 kg/cm
« m « 60 kg/cm

Styrevalse 6,3 kg/cm
Totaflængde 255 cm

bredde 100 «
heide 169 «

Vibrationsvalse: diameter 75 «
cc bredde 80 cc

Styrevalse: diameter 75 cc
cc bredde 80 cc

Centeraf stand 163 cc

.
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RIMAS
Tromler
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SVENSKE
GALVAN ISEREDE
STÅ L R ø R
TIL FÅGANGE OG
GENNEMLÖB
Af stål B.S. 1449: 1956-varmgalvaniserede
efter fremstillingen. På grund af sin lave
vægt, lette at transportere og nedlægge.
Rørene leveres i dele i standard-dimen
sioner fra 200 mm-4.500 mm. Større dim,
fremstilles på bestilling.

Vore stålrør er bl. a. leveret til Viborg

amt i okt. 1960 og Hjørring amt i 1961.

De talrige forespørgsler vi har modtaget fra Danmark tyder på, at der er stor interesse
for disse rør af SVENSK FABRIKAT OG HØJESTE KVALITET, som siden midten af
30-tallet er indført over det meste af Sverige.

Spørg os inden De disponerer og se hvilke fordele vi kan tilbyde Dem med hensyn
til pris - kvalitet og transport. Forlang vort rigt illustrerede hefte med tekniske oplys
ninger samt tilbud på alle dimensioner og former.

STOCKHOLMS A1VANISERINOSFABRIK AB - STOCKHOLM 9 - SVERIGE

A 14



ning som facadeløs således, at der ikke
uden vej direktoratets samtykke måtte op
rettes adgang til vejen, hverken for gå
ende eller kørende færdsel, og at udvidet
benyttelse af bestående adgange ikke ville
kunne ske uden vej direktoratets samtykke,
a, de nævnte adgangsbegrænsende bestem
melser ved ekspropriation var pålagt og
tinglyst på bl. a. den her omhandlede ej en
dom, og at adgangen til den omhandlede
kiosk var sket dels ad et af ejeren uden
tilladelse anbragt gangbræt, der af amts-
vej væsenet flere gange var blevet fjernet,
dels ad en overkørsel i den nordlige ende
af grunden, dels ad en syd for ejendom
men beliggende privat fællesvej, der lige
ledes udmundede i den facadeløse hoved-
landevej.

Vej direktoratet svarede, at etableringen
uden særlig tilladelse af adgang ad det
omhandlede gangbræt måtte anses for
ulovlig såvel i henhold til vejbestyrelses
lovens § 33 som i henhold til den pålagte
deklaration, samt at anvendelsen af de 2

bestående adgange til ejendommen som
adgang til en iskiosk efter vej direktoratets
opfattelse måtte betegnes som en udvidet
benyttelse, der i henhold til deklarationen
kun lovligt kunne ske med vej direktoratets
samtykke. Vejdirektoratet forudsatte her
ved, at den omhandlede private fællesvej
alene var adgangsvej til landbrugsejen
domme, og at den ikke tillige fungerede
som gennemkørselsvej mellem to veje.

Efter vej direktoratets opfattelse ville
vej bestyrelsen herefter med hjemmel i vej
bestyrelseslovens § 58, stk. 3, kunne kræve
politiets bistand til håndhævelse af de på
ejendommen hvilende, i henhold til lovens
kapitel II pålagte rådighedsindskrænknin
ger, hvilket indebærer forbud mod handel
fra en iskiosk på ejendommen til kunder,
der kommer fra hovedlandevejen ad en af
de bestående adgange eller ad en ulovligt
anbragt adgang. Derimod mente vej direk
toratet ikke, at der kunne rejses straffesag
for overtrædelse af vej bestyrelseslovens §

23, idet henvisningen til denne paragraf
ved en inkurie var udgået af § 58 under
trykningen af vej lovsbetænkningen, hvil
ket ikke blev rettet ved lovens vedtagelse
i folketinget.

Derimod ville den ulovlige etablering
af gående adgang ad det omhandlede
gangbræt kunne straffes i henhold til lo
vens § 58, stk. 1, jfr. § 33.

Klage over ekspropriationserstatning

En lodsejer har til vejdirektoratet klaget
over størrelsen af den erstatning, der er
blevet fastsat af vedkommende overtaksa
tionskommission i anledning af en ekspro
priation til vej anlæg.

Vej direktoratet svarede, at spørgsmålet
om fastsættelse af erstatning i anledning
af den foretagne ekspropriation, som var
foretaget med hjemmel i vej bestyrelseslo
vens § 23, i mangel af overenskomst her
om mellem lodsejerne og vejbestyrelsen
fastsættes af de i vejbestyrelseslovens §
27-30 omhandlede taksationsmyndigheder,
således at ministeriet ikke kan tage stilling
til dette spørgsmål.

Såfremt lodsejeren fortsat måtte mene,
at den af taksationsmyndighederne fast
satte erstatning er for lav, kunne spørgs
målet indbringes for domstolene, som har
den endelige afgørelse af dette spørgsmål.

Vej direktoratet kunne efter det således
foreliggende ikke foretage videre i sagen.

Forbud mod ind- og udkørsel

fra erhvervsejendom til kobstadgade

Et byråds gade- og vej udvalg har klaget
over, at politimesteren har nægtet at efter
komme byrådets anmodning om at for
byde, at lastmotorvogne med ærinde til et
firmas lager kører ind og ud ad porten til
ejendommen, der ligger ved en stærkt tra
fikeret gade. Byrådet har gjort gældende,
at denne ind- og udkørsel, der bl.a. fore
går i de trafikstærke tider på dagen, hyp
pigt forårsaget trafikstandsninger, og at

Dansk Vejtidsskrift 1961 . 7 189



den derfor må kunne forbydes i medfør

af færdselslovens § 34, stk. 4, hvorefter
vending og baglænskørsel kun må foreta

ges, når det kan ske uden ulempe for an
den færdsel, og § 38, stk. 3 g, hvorefter
standsning ikke må ske, hvor andet køre
tojs forbikørsel derved væsentligt vanske
liggøres.

Politimesteren og vej direktoratet har
over for justitsministeriet udtalt, at de ikke
mener, at færdselsloven indeholder hjem
mel til at forbyde ind- og udkørsel med
store lastmotorvogne gennem porten, og
at et sådant forbud kun vil kunne gen
nemføres ved ekspropriation efter bestem
melserne i vejbestyrelseslovens § 32, jfr.

§ 23.

Justitsministeriet svarede, at der efter
justitsministeriets opfattelse ikke i færd
selsloven var hjemmel til at forbyde den
omhandlede ind- og udkørsel ad porten
til ejendommen, og at ministeriet herefter
ikke havde fundet grundlag for at ændre
politimesterens afgørelse.

Afbrydelse af privatfællesvej

En amtsvejinspektør har forelagt vejdirek
toratet spørgsmålet om, hvorvidt den om
stændighed, at en privat fællesvej afbrydes
i forbindelse med anlægget af en ringvej
øst om en købstad, vil kunne begrunde et
erstatningskrav for to af lodsejerne, en
gårdejer og en planteskoleejer.

Det fremgår nærmere af sagen, at de to
lodsejere agtede at kræve erstatning i an
ledning af, at fællesvejen kun på den
nordøstlige side af ringvejen tilsluttes
denne som adgang til de to ejendomme,
medens den private fællesvej på ringvej
ens sydvestlige side afbrydes således, at ad
gang til ringvejen sker ad en anden vej.

Det er over for vej direktoratet oplyst, at
afbrydelsen af den private fællesvej ikke
vil medføre nogen ulempe for selve drif
ten af de pågældende ejendomme, men vil
betyde en omvej ved kørsel fra disse ejen
dnmme ind til købstaden.

I denne anledning svarede vej direktora
tet, at der efter vejdirektoratets opfattelse
ikke ville kunne tilkomme lodsejrene er
statning i et tilfælde som det omhandlede,
jfr. vejbestyrelseslovens § 32, stk. 1.

Det tilføjedes dog, at spørgsmålet vil
kunne indbringes for domstolene.

Erstatning for nægtelse af

tilladelse til overkørsler
En dommer har udbedt sig oplysning om,
på hvilket nærmere grundlag ministeriet
for offentlige arbejder har henvist en
landinspektør til taksationsmyndighedernes
afgørelse for så vidt angår et af ham rejst
spørgsmål om eventuel tilkendelse af er
statning i henhold til vejbestyrelseslovens

§ 37, stk. i, i anledning af, at et amtsråd
med hjemmel i lovens § 33 har nægtet
hans klient tilladelse til at etablere over-
kørsel til en landevej.

Dommeren gjorde herunder gældende,
at udgangspunktet i den foreliggende sag
alene synes at være en beslutning i hen
hold til lovens § 33, og at lovens § 37
henviser til § 35, men ikke til § 33.

Vej direktoratet svarede, at baggrunden
for bestemmelsen i lovens § 37 har været
den, at man har fundet det rimeligt, at
lodsejerne i de undtagelsestilfælde, hvor en
bestemmelse om adgangsbegrænsning efter
lovens § 35 måtte stille dem væsentligt rin

gere end ejerne af de omgivende ejendom
me, får ret til enten at få deres ejendom
me overtaget mod erstatning eller til, at der
bliver foretaget andre foranstaltninger som
nærmere angivet i § 37, stk. 2. En tilsva

rende bestemmelse blev ikke givet for så
vidt angik beslutninger efter lovens § 33
og 34, idet udgangspunktet har været det,
at lodsejerne i de tilfælde, hvor særlige
bestemmelser om adgangsbegrænsning ikke
er truffet, vil have mulighed for at opnå
de overkørsler og andre adgange, som er
nødvendige for en økonomisk hensigts
mæssig og rimelig udnyttelse af deres
ejendomme. Bestemmelserne i § 33 og 34
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CATERPILLAR
TRAXCAVATO R

Kombineret 2 o 4 hjuls træk med power—shilt

Nr. 922
80 hk - 096in skovl

Nr. 944
i O5hk — i 53& skovl

Nr. 966
i OOhk — 2,1 rn skovl

LANGREUTERS
GI. Kongevej 3 - København V.

Hilda 1090

AKflESELSKABET

DE JYDSKE KALKVÆRKER
HOVEDKONTOR: AABOULEVARDEN 3 AARHUS

Skrvefabrik:
Glatved strand

ved Grenaa

Haandsten * Bundsten * Skærver * Singels

Hovedkontoret: Telefon

Værket i Katholm:

Telefon Balle (vi Trustrup) 8

Aarhus 3 11 88*

Værket i Djeld:
Telefon Haderup 195
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ENTREPRENØR . VOGNMAND

WILD
HEERBRLICG

- az4t,

Éetoe1e9t...

WILDS instrumenter
er i en klasse for sig.
Lad os sende Dem
prospekter eller tilbud,
vi har alle typer

N IV E LLERI N STRUMENT ER

og TEODOLITER på lager

Enerepræsentation:

M.BJ0RN THYGESEN
NY ØSTERGADE 10. KØBENHAVN K . TLF. PALÆ 4958

Specialfirma

for optiske

og finmekaniske

instrumenter

TH. ERIKSEN
FARSØ . TELEFON 149

Vejrnaterialer . Vejarbejder . Kloakarbejder . Al kørsel

E.A.KJÆR
CIVILINGENIØR & ENTREPRENØR

TAULOV, TELEFON TAULOV 79*

Jord- & vejarbejder . Slagger . Overfladebehandling med varm asfalt
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giver nemlig ikke vejbestyrelserne hjem
mel til at gennemføre hel eller delvis fa
cadeløshed. Da der imidlertid ikke ved lo
ven (således som i et oprindeligt forelig
gende udkast til denne) er givet lodsejerne
egentlig ret til at opnå de overkørsler og
andre adgange, som de ønsker, idet vej
bestyrelserne må have mulighed for at give
afslag på de andragender, hvis imødekom
melse ville medføre en særlig færdselsmæs
sig risiko, kan det i ganske særlige und
tagelsestilfælde tænkes, at en vej bestyrelses
nægtelse af en tilladelse efter lovens § 33
eller § 34 vil stille en lodsejer urimeligt
ugunstigt i forhold til ejerne af de omgi
vende ejendomme. Da Vej direktoratet har
fundet det urimeligt, om den omstændig
hed, at der på en vejstrækning ikke er gen
nemført bestemmelser om adgangsbegræns
ning i henhold til lovens § i nogen
henseende skulle stille lodsejerne ringere,
end hvis adgangsbegrænsende bestemmel
ser var blevet gennemført, er det ministe
riets opfattelse, at det må være berettiget
i sådanne tilfælde at drage en analogislut
ning fra bestemmelsen i lovens § 37, så
ledes at det bliver taksationsmyndigheder
ne, der må tage stilling til, om et krav
fra lodsejernes side om ejendommens over
tagelse må anses for berettiget.

Til støtte for en sådan analogislutning
henviste vej direktoratet til, at retspræsi
dent, dr.jur. E.A.Abitz i 1950 i ,,Vejenes
retsforhold” i afsnittet om ,,Facadeejerens
adgangsret ved offentlige veje. Overkørs
ler ved eksisterende veje”, pag. 314-315,
har udtalt følgende vedrørende den da
gældende retstilstand: ,,Selv om tabet ved
nægtelse af overkørselstilladelser tilsynela
dende ikke skyldes positive beslutninger
fra vejmyndighedernes side, men blot af
slag på et andragende, der kan bevilges
eller afslås efter skøn, kan det dog ikke
være helt udelukket, at der i disse tilfælde
i praksis må betales erstatning som for
ekspropriation, hvis en ejendom på grund
af forholdene bliver helt uanvendelig til

det formål, som den aktuelt var indstillet
på at opfylde, med den virkning, at den
uden tilladelse til overkørslen helt eller
næsten helt taber sin værdi”.

Vejdirektoratet mente, at der for så vidt
angår spørgsmålet om erstatning for næg
telse af overkørselstilladelser efter reglerne
i vejbestyrelseslovens § 33 og 34 måtte
gælde nogenlunde samme regler, som der
gjaldt for samtlige offentlige vejstræknin
ger før vej bestyrelseslovens ikrafttræden.

Vej direktoratet svarede, at såfremt den
nævnte skrivelse, hvorved man henviste
til taksationsmyndighedernes afgørelse,
havde taget stilling til, om landinspektø
rens krav om ejendommens overtagelse i
det foreliggende tilfælde måtte anses for
berettiget.

Omkostninger ved
taksationsforretni nger

En lodsejer har ansøgt om fritagelse for
at afholde udgifterne ved behandlingen
for en overtaksationskommission af en af
ham indbragt anke over vedkommende tak
sationskommissions kendelse om erstatnin
gen for en foretagen ekspropriation ved
rørende hans ejendom.

Vejdirektoratet svarede, at man savnede
hjemmel til at fritage for omkostninger,
der måtte blive pålagt en lodsejer af en
overtaksationskommission. Med hensyn til
spørgsmålet om sådanne omkostningers på
læggelse henviste vej direktoratet iøvrigt til
§ 28, stk. 4, i lov nr. 95 af 29. marts 1957
om bestyrelsen af de offentlige veje, hvor
efter omkostninger pricipielt pålægges kla
geren i tilfælde, hvor den ham tilkendte
erstatning ikke er blevet forhøjet ved over
taksation. I ganske særlige tilfælde kan
overtaksationskommissionen dog bestemme,
at vej bestyrelsen helt eller delvis skal udre
de omkostningerne, uanset at erstatningen
ikke måtte være blevet forhøjet.

Vejdirektoratet tilføjede, at såfremt over
taksationskommissionen som følge af
manglende indbetaling af krævet deposi
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tum måtte afvise sagen, ville denne kunne

indbringes for domstolene i henhold til
grundlovens bestemmelser, og i så fald kun

ne lodsejeren søge om fri proces gennem
justitsministeriet.

In memoriam
Pens. amtsvej assistent Peder Jensen Pe

dersen, Vejle, afgik den 21. maj ved dø
den efter en operation med efterfølgende

lungebetændelse og blev den 25. maj un
der meget stor deltagelse begravet på Møl
holm kirkegård, hvor en pensioneret kol
lega bragte P. J. P. en sidste hilsen.

P. J. P. var født i 1886 i Vester Horn
strup ved Jelling, hvor hans forældre hav
de en landejendom ved Faarup sø. P. J. P.
blev uddannet som murer og læste derefter

til bygningskonstruktør, og efter nogen

tids beskæftigelse som sådan i Aarhus blev

han i 1917 ansat som distriktsvej assistent i
Vejle amts vejvæsens vestre distrikt med

bopæl i Give. I denne stilling virkede han
til 1925, da han flyttede til amtsvejvæse
nets mellemste distrikt med bopæl i Møl
holm, hvor han fungerede til hati i 1953

tog sin afsked.
P. J. P. fandt i den dengang fattige

vesteregn med sit ringe vejnet brug for

sin myreflid og glimrende forhandlings
evne, idet alle nye sognevejes anlæg og
regulering etc. af eksisterende veje foreto

ges af den stedlige befolkning under vej

assistentens ledelse, og P. J. P. opnåede at

anlægge veje både af lyng, slyngtørv, myre-

malm og naturgrus, indtil de moderne veje

med maskintromlede dæklag, toplagsfyld

ning, overfladebehandling, chaussebrolæg
ning og asfaltbelægninger fremkom på

grund af motortrafikken. P. J. P. deltog i

udskiftningen af nåletræsbeplantningen

ved landevejene med løvtræer og opnåede

desværre også at opleve landevejstræernes

totale fældning, der var ham en stor sorg.

P. J. P. var en pligtopfyldende, interes

seret, dygtig og erfaren vejassistent, der

med alvor og energi kastede sig over de
mangfoldige arbejder, der i årenes løb
overdroges amtsvejvæsenet. Under sit virke
i vestre distrikt var P. J. P. en skattet læ
rer ved teknisk skole i Give.

P. J. P. deltog med megen interesse i
alle amtsvejassistenternes årsmøder, og
efter sin pensionering deltog han med
glæde i amtsvejvæsenets månedsmøder på
amtsvejkontoret.

P. J. P. var en trofast kammerat og en
glimrende kollega — altid hjælpsom og
imødekommende, så hans bortgang har
efterladt savnet af en nobel personlighed.

Æret være amtsvej assistent Peder Jen
sen Pedersens minde.

RETTELSE

Engeibret Hiul,
Give.

Opmærksomheden henledes på, at der
i artiklen om administration af bestem
melserne i vejbestyrelseslovens kap. III,
optaget i Dansk Vejtidsskrift 4/1961, er
faldet 4 ord ud på side 95, spalte 2, linie

7-8 f.o. Det pågældende punktum skulle
rettelig have følgende affattelse:

»For de vej strækninger, hvor en ad
gangsbegrænsning vil kunne gennemfø
res, udfærdiger udvalgene en fortegnelse

over de bestående adgangsforhold, og mi

nisteriet udfærdiger derefter en kundgø

relse om, at der til en ændret benyttelse

af de bestående adgange såvel som til eta

blering af nye adgange udkræves samtyk

ke fra ministeriet efter indstilling fra ved

kommende vejbestyrelse.
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Vest for Storebælt:

A-S SYDJYDSK
LECABETON

Egernsund
Telefon:
Gråsten (046)51713

NORDISK
AUTO VÆRN

3 tons på 3 minutter!

AUTOVÆRNET MED KÆDEREAKTION

øst for Storebælt:

ASKEBY TRÆLASTHAN DEL OG BETONVAREFABRIK

v/ H. Hansen Telefon: Møn 7411

Læs Deres glatføregrus
maskinelt med

RAPID
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Alt i betonvarer

efter D. S. 400

Stort lager

Omgående levering

Stenbrud og Skærvefabrik

NØRRE SMEDEBY AIS

Vilsbæk pr. Kliplev

Tlf. Kliplev 877 16

SKAFTE-HANSEN
Entreprenør

Holmegaard” . Hjørring

Telefon 1422

Asfaltering. Tæppebelægninger
Reparation afveje
Jord- og vejarbejde
Kloakering Broarbejde . Jernbeton

Kristrup Maskinværksted
Clausholmvej 2

Randers Telf. 1553

Specialiteter:

Rep. af entreprenørmateriel
vejbelægningsmaskiner
grusspredere
tromler. sneplc,ve mm,

Entreprenør- og ingen jørfirma

KAJ BUNDGAARD A/s

Aalborg 28301

Bodilsvej 16 . Hasseris

NOVEJFA A/

AALBORG AALESTRUP

Telefon (081) 27722 Telefon 200

FABRIKERER: Asfaltemulsion, pulverasfalt samt Øvrige
specielle asfaltprodukter

UDFØRER: Stobeasfaltarbejder, entreprenararbejder og
vejarbejder af enhver art.
Udlægning af asfalterede vejmaterialer
med de mest moderne udlægningsmaskiner
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SLÅ MASKINEN
for de
mest

krævende
arbejder

H.J.HENRIKSEN &G.KÄHLER
VEJMATERIALE R

Nymølle Skærvefabrik Mogenstrup Skærvefabrik . Falsters Sten- og Grusforretning

Chas, Fifidsen Schou
Entreprenør

Louiselund, Lunding

Tlf. Haderslev 23435

Kontor

Tlf. Haderslev 24233

Sten og Grus

AKTIESELSKABET

De daiiske Granitbrud
Nr. Voldgkde 54 . København K

Tlf. Central 2620 . Minerva 2620

Kantsten . Brosten

Skærve- og

Chaussebrostensfabrik

Stenhuggerier

Vang . Bornholm

HOLM & STR0YBERG
Nr. Voldgade 54 . København K
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Denne bog er beretningen om et usædvanligt stykke forskningsarbejde, som ikke mindst

er egnet til at vække opmærksomhed blandt trafikfolk i det Europa, der hastigt er på vej

ind i motoriseringens tidsalder. På baggrund af de Seneste års erfaringer fra USA vurderer

professor P. H. Bendtsen trafikkens fremtidige vilkår og fremsætter bl. a. en række be

mærkelsesværdige forudsigelser om ændringer i de europæiske byers struktur. Professor

Edgar M. Horwood fra University of Washington skriver om bogen: Town and Traffic in

the motorage kan anbefales alle fagfolk i Europa, der er interesserede i bymæssige pro

blemer. Den er et udmærket første led af et forskningsarbejde, som vil være af yderste

vigtighed for lande, hvor motoriseringen er i hastig vækst.

TEKNISK FORLAG
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- igen en fly

publikation

fra Teknisk Forlag
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172 sider

67 illustrationer

format: 25 x 17 cm

pris: Kr. 38.-
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PULVERASFALT. STØBEASFALT. MACADAMASFALT

Rubit unn

mere skridsikkert

Pulverasfalt
og Stobeasfalt

mere elastisk
mere slidfast

Als DANSK ASFALTFABRIK
Østre Teglgade København SV * Telefon *Hilda 1648
NYSTED

Telefon 871188

AARHUS

Telefon 33844

ODENSE

Telefon 123681

VEMMELEV MASKINFABRIK
PR. FORLEV TELEFON VEMMELEV 3

Vc,i’ø’si Ici’
ENTREPRENØRVOGN
* Den fuldkomne

entreprenørvogn

* Helt af jern og stål

* Med 3-vejs tip

* Og betjening fra
traktoren

* Kassens yderkant
forstærket med svær
ujernsramme, samt yder
ligere forstærkninger
på yderside og bund

wJ
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WAC K ER
PLADEVIBRATOR ,,BVPN 75”

i
?

Det lette komprimeringsaggregat med den store virkning

komprimerer 150-200m2/t i indtil 350 mm dybde

WACKER leverer også pladevibratorer, der kan komprimere

indtil 600 m2Jt i indtil 800 mm dybde

FORLANG TILBUD REFERENCER DEMONSTRATION

A. EDM. HANSEN
Ingeniør- og Handeisfirma

Eneforhandler for Danmark

Købmagergade 22 - København K - Central *1 4777
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