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SELVANSUGENDE ENTREPRENØRPUMPER
kan leveres med benzin-, diesel- eller el-motor i motorhus.

Konstruktionen er enkel og robust og derfor er de overordentlige

driftsikre.

lllustrationen viser en dobbeltvirkende BERNARD type 2 E.

400 liter/min. — Type E har en kapacitet på 200 liter/min.

*

Foruden disse mernbranpumper leverer vi selvansugende centrifugalpumper at

enhver starrelse og til ethvert formål. Forlang specialpruspekt og tal venligul

med vore ingeniorer om Deres pumpesporgsmål. Alt tilbehar for pumper leveres.
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Landsbyggeloven og vejlovgivningen

Af kontorchef i ministeriet for offentlige arbejder, cand, jur. F. J. Bons.

Indledende bemærkninger

Centrale områder af bygningslovgivningen
og vejlovgivningen har været i støbeskeen.
I 1957 fik vi den nye vejbestyrelseslov. I
1958 kom den nye vejtilskudslov og i
1960 er den nye landsbyggelov blevet gen
nemført. Vej lovsudvalget vil endvidere i
nær fremtid afgive betænkning med ud
kast til en ny lov om private veje og for
mentlig tillige med udkast til lov om bi
drag til de offentlige veje. Endelig må
nævnes den revision af færdsels- og mo
torlovgivningen, der skete i 1955.

Lovteknisk er der det fælles træk ved de
gennemførte og påtænkte lovrevisioner, at
en række ældre, utidssvarende bestemmel
ser er ophævet eller foreslås ophævet, og
at der er tilsigtet en større ensartethed in
den for de pågældende lovgivningsområ
der, Endvidere er der sket en nyvurdering
af spørgsmålet om, hvilke bestemmelser
der bør stå i selve loven, og hvilke be
stemmelser der bør stå i lokale vedtægter.

En af de væsentligste forskelligheder
mellem vejlovgivningen og bygningslov
givningen var tidligere, at det var to helt
forskellige sæt myndigheder, der funge
rede inden for de to lovgivninger. Byg
ningsmyndigheden var som alt overvejende
hovedregel henlagt til bygningskommissio
nerne, medens vejbestyrelserne var (og
er) kommunalbestyrelserne og amtsrådene.
Amtsrådene er efter vejlovgivningen ap
pelinstans i forhold til sognekommunerne
og de bymæssige kommuner, medens mini
steren for offentlige arbejder er appelin
stans i forhold til amtsrådene og byrådene.
For de offentlige vejes vedkommende kan
alle klager over vej bestyrelserne, altså også
over sognekommunerne og de bymæssige
kommuner, (i hvert fald i sidste instans)
indbringes for ministeren for offentlige ar-

bejder, medens klager over sognekommu
nernes og de bymæssige kommuners be
stemmelser vedrørende private vejes ved
ligeholdelse efter den gældende lovgiv
ning kun kan indbringes for amtsrådet.

Ved den nye landsbyggelov er der sket
en tilnærmelse til vejlovgivningen, idet
bygningsmyndigheden fremtidig skal ud
øves af kommunalbestyrelsen i købstæder
ne og de dermed ligestillede kommuner
samt i andre kommuner, som har en sam
let bebyggelse med mere end 1000 ind
byggere, eller som i øvrigt har tilvejebragt
en bygningsvedtægt. I sognekommuner
uden kommunal bygningsmyndighed er
bygningsmyndigheden henlagt til amtsrå
det, der endvidere er ankemyndighed i for
hold til de sognekommunale bygningsmyn
digheder, medens klager i øvrigt indbrin
ges for boligministeren. Amtsrådet er også
dispensationsmyndighed i forhold til de
sognekommunale bygningsmyndigheder så
vel som i de tilfælde, hvor amtsrådet selv
udøver bygningsmyndigheden, medens dis
pensation i øvrigt meddeles af boligmini
steriet.

Det må anses for et betydeligt frem
skridt, at det således i nu hovedsagen
bliver de samme myndigheder, der skal
administrere bygningslovgivningen og vej
lovgivningen.

I det følgende vil forskellige bestem
melser i landsbyggeloven blive sammen
holdt med bestemmelser i vejlovgivningen.
Enkelte bestemmelser i færdselsloven af
1955 vil også blive omtalt.

Landsbyggeloven og vejbestyrelsesloven

Som det er fremhævet i boligministeriets
cirkulære af 6. februar 1961, er den nye
landsbyggelov udformet under hensynta
gen til vejbestyrelsesloven af 1957, og det

Dansk Vni/idsskrift 1961 . 12 285



et i lovens kap. 4 om vejadgang som be
tingelse for bebyggelse udtrykkeligt angi
vet, at bestemmelserne i dette kapitel ikke
medfører nogen ændringer i de beføjelser,
der i vejlovgivningen er tillagt de deri
omhandlede myndigheder. I samme kapi
tel ( 21) er det endvidere gjort til en be
tingelse for bebyggelse af en grund, at
denne har lovlig adgang til vej. Denne be
stemmelse må ses i sammenhæng med be
stemmelserne vej bestyrelseslovens kap. 3
om adgangsforholdene til de offentlige
veje, og bestemmelsen betyder således eks
empelvis, at en grund, hvis eneste adgang
til vej er en overkørsel, som i henhold til
bestemmelser efter vej bestyrelseslovens §
35 kun må anvendes som adgang til en
mark, ikke må bebygges med en fabriks
virksomhed uden tilladelse efter vej besty
relseslovens § 35, stk. 5. Bestemmelsen
letter så[edes håndhævelsen af adgngsbe
stemmelserne i vejbestyrelseslovens kap. 3.

Landsbyggeloven indeholder i § 23 reg
ler om hjorneafskæring, der ganske vist
tilsyneladende ret nøje svarer til § 40, stk.
3, i vejbestyrelsesloven, men dog på for
skellige punkter afviger fra denne bestem
melse, således som den fortolkes af mini
steriet for offentlige arbejder. For det før
ste antages det, at bestemmelsen i vej besty
relseslovens § 40, stk. 3, kun kommer til
anvendelse ved skæringer mellem offent
lige veje indbyrdes og ved skæringer mel
lem offentlige og private veje, medens be
stemmelsen i landsbyggelovens § 23 kom
mer til anvendelse også ved skæringer mel
lem private veje indbyrdes. På den anden
side betyder undtagelsesbestemmelsen i
landsbyggelovens § 2, stk. 6, at hjorneaf
skæringsbestemmelsen i lovens § 23 kun
i begrænset omfang kommer til anvendelse
i de områder, hvor bygningsmyndigheden
udoves af amtsrådet. En sådan begræns
ning findes ikke i vejbestyrelseslovens §
40, stk. 3. Dernæst er det i landsbyggelo
ven angivet, at arealet uden for hjørneaf
skæringen skal udlægges til og anlægges

som vejareal. En tilsvarende bestemmelse
findes ikke i vejbestyrelsesloven, men det
antages, at lodsejerne i henhold til vejbe
styrelseslovens § 40, stk. 3, er forpligtede
til vederlagsfrit at udlægge arealet uden
for hjorneafskæringen som vej, jfr. også
landbrugsministeriets bekendtgørelse af 8.

august 1957. Derimod antages bestemmel
sen i vejbestyrelsesloven ikke i sig selv at
pålægge lodsejerne nogen pligt til at an
lægge det pågældende areal som vej. En
sådan pligt kan dermiod følge af anden
lovgivning, herunder landsbyggeloven.
Vejbestyrelseslovens § 40, stk. 3, er så al
mindeligt affattet, at den efter sin ordlyd
skulle kunne kræves overholdt, selv om
der ikke i øvrigt på grunden skete nogen
ændring i de bestående forhold. Ved mi
nisteriet for offentlige arbej ders cirkulære
af 3. august 1957 er bestemmelsen dog
fortolket indskrænkende således, at den
kun kommer til anvendelse i tilfælde af
udstykning eller bebyggelse af grunden.
I modsætning hertil foreskriver landsbyg
gelovens § 23, stk. 4, at hjørneafskærings
bestemmelsen i denne lov kan (altså ved
en beslutning af kommunalbestyrelsen)
bringes til anvendelse også på tidligere
udstykkede grunde, når bestående bebyg
gelse ikke er til hinder derfor. Ministeriet
for offentlige arbejder antager, at bestem
melsen i § 40, stk. 3, kommer til anven
delse, uden at nogen beslutning fra vej-
bestyrelsen udkræves. Dette er også hoved-
reglen efter landsbyggeloven, se dog den
fornævnte bestemmelse om bestemmelsens
anvendelse på tidligere udstykkede grunde.
Vej bestyrelsesloven indeholder ingen be
stemmelser om erstatning for hjørneafskæ
ring efter vejbestyrelseslovens § 40, stk. 3,
og det antages af ministeriet for offentlige
arbejder, at bestemmelsen i lovens § 46
om en ejers adgang til at forlange et areal
overtaget af vejbestyrelsen som følge af
byggeliniepålæg ikke finder anvendelse i
tilfælde af hjørneafskæring. Derimod fo
reskriver landsbyggeloven i § 23, stk. 4, at
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kommunen, når afskæringen ikke finder
sted i forbindelse med opførelse af ny be
bebyggelse eller ombygning, der må side
stilles hermed, yder erstatning for det un
der vejen indlagte areal samt udreder ud
gifterne til skelforandring, hegnsflytning
og arealets anlæg som vej. Endvidere giver
landsbyggelovens § 23, stk. 5, ejeren ad
gang til at kræve ejendommen som helhed
overtaget af kommunen, når hjørneafskæ
ringen medfører, at den ikke kan anvendes
til selvstændig bebyggelse. Både landsbyg
geloven og vej bestyrelsesloven bruger den
formulering, at hj ørneafskæringen skal
have en længde af mindst 5 m, der i om
råder med ældre, tæt bebyggelse kan ned
sættes til 3 m. Denne affattelse af bestem
melserne har skabt en vis tvivl om deres
nærmere rækkevidde. Boligministeriet og
ministeriet for offentlige arbejder er imid
lertid enige om, at bestemmelserne herom
betyder, at hjørneafskæringerne højst kan
kræves med 5 (evt. 3) m, men at det na
turligvis står lodsejerne frit for at foretage
hj ørneafskæring med større længder.

Som det nedenfor nærmere vil blive
omtalt, forventes der en revision af be
stemmelserne i landsbyggelovens kap. 4,
herunder hjørneafskæringsbestemmelserne,
såfremt den nye lovgivning om de private
veje gennemføres. Ved udformningen af
kap. 4 ( 21—27) er der — for ikke at
præj udicere vej lovsudvalgets arbej de —

stort set kun givet bestemmelser, som hid
til har været kendt i byggelovgivningen.

Bestemmelserne om retningsplaner tager
henhold til boligministeriets cirkulære af

6. februar 1961 samt normalbygningsved
tægten sigte på private veje og skal derfor
ikke nærmere omtales i denne sammen
hæng.

Landsbyggeloven indeholder i § 24 be
stemmelser om, at bebyggelse ved en be
stående vej af kommunalbestyrelsen kan
kræves holdt i en vis afstand fra vejens
,,*lt1inie af hensyn til vejens udvidelse.
Disse regler må sammenholdes med vej-

bestyrelseslovens § 40 om byggeliniepålæg
for bestående veje. Sidstnævnte bestem
melse tager imidlertid alene sigte på of
fentlige veje, medens landsbyggelovens §
24 omfatter både offentlige og private
veje. Der er endvidere den forskel på de
to bestemmelser, at vejbestyrelseslovens §
40 giver hjemmel til pålæg af byggehnier
med 30 m indbyrdes afstand for biveje og
10 m for landeveje, hvilke afstande med
vedkommende højere vejmyndigheds sam-
tykke kan forøges til 50 m. Landsbygge
lovens § 24 giver alene hjemmel til at
kræve ,,tilbagerykning” i en afstand af
indtil 10 m fra vejens midtlinie, i ældre
tæt bebyggede områder indtil 7,5 m. Be
stemmelsen i landsbyggelovens § 24 sup
pleres dog af bestemmelsen i lovens § 31,

stk. 4, hvorefter kommunalbestyrelsen
for at sikre en hensigtsmæssig og forsvar
lig bebyggelsesregulering kan bestemme,
at bebyggelsen skal holdes i en afstand af
15 m fra vejens midtlinie. Som det vil ses,

skal afstanden efter landsbyggelovens her
hen hørende regler altid beregnes efter
vejens midtlinie, medens byggelinier efter
vejbestyrelseslovens § 40 ikke nødvendig
vis behøver at pålægges i en vis afstand
fra midtlinien.,,Tilbagerykning” efter
landsbyggeloven kan alene kræves af hen
syn til vejens udvidelse, medens byggeli
nier efter vejbestyrelseslovens § 40 kan
pålægges såvel for at sikre udvidelsen af
en offentlig vej som af hensyn til færdse
lens tarv i øvrigt. Landsbyggelovens § 24,

stk. 3, indeholder en særlig bestemmelse
om, at kommunalbestyrelsen, når ,,tilbage
rykning” er forlangt, kan kræve arealet
mellem den eksisterende vejlinie og den
fremtidige vejlinie afgivet mod erstatning.
Denne bestemmelse er en nydannelse in
den for bygningslovgivningen, idet den
ældre bygni ngslovgivning hj emlede ‘eder
lagsfri afståelse af sådanne arealer. I sin
nuværende udformning svarer bestemmel
sen til § 2, stk. i, i den nu ophævede byg
gelinielov af 1928. En tilsvarende bestem-
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melse blev ikke optaget i vejbestyrelseslo
vens § 40, der har afløst byggelinieloven,
idet man fandt bestemmelsen overflødig
under hensyn til den almindelige ekspro
priationsbestemmelse i vej bestyrelseslovens

§ 23. Bestemmelsen i landsbyggelovens §
24, stk. 3, har dog en selvstændig betyd
ning for private veje. Landsbyggelovens §
24 indeholder i stk. 7 en særlig regel om,
at kommunalbestyrelsen inden for områ
der, for hvilke der er truffet bestemmelse
om sluttet bebyggelse, af hensyn til vejens
udvidelse kan modsætte sig opførelse af
bebyggelse på den del af grunden, der
ligger bag den fremtidige vej linie, når så
dan bebyggelse vil være til hinder for eller
vanskeliggøre en senere bebyggelse i vej-
linien. En tilsvarende regel findes ikke i
vejbestyrelsesloven. Der gør sig endelig
den forskel gældende mellem reglerne i
vejbestyrelseslovens § 40 og reglerne i
landsbyggelovens § 24, at der om bygge-
linier efter vejbestyrelsesloven skal foreta
ges notering i tingbogen (eller tinglys
ning), medens en sådan sikringsakt er
ufornøden for beslutninger efter landsbyg
gelovens § 24, da her er tale om et kon
kret krav i byggetilladelsen. Det må tilrå
des, at sikring af udvidelse af offentlige
veje af nogen færdselsmæssig betydning
sker ved byggeliniepålæg efter vejbestyrel
sesloven og ikke blot i henhold til lands
byggelovens regler om ,,tilbagerykning”.

I henhold til landsbyggelovens § 26 er
der i kap. 3.4 i det for købstæderne og
landet gældende bygningsreglement fast
sat nærmere bestemmelser om anbringelse
af fremspringende bygningstieje ud over
vej eller byggelinie. Disse bestemmelser
må sammenholdes med vej bestyrelseslo
vens § 52, stk. 2, hvorefter samtykke fra
vejbestyrelsen udkræves til anbringelse på
offentlige vejarealer af faste genstande,
der på de af amtsrådene bestyrede hoved-
landeveje og landeveje ej heller uden vej-
bestyrelsens samtykke må anbringes såle
des, at de rager ind over vejens areal.

Undtagelse er dog gjort for karnapper o.
lign., der er hævet 2,8 m over vejen, og
for porte, døre og vinduer og lign., der
er hævet mindst 2,2 m over vejen. De fle
ste af bestemmelserne om bygningsfrem
spring i det fælles bygningsreglement gæl
der ikke for de af amtsrådene bestyrede
hovedlandeveje og landeveje. For så vidt
angår udragende bygningsdele over biveje
samt de hovedlandevejs- og landevej sstræk
ninger, der bestyres af købstæderne, Kø
benhavn og Frederiksberg kommuner, fin
der imidlertid alene reglerne i bygnings-
lovgivningen anvendelse. Det fremgår af
betænkningen om de offentlige veje, side
92, sp. 1, at ministeriet for offentlige ar
bejder antager, at ingen del af en bebyg
gelse heller ikke udvendige trapper eller
lignende må anbringes foran en byggeli
nie, pålagt efter vejbestyrelsesloven, med
mindre der gives dispensation efter lovens

§ 45.
I henhold til landsbyggelovens § 32,

stk. 4, kan der ved enhver bebyggelse kræ
ves passende indretning for cykelparkering
og udlagt det under hensyn til bebyggel
sens omfang påkrævede friareal til tilkør
sd og parkering af vogne. Til denne be
stemmelse knytter sig kap. 2.7 i bygnings
reglementet, hvorefter der til parkering
for motorkøretøjer skal udlægges et areal
svarende til mindst 25 af bebyggelsens
bruttoetageareal. Drejer det sig om kirker,
teatre, hoteller eller i det hele om bygnin
ger eller større lokaler, hvori mange men
nesker samles, kan bygningsmyndigheden
forlange udlagt det i hvert enkelt tilfælde
nødvendige parkeringsareal. Det er byg
ningsmyndigheden, der bestemmer, til hvil
ket tidspunkt de til parkeringsformål ud
lagte arealer skal anlægges. Arealer til par
kering kan tillades udlagt som fælles area
ler for flere ejendomme. Disse bestem
melser i landsbyggeloven og bygningsreg
lementet komer ganske vist kun til anven
delse, når der bygges, men supplerer be
stemmelserne i vej bestyrelsesloven, der i
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§ 23 giver hjemmel til at foretage ekspro
priation til tilvejebringehe af de fornødne
offentlige parkeringsarealer, forudsat at
disse arealer optages på det i lovens § 8

omhandlede vejregister. Endvidere giver
vejbestyrelsesloven i § 56 hjemmel til at
opkræve parkeringsafgifter dels til be
grænsning af uønsket parkering, dels til
dækning af vejbestyrelsemes Lidgifter ved
tilvejebringelse af særligt indrettede par
keri ngsanlæg, herunder parkeringshuse og
underjordiske parkeringsanlæg. Bestem
melserne i vejbestyrelsesloven suppleres
også af vejvedtægterne, der giver hjemmel
til pålæg af lodsejerbidrag til tilvejebrin
gelse af offentlige parkeringspladser inden
for de maksimumsgrænser, som er angivet
i de enkelte kommunale vejvedtægter.
Denne bestemmelse er bl. a. med held ble
vet benyttet af Åbenrå byråd. I henhold
til vej tilskudsl oven får vej bestyrelserne en
nærmere angivet refusion af deres udgifter
til anlæg og vedligeholdelse af offentlige
parkeringspladser, og under særlige om
stændigheder kan de opnå vej fondsti Iskud
til anlæg af offentlige parkeringspladser.

Landsbyggelovens § 32, stk. 5, bestem
mer, at beplantning, der væsentligt forrin
ger adgangs- eller lysforholdene, kan for
langes beskåret eller fjernet. Denne be
stemmelse er beslægtet med § 64, stk. 1, i
færdselsloven, hvorefter træer, beplantnin
ger og levende hegn på eller ved veje
skal holdes således nedskåret, opstammet
eller studset, at de ikke er til ulempe for
færdselen eller hindrer udsynet for de vej-
farende, navnlig i kurver og vejkryds, I
denne sammenhæng må også nævnes be
stemmelsen i hegnsiovens § 10, stk. 3,
hvorefter hegn ikke må være til hinder
for den frie oversigt ved vejkryds, vejtil
slutninger eller vejsving eller være til
ulempe for færdselen. Fælles for alle disse
bestemmelser er det, at de gælder som en
almindelig begrænsning i ejendomsretten
og således ikke kan begrunde noget erstat
ningskrav for lodsejerne. I modsætning til

disse bestemmelser står vej bestyrelseslo
vens § 23, hvorefter vejbestyrelsen ved
ekspropriation kan pålægge en ejendom
servitut om fri oversigt, såfremt dette er
nødvendigt. Denne ek5propriation sker
mod fuldstændig erstatning, men vil til
gengæld normalt betyde sikring af fri
oversigt på større arealer end efter de tre
fnrnævnte love. Servitutter om fri oversigt
i henhold til vej bestyrelseslcven sikrer end
videre ikke alene mod generende beplant
ning, men også mod bebyggelse.

I landsbyggelovens § 42, stk. 1, findes
bestemmelser om çriin/idgravninv. I hen
hold til den pågældende bestemmelse skal
den, der lader foretage fundering, udgrav
ning, ændring af terrænhojde eller anden
terrænændring, træffe enhver foranstalt
ning, der udkræves for i den anledning at
sikre vejarealer samt ledninganlæg af en
hver art. Denne bestemmelse suppleres af
riormalbygningsvedtægtens § 14, hvorefter
det påhviler den byggende efter kommu
nalbestyrelsens afgørelse at træffe alle i
forhold til arbejdets art og omfang for
nødne foranstaltninger til sikring mod ud
skridning eller anden beskadigelse af vej-
terræn med de deri anbragte ledninger,
kabler, standere m. v. Når et byggeforeta
gende foregår så nær vejen, at der derved
kan forårsages ulempe eller fare for forbi
passerende, skal byggepladsen hegnes mod
vejen. Det bestemmes endvidere, at der
skal indsendes andragende til kommunal
bestyrelsen, når der ved et byggeforeta
gende ønskes udøvet en ellers ikke tilladt
råderi over vej arealet, herunder indretning
af indkørsel til byggeplads over fortov,
cykelsti eller ridesti. Disse bestemmelser
må sammenholdes med vej bestyrelseslo
vens § 52, stk. 1, hvorefter ingen på det
til en offentlig vej hørende areal må fore
tage nogen forandring uden vejbestyrel
sens samtykke, og hvorefter der ikke må
graves så nær ved vejens areal, at dette
beskadiges, ligesom der ikke uden vejbe
styrelsens samtykke må foretages udgrav
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ning eller opfyldning nærmere vejens areal
end 3 m, og gravens eller opfyldningens
skråning mod vejen højst må have et an
læg på 1:1,5, hvilken afstand kan for
højes, såfremt jordbundens art gør det
nødvendigt. Bestemmelserne i normalbyg
ningsvedtægtens § 14 må endvidere sam
menholdes med vejbestyrelseslovens § 33,
hvorefter der udkræves tilladelse fra vej-
bestyrelsen til etablering af indkørsel fra
en offentlig vej til en grund. Det bestem
mes imidlertid udtrykkeligt i normalbyg
ningsvedtægtens § 14, at bestemmelserne i

denne paragraf ikke kommer til anvendelse
for så vidt angår offentlige veje under
amtsrådets bestyrelse. Da de øvrige offent
lige veje (uden for København) bestyres
af kommunalbestyrelserne, skulle der så
ledes normalt ikke kunne blive nogen di
vergens mellem de beslutninger, der træf
fes i henhold til de pågældende bestem
melser i bygningslovgivningen, og de be
stemmelser, der træffes i henhold til vej
lovgivningen. Eventuelle bestemmelser om
adgangsbegrænsning i henhold til vejbe
styrelseslovens § 35 må dog naturligvis re
spekteres af kommunalbestyrelsen.

I henhold til landsbyggelovens § 43,
stk. 3, må skiltning. lysinstallationer og
lign, ikke ved blænding. blinkning eller
på anden måde være til væsentlig ulempe
for omgivelserne. Den pågældende bestem
melse tager, som det også fremgår af byg
gelovsudvalgets betænkning, ikke sigte på
den ulempe, som skiltning, lysinstallatio
ner m. v. kan betyde for færdselen. I så
henseende finder bestemmelsen i færdsels
lovens § 59, stk. 2, anvendelse.

I henhold til § 38, stk. 1, i landsbygge
loven kan i byggeområder til boligbebyg
gelse, forret)iingslokaler og mindre værk
sieder til kvarterets daglige forsyninger
indrettes i beboelsesbygningerne eller even
tuelt i særlige bygninger efter forudgående
tilladelse fra kommunalbestyrelsen. En så
dan tilladelse skal meddeles, medmindre

kommunalbestyrelsen ud fra bebyggelsesre
gulerende, herunder færdselsmæssige hen
syn modsætter sig tilladelsen. Bestemmel
sen må ses i sammenhæng med bestem
nielserne om adgangsforholdene til de of
fentlige veje i vejbestyrelseslovens kap. 3,
der giver hjemmel til, at vejbestyrelserne,
inden tilladelse til adgang til offentlig ve
gives, ud fra færdselsmæssige hensyn skøn
ner over, hvorvidt tilladelse alene vil kun
ne gives til et parcelhus, et etagehus eller
tillige til butikker, værksteder eller indu
strivirksomheder. En yderligere begræns
ning i så henseende findes i de i henhold
til vejbestyrelseslovens § 35 udfærdigede
adgangsbegrænsende bestemmelser, hvor
efter tilladelse til en ændret anvendelse af
bestående adgange til offentlig vej nor
malt kun kan gives af ministeren for of
fentlige arbejder efter indstilling fra kom
munalbestyrelsen.

I kap. 9 indeholder landsbyggeloven be
stemmelser om reguleringspianer og ud

redningspianer, hvorved der kan træffes
bestemmelse om ordning af fremtidige
grund-, bebyggelses- og vej forhold, når

bestående forhold i disse henseender er af
en sådan beskaffenhed, at gennemførelse
af en ny bebyggelse i overensstemmelse
med lovens forskrifter gør en samlet plan
lægning nødvendig. Den endelige afgø
relse har to reguleringskommissioner, én
for hver landsretskreds. De pågældende
bestemmelser vil efter bestemmelsernes
ordlyd kunne få indflydelse også på of

fentlige vejes linieføring. De tilsvarende
bestemmelser i Københavns byggelov har
imidlertid indtil nu kun fundet ringe an
vendelse.

I henhold til landsbyggelovens § 56
kan kommunalbestyrelsen foretage ekspro
puation, når det er nødvendigt til opnå
else af tilfredsstillende bebyggelses- eller
vej forhold. Ekspropriation kan således
ske til anlæg eller udvidelse af private
veje, hvilket kun i begrænset omfang vil
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kunne ske i henhold til vejbestyrelseslo
ven. Efter denne vil sådan ekspropriation
nemlig kun kunne ske, når beslutninger i
henhold til lovens kap. 3 om adgangsfor
holdene til offentlige veje gør det nød

vendigt at anlægge eller udvide private

veje. Derimod finder bestemmelserne i
landsbyggelovens § 56 i henhold til denne

paragrafs 2. stk, som alt overvejende ho

vedregel ikke anvendelse ved ekspropria
tion alene til anlæg, regulering eller udvi

delse af offentlige veje. Den eneste und
tagelse er, når der ved tilbagerykning i
henhold til landsbyggelovens § 24 frem

sættes krav om afståelse mod erstatning af
arealet mellem den nuværende og den
fremtidige vejlinie. Uanset at § 56, stk. 2,
i landsbyggeloven efter sin ordlyd kun

undtager ekspropriation til anlæg, regule
ring eller udvidelse af offentlige veje, må
det antages, at heller ikke servitutpålæg
til beskyttelse af offentlig vej eller til
etablering af oversigtsservitutter bør ske
ved ekspropriation efter landsbyggeloven,
da den fornødne hjemmel nu findes i vej
bestyrelseslovens § 23, stk. 1. Tidligere
kunne det derimod være praktisk at fore
tage sådanne ekspropriationer i henhold
til bygningslovgivningen, da den nu op-
hævede bestemmelse i krydsningslovens

§ 7 kun gav hjemmel til ekspropriation til
pålæg af oversigtsservitutter ved farlige
vejkryds. I et tilfælde, hvor en lodsejer
havde bestridt, at der var tale om et far
ligt vejkryds, statuerede højesteret, at der
i kommunens bygningsreglement, hvis af
fattelse lå meget nær op ad landsbyggelo
vens § 56, stk. i a, var fornøden hjemmel
til ekspropriation til pålæg af en oversigts
servitut (U.f.R. 1957—1045H).

Landsbyggelovens ekspropriationsbestem
melser adskiller sig bla. derved fra vejbe
styrelsesloven, at der ikke, således som i
vej bestyrelseslovens § 25, er stillet krav om,
at der skal afholdes en dstedforretning
med indkaldelse af samtlige ejere og bru

gere til nærmere konstatering af ekspropri
ationens omfang og eventuelt tillige for
ligsforhandling. Landsbyggelovens § 56,
stk. 3, påbyder alene, at kommunalbesty
relsen ved anbefalet brev skal give ved
kommende ejere og eventuelt andre beret
ttgede underretning om ekspropriationsbe
slutningen med nærmere angivelse af be
slutningens indhold. Landsbyggeloven gi
ver i modsætning til vej bestyrelsesloven
hjemmel til at gennemføre tvungent mage

/æg, jfr. nærmere bestemmelsen i lands
byggelovens § 59, stk. 3.

Det er derimod de samme taksations
myndigheder, der medvirker både efter
laridsbyggeloven og vejbestyrelsesloven,
idet førstnævnte lov har fastsat, at taksa
tionerne skal foretages af de i vejbestyrel
seslovens § 27—30 omhandlede taksa
ttonsmyndigheder.

I modsætning til vej bestyrelsesloven in
cieholder landsbyggeloven i § 59, stk. 5,
nærmere regler om udbetaling af ekspro
/i; iationserstatningerne og om indhentelse
af panthaversamtykke.

Landsbyggeloven giver i § 59, stk. 6,
hjemmel til at kræve foretaget prøvevur
deiing. En tilsvarende bestemmelse findes
ikke i vejbestyrelsesloven.

Ved landsbyggeloven er bestemmelserne
om ekspropriation i § 23 i købstadkommu
nalloven ophævet, og dermed er grundla
get for ekspropriationsbestemmelserne i
købstædernes gade- og vejvedtægter bort
faldet. Dette er fremhævet i boligminste
nes cirkulære af 6. februar 1961, hvor det
endvidere henstilles til kommunalbestyrel
serne at være opmærksomme på det ønske
lige i, at de hidtidige vejvedtægtsbestem
melser herom ophæves formelt. De tilsva
rende ekspropriationsbestemmelser i gade-
og vejvedtægterne for de bymæssige kom
muner blev ophævet umiddelbart ved vej
bestyrelseslovens § 59, stk. 1, medens be
stemmelserne om ekspropriation i vejved
tægterne for købstadskommunerne forelø
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big blev opretholdt, fordi de i mange til
fælde indeholdt den enetse hjemmel for
kobstadskommunerne til at foretage ekspro
priation til forskellige almennyttige formål.
Der var dog givet ministeren for offentlige
arbejder hjemmel til efter indhentet erklæ
ring fra kommunalbestyrelsen at ophæve de
pågældende ekspropriationsbesternmelser.
Lige siden vejbestyrelseslovens ikrafttræden
har gade- og vej vedtægternes ekspropria
tionsbestemmelser været uanvendelige til
ekspropriation til vejformål, da sådanne
ekspropriationer bør foretages efter vejbe
styrelsesloven. Efter den nu stedfundne op
hævelse af ekspropriationsbestemmelserne
i købstadkommunallovens § 23 må det me
get tilrådes, at købstadkommunerne selv
sørger for at få ophævet de pågældende
ekspropriationsbestemmelser i deres vej -

vedtægter samtidig med, at landsbyggelo
vens regler sættes i kraft.

Landsbyggeloven og lovgivningen om de

private veje

Forud for landsbyggeloven fandtes be
stemmelserne om udlæg af private veje
spredt i en række bestemmelser. Talrige
vejvedtægter for købstæder og (navnlig)
for bymæssige kommuner indeholdt (uden
direkte hjemmel i vejlovgivningen) regler
herom. Tildels tilsvarende og undertiden
endog afvigende regler fandtes i kommu
nernes bygningsvedtægter og -reglementer.
Ved landsbyggeloven er de vigtigste regler
herom optaget i selve loven, der suppleres
af enkelte bestemmelser i de nye kommu
nale bygningsvedtægter. Bestemmelserne
om udlæg af private veje i vej vedtægterne
er ikke umiddelbart bortfaldet ved lands-
byggeloven, jfr. dog nedenfor.

Bestemmelser om udlæg og anlæg af
private veje i rene landdistrikter findes
ikke i vejlovgivningen, der alene indehol
der regler om vedligeholdelse af private
veje i sådanne områder (loven af 14. april
1865).

For landbrugsbygninger og småhuse på
landet gælder i henhold til landsbyggelo
vens § 19, stk. 3, at bebyggelserne skal
være fjernet mindst 10 m fra midten af
de veje, hvortil de grænser op. Denne be
stemmelse gælder både for offentlige og
private veje. For offentlige veje kan end
videre gælde byggelinier efter vejbestyrel
seslovens § 40.

I de oiiinkler, hvor amtsrddet er byg
ningsmyndighed, gælder endvidere bestem
melsen i lovens § 20, stk. 5, hvorefter ud
læg af nye private veje med henblik på
bebyggelse kun må foretages med amts
rådets forudgående godkendelse.

For oniråder, hvor kommunalbestyrelsen
er bygningsmyndighed (og i begrænset
omfang uden for disse områder) gælder
bestemmelserne i landsbyggeloven kap. 4
om vejadgang som betingelse for udstyk
ning og bebyggelse. Bestemmelserne er
dog kun anvendelige på avis- og driftsbyg
ninger for landbrug og gartneri og herti’
hørende boliger, såfremt kommunalbesty
relsen har truffet bestemmelse derom.

I henhold til lovens § 22 skal en ny
privat vej, inden den anlægges, være ud
lagt på en af kommunalbestyrelsen god
kendt måde i henseende til beliggenhed,
retning, bredde og tilslutning til tidligere
godkendte veje. § 22, stk. 2, indeholder
bestemmelser om vej bredder for private
veje. I mange vejvedtægter findes stadig
tilsvarende bestemmelser, hvis indhold
dog hyppigt er afvigende fra de nugæl
dende bestemmelser i iandsbyggeloven.
Disse bestemmelser må naturligvis vige
for landsbyggelovens regler. Hvis der over
hovedet udarbejdes nye vejvedtægtsbestem
melser om udlæg af private veje, bør de
kun godkendes i det omfang, de kan
danne et supplement til landsbvggeioven,
og de bør i hvert fald under ingen om
stændigheder være i strid med denne lovs
bestemmelser. Med hensyn til etablering
af vejtilsiutninger til offentlige veje sup
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pleres landsbyggelovens regler af vej besty
relseslovens § 33, hvorefter vejbestyrelsen
skal godkende sådanne vej tilslutninger.
For offentlige veje, for hvilke der er gen
nemført adgangsbegrænsning i henhold til
vejbestyrelseslovens § 35, gælder tillige
den bestemmelse, at ministeriet for offent
lige arbejder som hovedregel skal god
kende vej tilslutningen.

I henhold til § 22, stk. 6, i landsbygge
loven bestemmer kommunalbestyrelsen, i
hvilket omfang og til hvilke tidspunkter
de veje, hvortil et grundstykke grænser,
skal bringes til udførelse. Disse bestem
melser må sammenholdes med vej vedtæg
ternes bestemmelse om, at kommunalbe
styrelserne kan kræve en gennemgribende
istandsættelse af private veje, der faktisk
tjener til brug for flere særskilt matriku
lerede og i særlig eje værende ejendomme.
Ifølge retspraksis gælder dette også rene
jordveje.

Hjørneafskæringsbestemmelsen i § 23

og bestemmelserne i § 24 om udvidelse af
veje er udførligt omtalt ovenfor. På dette
sted skal blot anføres, at de pågældende
bestemmelser også har relation til private
veje.

§ 25 indeholder bestemmelser om ret
ningspianer. Retningsplaner er af fuld
mægtig Bendt Andersen karakteriseret som
kombinerede vej- og bebyggelsesplaner for
én eller flere i det væsentlige ubebyggede
ejendomme. De indebærer en udligning af

de privates interesser, som ikke kan ske
ved en partiel byplanvedtægt.

Selv om der således som foran nævnt
er sket en vis samling af bestemmelserne
om udlæg af private veje ved landsbygge
loven, er det allerede ved lovens gennem
førelse forudset, at i hvert fald en væsunt
lig del af lovens vejbestemmelser kun
skulle være midlertidige, idet der i vej
lovsudvalget af 1951 forberedes en samlet
levision af lovgivningen om de private
veje. Ved denne revision vil der forment
lig blive tilsigtet en skarpere differentie
ring mellem forskellige private veje efter
disses færdselsmæssige betydning. Efter et
foreliggende forslag skal der også indsen
des et egentligt skitseprojekt som betin
gelse for godkendelse af udlæg af private
veje. Der forventes endvidere givet regler
om øget vejbredde og udvidelseslinier, og
reglerne om anlæg af private veje efter
krav af kommunalbestyrelsen forventes at
blive yderligere udbygget. I det nye lov-
udkast forventes også optaget reglerne om
vedligeholdelse af private veje, der i dag
findes dels i vejvedtægterne, dels i loven
af 14. april 1865.

Ved den revision, der søges gennem
ført, vil der forhåbentlig blive opnået en
endnu større overensstemmelse mellem
bygningslovgivningen og vej lovgivningen,
end der allerede er opnået ved gennemfø
relsen af vejbestyrelsesloven og landsbyg
geloven.
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Beregning af nedsynkningen i lagdelte systemer
Af civilingeniør J. M. Kirk

Den nedsynkning af vej overfladen, som
et hjultryk fremkalder, giver et vist billede
af vejens bæreevne, og det er derfor vig
tigt at vide, hvorledes nedsynkningen va
rierer med de lagtykkelser og de materia
ler, der anvendes til vejens opbygning.

Den nedsynkning, s, der fremkaldes af
en belastning ensformigt fordelt over et
cirkulært areal på overfladen af et uende
ligt tykt lag med elasticitetskoefficienten
E1, bliver i centrum, o, af belastningsfla
den:

1,5 )< ci X a
=

E1

hvor s er nedsynkningen i cm, ci den ens
formigt fordelte belastning i kg/cm2, a be
lastningsfladens radius i cm og E1 materi
alets elasticitetskoefficient i kg/cm2 (se
fig. 1). Dette simple udtryk findes ved
integration af Boussinesq’s formler (1).

Har man et tolagssystem, altså et lag
med tykkelsen h1 og elasticietskoefficien
ten E1 hvilende på et uendeligt tykt un
derlag med elasticitetskoefficienten E2 (se
fig. 2), bliver beregningen af nedsynknin
gen med den samme belastning som oven
for meget kompliceret. D. M. Burmister
(2) har opstillet ligningerne og vist, at
nedsynkningen kan skrives som:

1,5><oXa -

5= xF2
E7

Funktionen F2 afhænger her af parametre
ne E1/E2 og h/a, og Burmister har udar
hej det et diagram, der angiver hvorledes F0
varierer med disse to parametre. Størstede
len af dette diagram kan optegnes på grund
lag af de i nedenstående tabeller angivne
værdier for parameterværdien k2 = 1.

Ved et trelagssystem (se fig. 3), hvor
man har et lag med tykkelsen h1 og ela
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i J, I I

b—

y T I 4I I I I
! o
4

.g2
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i I II I I
, 0
4/
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sticitetskoefficienten E1, hvilende på et lag
med tykkelsen h2 og elasticitetskoefficien
ten E2, der igen hviler på et uendeligt
tykt underlag med elasticitetskoefficienten
E3, bliver beregningen af nedsynkningen
yderligere kompliceret. D. M. Burmister
(3) har også her opstillet ligningerne og
vist, at nedsynkningen kan skrives som:

1,5 X ci x a
s= XF3
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k1
H a1 k

0,2 5 10 20 50 100 500

i 3,4094 0,4160 0,3057 0,2298 0,1613 0,1249 0,0707
5 0,8616 0,1907 0,1515 0,1204 0,0885 0,0701 0,0407

10 0,5177 0,1431 0,1160 0,0934 0,0694 0,0552 0,0322
20

0,3290 0,1092 0,0898 0,0730 0,0546 0,0435 0,0256
50 0,1956 0,0778 0,0648 0,0531 0,0399 0,0320

100 0,1388 0,0607 0,0510 0,0419 0,0316

i 2,2694 0,5940 0,4832 0,3909 0,2927 0,2340 0,1378

5 0,6985 0,2957 0,2531 0,2129 0,1651 0,1340 0,0802
10 0,4693 0,2256 0,1957 0,1664 0,1301 0,1060 0,0636
20

0,3332 0,1738 0,1523 0,1306 0,1028 0,0840 0,0505
50 0,2248 0,1245 0,1102 0,0952 0,0755 0,0617

100 0,1715 0,0974 0,0866 0,0752 0,0597

1 1,3483* 0,8301 0,7405 0,6429 0,5139 0,4250 0,2642
5 0,5642 0,4176 0,3823 0,3423 0,2860 0,2428 0,1546

10 0,4266 0,3166 0,2925 0,2651 0,2241 0,1916 0,1230
/2 1

20 0,3328 0,2430 0,2253 0,2058 0,1759 0,1514 0,0980
50 0,2447 0,1727 0,1607 0,1479 0,1280 0,1110

100 0,1961 0,1343 0,1252 0,1157 0,1009

1 1,0366* 0,9748 0,9518 0,9009 0,8008 0,7071 0,4804

5 0,5546* 0,5105 0,4943 0,4716 0,4277 0,3854 0,2775
10 0,4443* 0,3909 0,3759 0,3577 0,3267 0,2984 0,2197
20 0,3586* 0,2975 0,2845 0,2710 0,2506 0,2315 0,1744
50 0,2697* 0,2099 0,1995 0,1906 0,1782 0,1662

100 0,2292 0,1628 0,1541 0,1472 0,1381

i 4,1656 0,3109 0,2049 0,1413 0,0914 0,0679 0,0365
5 0,9243 0,1163 0,0864 0,0656 0,0465 0,0362 0,0207

10 0,5060 0,0821 0,0634 0,0494 0,0358 0,0282 0,0165
20 0,2883 0,0600 0,0477 0,0379 0,0279 0,0221 0,0132
50 0,1474 0,0410 0,0335 0,0271 0,0203 0,0163

100 0,0942 0,0315 0,0260 0,0213 0,0162

1 3,4094 0,4160 0,3057 0,2298 0,1613 0,1249 0,0707
5 0,8076 (1,1730 0,1403 0,1140 0,0858 (1,0688 (1,0405

10 0,4646 0,1258 0,1050 0,0871 0,0668 0,0540 0,0321½
20 0,2817 (1,0936 (1,0799 0,0673 0,0524 0,0425 0,0254
50 0,1583 0,0650 0,0567 0,0485 0,0381 0,0311

100 0,1087 0,0502 0,0442 0,0380 0,0301

1 2,2694 0,5940 0,4832 0,3909 0,2927 0,2340 0,1378
5 0,6110 0,2492 0,2179 0,1884 0,1519 0,1266 0,0788

10 0,3812 0,1802 0,1606 0,1417 0,1169 0,0987 0,0623
/2 /2 20 0,2522 0,1330 0,1203 0,1078 0,0906 0,0773 0,0494

50 0,1582 0,0912 0,0836 0,0761 0,0652 0,0562
100 0,1161 0,0697 0,0643 0,0590 0,0510

i 1,3483* 0,8301 0,7405 0,6429 0,5139 0,4250 0,2642

5 0,4487 0,3296 0,3052 0,2778 0,2420 0,2124 0,1451

10 0,3079 0,2339 0,2191 0,2030 0,1800 0,1596 0,1133
4 Y2 20 0,2220 0,1683 0,1581 0,1480 0,1336 0,1214 0,0888

50 0,1517 0,1162 0,1091 0,1025 0,0937 0,0856
100 0,1164 0,0863 0,0798 0,0764 0,0709
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Motorveje af byggeklodser

Fig. 1. Betonfundametnerne stobes på stedet op til terrainhojde. De overjordiske dele er fabrik

fremstillede og lægges i cementmnrtel på fundamenterne. Façonen af ..autoværnet” agtes ændret,

da den nok ikke er særlig hensigtsmæssig, Tværbjælkerrie skydes sideværts ind. Der lægges kunst

stof-manchetter i noterne.

Nu skal vi til at lave vejbelægninger til
motorveje på samlebånd, mener ingeniør
Martin Ostermann i Hamburg. Han har
udtaget patent på en metode, der går ud
på følgende. Når jordarbejdet er udført
på traditionel vis, graver man under hver
kørebane, der har den sædvanlige bredde
på omkring 8 m, tre langsgående render,

som er godt 1,5 m brede; dybden er afhæn
gig af jordbunden, idet man skal ned til
frostsikker dybde, således at hævninger
undgås. I renderne udstobes fundamenter,
hvis bredde aftager opad mod jordover
fladen.

Ved hjælp af en kran lægger man nu
præfabrikerede elementer af i meters læng

men der er ikke angivet numeriske værdier
af F3, der afhænger af 4 parametre. Da
det skønnedes, at det havde beydelig in
teresse at kende et passende antal værdier
af F3, foranledigede Statens Vej laboratori
um, at 1/S Datacentralen af 1959 påtog
sig matematisk tilrettelægning, program
mering og udregnirig på elektronregnema
skine.

De anvendte parametre er k1 = E1/Ea;
k2 = Ea/E3; H = h1/h2 og a1 = a/h2.
Beregning af F3 er foretaget for de sam
me parameterværdier, som Acum og Fox
(4) har anvendt ved beregning af spæn
dingerne i trelagssystemer suppleret med
parameterværdierne k1 = 0,2 samt k7 = i

og 20. De fundne værdier er anført i ne
denstående tabeller, og da F3 bliver lig
med F7 for k7 = 1, kan de for denne
værdi fundne resultater direkte sammen
lignes med de af Burmister for tolagssy

stemer angivne, hvorved man har en kon
trol på beregningerne.

På de i tabellerne i kolonnen k1 = 0,2

med * mærkede værdier kan fejlen være

større end I -, idet regnemaskinens pro
gram var udarbejdet med henblik på para
meterværdierne k1 = 5—500, og værdien
for k1 = 0,2 først blev udregnet senere.

1. Boussinesq, J. “Application des Potentiels à
l’åtude de l’quilibre et du Mouement des

Solides Ëlastiques’, 1885.
2. Burmister, D. M., ‘The Theory of Stresses

and Displacements in Layered Systems and
Applications to the Design of Airport Run

ways”, Proceedings Highway Research Board,

vol. 23, 1943.

3. Burmister, D. M., “The General Theory of

Stresses and Displacements in Lavered Syst

ems” Journal of Applied Physics, vol. 16,

1945-
4. Acum. W. E. A. and L. Fox, “Computation

of Load Stresses in a Three-Layer Elastic

System”, Geotechnique, no- 2, 1951.
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Fig. 2. Et lille prøvestykke af en motorvejs ene
korebane er udført. Ingeniør Ostermann mener,
at I km motorvej efter hans konstruktion kan
udføres på 20 dage; den sædvanlige konstruk
tion kræver 90 dage. Bekostningen for den nye
konstruktion angives til Ca. 3 mill. DM. pr. km
mod Ca. 4 mill. DM, for den traditionelle kon
struktion.

de på fundamenterne; senere fyldes fugen
med mørtel. Elementerne langs kørebanens
yderkanter er udformet som en slags sik
kerhedsrækværk, der dog i sin endelige ud
formning vil komme til at se lidt ander
ledes ud end på figur 1.

Nu anbringes de præfabrikerede beton-
bjælker, der kan udføres som almindelig
jernbeton eller forspændt beton, med Ca.
30 cm indbyrdes afstand. Det er meningen
at lægge kabler og ledninger i rummet
mellem bjælkerne og jorden.

Direkte oven på bjælkerne lægges nu
slidlaget, der består af kunststofplader,
som for øjeblikket har dimensionerne 200

X 87 X 0,8 cm. Fastgørelsen til bjælkerne
sker med broncenagler med store flade
hoveder. Senere agter man at gå over til
betydeligt større plader. Pladernes over-
sider er gjort ru ved pålimning af sand.

Materialet, som pladerne er lavet af,
kan naturligvis modstå alt vej rlig og des
uden olie, benzin o. 1. Det har en bøjnings

Fig. 3. Ingeniør Ostermann (ty.) demonstrerer
en kunststofplade, der er skinnende hvid, og
som tænkes nedlagt i fodgængerovergange.

styrke på 6000-7000 kg/cm2 og en elastici
tetskoefficient på 400.000-450.000 kg/cm2.

Der skal nu laves en prøvestrækning i
Hamburg med den nye belægning. Derved
opdages nok nogle børnesygdomme. Det
bliver interessant at se, hvorledes vand
afledningen vil fungere, ligesom kun for
søg i stor målestok kan afgøre, om ned-
bøj ningerne af kunststofpladen under hjul
trykkene vil fremkalde rumlen, der er ube
hagelig for de kørende.

Ingeniør Ostermann har også fremstillet
et meget stærkt net, der kan opstilles i
vejes midterabat for at formindske blæn
ding fra modkørende.

r;-;--

H. H. Ravn.
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Fra domstolene Fra ministerierne

Påkørsel ved indkørsel til gård

En erhvervschauffør påkørte og dræbte en
hund ved indkørselen til en gård på et
sted, hvor tilkørseisvejen til gården havde
mistet sin karakter af vej og nærmest ind
gik som bestanddel af gårdspladsen. østre
landsret fandt herefter, at påkørslen ikke
var sket på et sted, der benyttes til alm.
færdsel i den betydning, dette udtryk bru
ges i færdselsloven, og de strenge erstat
ningsregler i færdselsloven fandt derfor
ikke anvendelse. Da chaufføren ikke havde
udvist noget uforsvarligt forhold ved på-
kørslen, blev han frifundet.

U.fR. 1928.343.
U.fR. 1929.422.

(U.f.R. 1960—247).

Københavns kommune frifundet for er
statning, da vejarbejdet snarest havde for
bedret forholdene, og vandskaden for øv
rigt var uforudseelig på grund af sin eks
traordinære karakter.

U.!.R. 1930.265.

Kommune ansvarlig for oversvømmelser
(gennem lang tid havde været klager,
mangelfuld vedligeholdelse).

U.JR. 1930.1068.

Svendborg kommune ikke ansvarlig ved
skade på grund af oversvømmelse som
følge af en af ukendte årsager sammen-
brudt kloakledning. Kommunens ansvar
måtte bedømmes efter den almindelige er
statningsregel, og der kunne ikke lægges
kommunen noget til last med hensyn til
ledningen.

Flere ikke omtalte domme tangerer
spørgsmålene uden at rokke ved det bæ
rende synspunkt, at den almindelige er
statningsregel skal lægges til grund ved be
dømmelsen af erstatningsansvaret.

Ændrede adgangsforhold ved vejforlægning

En amtmand har forespurgt, hvorledes der
ville være at forholde over for en nærmere
angiven lodsejer.

Det fremgik af sagen, at en af amtets
hovedlandeveje blev forlagt, og at 267 m
af den hidtidige hovedlandevej blev ned
lagt som offentlig. Det fremgik endvidere,

at vejbestyrelsen havde bestemt, at en del
af den nedlagt offentlige vej skulle op
retholdes som privat fællesvej, idet
denne ville danne eneste adgang til 3
nærmere angivne ejendomme, men

at den ene af disse lodsejere havde nægtet
at fremsætte ønske i medfør af vejbe
styrelseslovens § 20 om vejens opret
holdelse som privat og i stedet havde
fremsat erstatningskrav i anledning af
vej ens nedlæggelse som offentlig,

I den anledning svarede vej direktoratet,
at man var af den formening,

al vejbestyrelsen i medfør af vejbestyrel
seslovens § 32 måtte kunne bestemme,
at den pågældende vejstrækning skulle
opretholdes som privat adgangsvej for
de pågældende ejendomme, og

at der ikke ville kunne påhvile amtsrådet
erstatningspligt, fordi den offentlige
vej overgik til privat fællesvej.

Optagelse af privat fællesvej som offentlig

En lodsejer har til vejdirektoratet klaget
over en af et sogneråd med vedkommende
amtsråds godkendelse truffen beslutning
om optagelse af en over hans ejendom fø
rende privat fællesvej som offentlig vej,
idet lodsejeren oplyste, at optagelsen var
sket uden hans vidende, og uden at der
blev ydet erstatning for afståelse af areal.
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Det fremgik af sagen,

at vejen var anlagt som privat fællesvej i
1949,

at der dengang blev ydet lodsejeren er
statning for arealafståelse,

at vejen ved bivejsrevisionen i 1952 blev
optaget som offentlig vej, og

at vejen nu er opført i vejregisteret som
bivej.

Vejdirektoratet svarede, at den trufne
beslutning om vej ens optagelse som of
fentlig ikke havde givet vejdirektoratet an
ledning til at foretage videre.

For så vidt angår spørgsmålet om lods
ejerens krav på erstatning for afgivelse af
vejareal bemærkede vejdirektoratet, at
dette spørgsmål ville kunne indbringes for
domstolene. Vejdirektoratet var dog for
sit vedkommende af den opfattelse, at der
ikke som følge af vejens optagelse som
offentlig burde ydes lodsejeren nogen er
statning ud over, hvad der blev ydet i for
bindelse med vejens anlæg som privat, idet
der intet forelå oplyst om, at der i for
bindelse med optagelsen blev foretaget en
udvidelse af vejarealet.

Vilkår for udstykning med adgang til privat

fællesvej, der udmunder i landevej

En lodsejer har til boligministeriet bekla
get sig over nogle nærmere angivne vilkår,
som et amtsråd har krævet opfyldt for at
godkende udstykningen af en parcel af
hans ejendom med adgang ad den i en
sognekommune forløbende del af en Ca.
300 m lang privat fællesvej, der udmun
dede i en af amtsrådet bestyret landevej.
Den øvrige del af fællesvejen forløb i
den tilgrænsende købstadkommune.

Det fremgik af sagen, at der var udstedt
hygningsattest af bygningskommissionen
for sognekommunen for byggearbejde be
stående i opførelse af i enfamiliehus og
minkfarm på den pågældende parcel.

De pågældende vilkår gik bl. a. ud på,
at lodsejeren skulle deltage i udgifterne
ved en regulering af fællesvejens indmun
ding i landevejen.

Boligministeriet udtalte for sit vedkom
mende, at der efter boligministeriets op
fattelse ikke i kommunens bygningsved
tægt var hjemmel til at gøre udstykningen
afhængig af opfyldelsen af de i klagen
omhandlede vilkår. Boligministeriet over-
sendte samtidig sagen til vejdirektoratet
til videre foranstaltning.

Byrådet optog efter klagens indgivelse
den inden for kobstadkommunens grænser
forløbende strækning af fællesvejen som
offentlig, således at kun den inden for
sognekommunen forløbende strækning
fortsat var privat fællesvej.

Også sognerådet vedtog at optage den
inden for sit område forløbende del af
fællesvejen som bivej. Optagelsen var dog
for sognekommunens vedkommende for
uden af amtsrådets samtykke betinget af
yderligere bebyggelse ved fællesvej en.

Vejdirektoratet svarede klageren, at ud
stykningen herefter (d.v.s. efter at byrådet
havde optaget sin del af vejen som off.)
måtte kunne fremmes, uden at noget af de
tidligere stillede vilkår blev tinglyst på
klagerens ejendom, uanset om fællesvejen
blev optaget som offentlig vej i sognekom
munen.

Flytning af el-master

En amtmand har forelagt vejdirektoratet
spørgsmålet om, hvorvidt et amtsråd kan
kræve flytning af nogle af en transforma
torforening tilhørende elmaster, der er an
bragt på et fortov langs en af amtets lan
deveje, således at masterne rykkes bort fra
fortovet.

Det blev oplyst overfor vejdirektoratet,
at de pågældende master i sin tid blev an
bragt i vejarealet, uden at der blev ydet
vederlag herfor, samt at flytningen nu øn
skedes foretaget af færdselsrriæssige grun
de i forbindelse med fortovsarbejder, men
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uden at der samtidig fandt en egentlig
vejudvidelse sted.

I denne anledning svarede vejdirektora
tet, at man var af den formening,

at vej bestyrelsen som vejejer måtte kunne
kræve masterne flyttet, når ændrede
færdselsmæssige forhold gjorde dette
nødvendigt, og

al en sådan flytning kunne kræves gen
nemført uden vederlag, eventuelt ved
vej bestyrelsens foranstaltning på trans
formatorforeningens bekostning, jfr.
herved vejbestyrelseslovens § 57 og E.
A Abitz ,,Vejenes Retsforhold”, pag.
396.

Vedligeholdelse af almene veje

En lodsejer i Sønderjylland har anmodet
vejdirektoratet om at foranledige, at to
veje, der i tingbogen står opført som til
hørende vedkommende sognekommune,
istandsættes af sognekommunen.

Vejdirektoratet svarede, at de omhand
lede to veje ikke var optaget på kommu
nens bivejsfortegnelse, og at der således
ikke i henhold til vejlovgivningen påhvi
lede kommunen nogen pligt til at ved lige-
holde vejene som offentlige veje.

Vej direktoratet fandt herefter ikke an
ledning til at foretage videre i sagen.

Vedrørende spørgsmålet om vejenes ved
ligeholdelse henviste vejdirektoratet i øv
rigt til besvarelsen af en tidligere henven
delse fra lodsejeren, i hvilken besvarelse
vejdirektoratet havde udtalt, at reglerne i
loven af 14. april 1865 om vedligeholdelse
af private veje, til hvis afbenyttelse flere
er udelukkende berettigede, analogt måtte
komme til anvendelse.

Erstatning for forlægning af hovedlandevej

En gæstgiver har klaget over en af et
amtsråd truffet afgørelse, hvorefter amts
rådet ikke havde kunnet imødekomme hans
ønske om for amtskommunens regning at

få anlagt en særlig vej til hans ejendom
fra en forlagt strækning af en hovedlande
vej uden om en stationsby. Subsidiært øn
skede klageren at få tillagt en ulempeer
statning for tab af kunder m. m. ved om
kørselsvej ens anlæg.

Det fremgik af sagen, at kroen, der tid
ligere havde facade til hovedlandevejen,
havde bevaret sin hidtidige adgang til of
fentlig vej, idet den efter omkørseisvejens
anlæg nedlagte del af hovedlandevejen ud
for kroen nu udgør en del af en landevej.

Vejdirektoratet svarede, at man med
amtsrådet var enig i, at der ikke burde an
lægges en vej til gæstgiverens ejendom
fra omkørselsvejen, der var anlagt som fa
cadeløs vej.

Vej direktoratet tilføjede, at spørgsmål et
om ulempeerstatning ville kunne indbrin
ges for de i vejhestyrelseslovens § 27—30

omhandlede taksationsmyndigheder og i
sidste instans for domstolene.

Erstatning for overtagelse af privat
fællesvej som offentlig

En stadsingeniør har bedt vej direktoratet
om en udtalelse i anledning af, at ejerne
af to ejendomme har forlangt erstatning
for kommunens overtagelse som offentlig
af et til udstykningsvej udlagt areal af de
pågældende ejendomme.

Det fremgik nærmere af sagen, at det
pågældende vejareal blev udlagt i 1948

som betingelse for udstykningen af en
række parceller fra de nævtne to ejen
domme, og at det udlagte vejareal først i
forbindelse med overtagelsen som offent
lig ville blive anlagt som vej.

Vej direktoratet svarede, at spørgsmålet
om, hvorvidt der tilkom de pågældende
lodsejere erstatning, af lodsejerne kunne
kræves forelagt de i vej bestyrelsesloven om
handlede taksationsmyndigheder og i sid
ste instans ville kunne indbringes for dom
stolene, men at det er fast praksis, at der
ikke tillægges lodsejerne nogen erstatning
i sådanne tilfælde.
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International vejkongres, PIARC.

,,Den permanente forening for afholdelse af internationale

vej kong resse r”.

XII. kongres i New Delhi 1963.
Emneklassifikation godkendt ved den internationale kommissio,s mode den 7/7-1961.

FØRSTE AFDELING

ANLÆG OG VEDLIGEHOLDELSE AF VEJE OG STARTBANER

Bmk. I forbindelse med hvert emne vil der
være at tage særligt hensyn til kontrol med kva
litet og udførelse.

1. emnerække.

Forarbejder til og udførelse af jordarbejder.

1.1 — Masseberegninger — brugen af elektriske
regnemaskiner,

1.2 — jordbundsundersogelser — udførelse og
vurdering,

1.3 — projektets tilrettelæggelse: masseudlig
ning i udgravning/påfyldning, betydnin
gen af jordens kvalitet, årstiden, forsin
kelser, materiel, etc.,

1.4 — kravene til kvalitet og komprimering:
betydningen af undergrundens karakter,
jordens egenskaber og arbejdsbetingel
serne m. m.,

1.5 — særlige problemer ved jordarbejdets
overflade.

1.6 — klippefyld,
1.7 — opsamling og bortledning af overflade-

vand,
1.8 — dræning af vejens indre,
1.9 — særlige tilfælde af dræning: veje med

dobbelte korebaner; lufthavnes startba
fler.

2 emnerække.

A. Opb.jgniugen af de forskellige lag.

2.1 — Udviklingen for de sidste år af meto
derne for beregningen af belægningstyk
kelser,

2.2 — de forskellige lags funktion,
2.3 — overfladelagenes tykkelser for forskel

lige størrelser af færdselen og som funk
tion af vejlegements opbygning.

2.4 — beregningsmetodernes resultater sam
menlignet med erfaringerne fra forsøg
og observationer,

2.5 — lndflydelsen af akselstrykkenes størrelse,
deres og dækkenes karakteristik, belast
ningernes gentagelse,

2.6 — studier og iagttagelser vedrørende vejes
deformering; mekaniske karakteristika.
tilladelige spændinger og træthedsbrud
af forskellige lag i en vejbelægning;
klimaets indflydelse,

2.7 — frost: analysering af fænomenet; meto
der til afhjælpning og mindskelse af
skaderne.

B. Bærelagenci i’irkemdde og udførelse.

2.8 — Fremskridtene i udførelsen ved udlæg
ning og fordeling af materialer,

2.9 — lagenes komprimering. Moderne korn
primenngsmetoder,

2.10 — stahiliseringens teknik (cement, kalk,
bituminøse bindemidler, etc.),

2.11.— metoder og materiel anvendt ved laghe
handlingen (centrale blandeanlæg, am
bulante anlæg, in situ-materiel, etc.) -

2.12 — stive’ bærelag (omhyllede materialer,
cementstabilisering m. m.),
og deres indflydelse på vejens opfør
sel

C. Undersøgelser vedrørende fleksible
vejbc’lægnznger og dis5es udførelse.

2.13 — Forbedringer af bindemidlers kvalitet;
kemisk behandlede bindemidler, special
bindemidler,

2.14 — specifikation for sammensætningen af
emhyllede materialer,

2.15 — spredningen i mængden af bindemiddel
og filler i de færdige blandinger og
indflvdelsen på blandingernes egenska

ber,
2.16 — komprimering af bituminøse tæppelag;

moderne komprimeringsmetoder og ind
flydelsen på blandingens egenskaber,

2.17 — overfladebehandling.
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3. emnerække.

Undersøgelser ret/rørende betonteje og disses
ud!øre/se.

3.1 — Fundering af betonveje,
3.2 — bearbejdelighed og styrke af beton; luft

indblandingsmidler og forskellige til
sætninger,

3.3 — moderne metoder til fremstillingen og
udlægningen af beton,

3.4 — betonveje med bituminøse overfladelag,
3.5 fugeproblemet,
3.6 — armerede betonveje uden fuger,
3.7 — veje af forspændt beton.

4. emnerække.

J ejes ø rerfladeegenskaber.

4.1 — Forbedringer af skridningsmodstanden
på forskellige vejtyper; forandringer un
der påvirkninger af trafikken, klimaet

og vejens alder,
4.2 — forbedring af køreegenskaber ved de

forskellige vejtyper og forandringer un
der påvirkninger af trafikken, klimaet
og vejens alder,

4.3 — opnåede fremskridt i målingen af skrid
ningsmodstanden,

4.4 — opnåede fremskridt i målingen af vejes
køreegenskaber,

4.5 — isslag; analysering af foreteelsen; meto
der til afhjælpning og mindskelse af is-
slaget.

5. emnerække.

Forstærkning og istandsættelse af veje.

5.1 — Forstærkning af fleksible veje,
5.2 — forstærkning af betonveje,
5.3 — eksisterende vejes forsyning med nye

lag,
5.4 — injektion under eksisterende veje,
5.5 — behandling af lagene i eksisterende veje,
5.6 — pletvis reparationer; behandling af rev-

6. emnerække.

Særlige problemer red let trajikerede veje.

6.1 — Hurtige metoder til undersøgelse af
jordarter,

6.2 — anvendelse af tropiske jordarter,
6.3 — etapevis udbygning,
6.4 — valget af belægning,
6.5 — vedligeholdelse af kørebanerne; teknik

og metoder,
6.6 — veje i ørkenområder.

VEJFÆRDSEL — ØKONOMISKE PROBLEMER BRUGEN AF VEJENE — SIKKERHEDEN

7. emnerække.

J7ejenes trafik og dens sammensætning. Trafik
kens indflyde/se på vejenes særpræg og på vej
vedligeholdelsesornkoshtningerne. Vejenes ud
formning i forhold til trafikkens krat’.

7.1 — Metoder til bedømmelse af trafik,
— undersøgelser: ,,hvorfra og hvorhen”

undersøgelser; undersøgelser af kom
merciel trafik,

— tællinger; mekaniske (automatiske),
manuelle, systematiske, stikprøvetæl
linger,

— vejning af aksler: metoder og resulta
ter,

— andre metoder til vurdering af færd-
selen,

— beregning af den gennemsnitlige mi
selængde,

7.2 — langtids- og korttidsprognoser af tra
fikkens vækst og sammensætning:
Udviklingen af vognparken og af dens
sammensætning,

Udviklingen af de gennemsnitlige rejse-
længder,
Udviklingen af lastvognes bæreevne,
prognoser og resultater.

7.3 — den indflydelse, som forskellige udform
finger har på trafikken,
— den del af trafikken, som skyldes

dannelsen af eller væksten af bolig-
centre eller af vi rksomhedscentre,

— den del af trafikken, som skyldes nye
vejruter eller forbedringer af eksiste
rende; toldafgifters indflydelse,

— under Store arbejders udførelse; broer,
tunneler .

— prognosemne sammenholdt med resul
taterne,

7.4 —. fodgængertrafikkens problemer,
7.5 — momentane hastigheder og middelhastig

heder i afhængighed af:
— vejens udformning,
— vejoverfladens art og tilstand,
— færdselsintensiteten,
— trafikkens art (sammensætning),

fler.

ANDEN AFDELING
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EPOKE TM B lastbilspreder
Kapacitet 3 km pr. påfyldning.
Enkel, driftssikker, billig.
Blot en af de mange EPOKE
modeller.

GLAT FØRE

GRUSSPREDERE
PÅ VEJ I HVERT SOGN...

G russpredning er en sikkerhedsfaktor i ethvert sogn. De
glatte veje kræver både hurtig indgriben og effektiv

spredning. Netop derfor er EPOKE på vej dertil i hvert sogn
og enhver kommune landet over.

EPOKE er det farende fabrikat. Bygget på praktiske erfaringer
i fremstilling af grusspredere siden 1934. EPOKE har hele
rækken af spredere — og de forener driftssikkerhed og grus-
besparelse!

Lad os sende Dem specialprospekt u/ forbindende. EPOKE Type I til ophæng
tor manuel betivning. En
behændig type m/ træk fra
bilens dæk.

EPOKE Type II på hjul
— nem et tilkoble, robust
udførelsen. Manuel betjening.

EPOKE automatiske rotor
spredere
hvor bred spredning er på
krævet. Enmandsbetjente til
lastvogn eller traktor.

Maskinfabriken EPOKE
v/ ALFRED THOMSEN — Askov pr. Vejen — Telf. (0415) Vejen 700.

Fnrhsndler øst for Storebælt:
Helge Lonhart AIS, Skoelunde, Kobenhann. Tlf. 94 77 22.



Vest for Storebælt: øst for Storebælt:

SILKEBORG
Enhøjvej 9, ALLERØD

Tlf. 637
Tlf. Allerød 1142
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7.6 — forsinkelsen ved vejtilslutninger,
7.7 — brændstofforbrug og slid på køretøjer i

afhængighed af:
— vejens udformning,
— vejoverfladens art og tilstand,
— middelhastigheder,

7.8 — ulykkernes omkostninger og alvorlighed
som funktion af:
— vejens udformning,
— omfanget af blysningen,

trafikintensiteten,
— vejoverfladens art og tilstand,
— vejens omgivelser,

7.9 — vejvedligeholdelsesomkostningerne som
følge af:
— vejens art,
— trafikkens mængde og sammensæt

ning,
7.10 — hoveddata: linieføring — tværprofil —

længdeprofil,
7.11 — vejtilslutninger,
7.12 — udfietninger og tilslutningsanlæg — po

ster til opkrævning af bompenge.

8. emnerække.

økonomiske rentabilitet. — Undersogel
sesm etoder, udarbejdelsen af planer for driften
af vejene.

8,1 — Relationer mellem almene økonomiske
teorier og okonomiske studier af vej-
arbejder,

8.2 — bedømmelsen af transportomkostninger,
8.3 — kriterier for klassificering og for valg

af vejinvesteringer,
8.4 — beregning af de faktorer, der bør tages

i betragtning.
— i almindelighed,
— i tilfælde af en lidet udviklet

økonomi,
for et sekundært vejnet.

8.5 — vejinvesteringer og økonomisk udvik
ling:
— et vejnets indflydelse på den økono

miske udvikling af et mindre område
eller et helt land,
anvendelsen af nationaløkonomiske
betragtninger ‘ed bedømmelse af
nævnte indflydelse,

8.6 — vurderingen af vejes kapacitet ud fra et
økonomisk kriterium:
— beregning og resultater af væsentlig

betydning,
— sammenligning med den praktiske

kapacitet,
8.7 — planlægning af vejnet — set i alminde

lighed,

8.8 — underudviklede lande,
8.9 — vejplanlægning i bebyggede områder,

— hvor det drejer sig om byer i udvik
ling eller helt nye byer,

— herved opstående menneskelige og
sociale problemer.

9. emnerække.

Parkering — service etc.

9.1 — Beregning af behovet for parkering,
9.2 — virkningen af det antal parkeringsplad

ser, der stilles til rådighed for færdse
len,

9.3 — rentabilitet og finansiering af parke
rings- og garageringshuse,

9.4 — benzintanke — telefoner — arealer uden
for kørebanen til rådighed for motor
trafikken, raste-arealer; air teminals,

9.5 — vejbelysning,
9.6 — afgrænsning og sidebeskyttelse af veje

ne: kantsten — hegn og sikkerhedsræk
værk,

9.7 — restriktioner ved vejes benyttelse, be
grænsning af tilkørsler.

10. emnerække.

J7ejæstetiske problemer.

10.1 — Vejens indpasning i landskabet; turist-
ruter,

10.2 — optisk linieføring.
10.3 — vejtræer og anden beplantning langs

vejsiden,
10.4 — reklamering langs vejen.

Kursus
DAGKURSUS PÅ

STATENS VEJLABORATORIUM

Statens Vejlaboratorium afholder kursus med
emne: Undersøgelse af z’ejbelægningers hari-L-rne

i dagene 16—18. januar 1962.
Nyere og nyeste metoder gennemgås såvel i

teori som i praksis. Kursus begynder tirsdag
den 16. januar kl. 14,15 og fortsætter de to føl
gende dage kl. 9,15—ca. 17. Af hensyn til plads-
forholdene vil deltagerantallet blive begrænset
til 16.

Prisen for deltagelse er 75 kr., hvori er ind
befattet frokost de to sidste kursusdage.

Kursus afholdes på Polyteknisk Læreanstalt,
Øster Voldgade 10, og tilmelding må ske til
Statens Vejlaboratorium, Øster Voldgade 10,
København K.
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DAGKURSUS PÅ TEKNOLOGISK INSTITUT

J7ejmænd. 8—27. januar 1962.
Afholdes i samråd med Amtsvejinspektørforenin

gen og Stads- og Havneingeniorforeningen. Om

fatter fagregning, opmåling og nivellement, ny
anlæg og vedligeholdelse af veje, motorlære, be
tonlære m. m. Varighed 3 uger med 132 timer.

Pris 260 kr. Det anbefales deltagerne at an
skaffe ,.Nivellement” og ,,Motor- og Traktor-

bogen”.

Vejformænd. 22. januar—17. februar 1962.

For tidligere deltagere på kursus for vejmænd
samt for kommunalt og privat ansatte formænd

ved vejarbejder. Omfatter fagregning, nivelle

ment, vejlære, kloakering, akkordprisberegning,

motorlære m. m. Varighed 4 uger med 176 ti

mer. Pris 350 kr. Deltagerne bør medbringe

arbejdstøj til motor- og traktorøvelser.

DAGKURSUS PÅ JYDSK TEKNOLOGISK

INSTITUT

Kloakmestre
I samråd med Stads- og Havneingeniørfor

eningen afholdes forberedelseskursus til kloak
mesterprøven, hvortil nævnte forening udpeger

censorer.
Undervisningen omfatter: Hygiejniske og tek

niske forudsætninger for kloaksystemer, kloak-

og spildevandsanlæg ved bygninger, forskrifter

for afløb fra ejendomme, mål- og rumfangsbe
tegning med særligt henblik på beregning af

jord- og materialemængde, opmåling af afløbs

arbejde efter foreliggende tegninger og udar
bejdelse af tilbud, projektering og tegning af
enkelte lettere afløbsplaner for ejendomme,
praktisk afsætning og miring, udførelse af op
gravninger, afstivning og tilfyldning, lægning og
samling af afløbsledninger, placering for sæt

ning af brønde, dræning og afhjælpning af ulem

per ved ældre afløbsanlæg.
Det forudsættes, at deltagerne ved dette kur

sus har nogen øvelse i tegning og regning.
Der skal under kursus anvendes følgende bø

ger: Vejledning i afløbsfaget og forskrifter ved
rørende afløb fra ejendomme, normer for beton-
varer (DS 400), priskurant for murermestre el

ler jord- og betonarbejdere. Pris for bøger Ca.

kr. 50,—.

Eleverne må medbringe en rørhammer.
Kursus varighed: 15 dage.
Pris: Kr. 305,—.

Kloakmesterproren.

25—26. januar og 29—30. marts 1962.

Jydsk Teknologisk Instituts kloakmesterprøve

afholdes i samråd med Stads- og Havneingeniør

foreningen. Prøven omfatter en skriftlig, en
praktisk og en mundtlig del. Det er en betin

gelse for at kunne indstille sig til prøven, at

eksaminanden moder med en attest fra en aner

kendt kloakentreprenør for, at han gennem

mindst i års praktisk arbejde i firmaet har er

hvervet sig det fornødne faglige kendskab til

udførelse af kloakmesterarbejde. Attesten skal

påtegnes af Stadsingenioren, eller i kommuner,

hvor en sådan ikke findes, af kommunalbesty

relsen. Eksaminanden bør være i besiddelse af

de teoretiske kundskaber, som f. eks. meddeles

i kloakmesterkursus.

Provegebyr: Kr. 180,—.

l7ejformænd. Dagkursus 8. an nar — 4. februar

1962.

Kursus er tilrettelagt i forbindelse med Stads-

og Havneingeniørforeningen og Amtsvejinspek

torforeningen og står åbent for kommunalt eller

privat ansatte vejformænd samt for entreprenør-

formænd, der er beskæftiget ved vejarbejde.

Undervisningen omfatter foredrag om opbyg

ning og vedligeholdelse af veje og gader, kloak

arbejder, betonlære, vejmaskiner, motorer og

traktorer, fagregning, opmåling og nivellering

samt akkordprisberegning.
Der vil endvidere blive anledning til besøg

på arbejdspladser (i den udstrækning, vejret til

lader) samt på skærvefabrileker, oplagspladser

m. m. Til motorøvelser medbringes arbejdstøj.

Endvidere medbringes hovedoverenskomst mel

lem Dansk Arbejdsmands Forbund og Entrepre

nørforeningen.

Kursus varighed: 24 dage (175 timer).
Pris: Kr. 275,—.

Rettelse
I Dansk Vej tidsskrift nr. 7 bedes følgende
rettelser foretaget:

1. Side 173, sp. i linie 1 f. n. skulle
være kommet som linie f. n.

2. Side 191, sp. 2, 3. afsnit (lige før
omkostninger ved taksationsforretnin

ger”). Afsnittet skulle have haft følgende
affattelse: ,,Vej direktoratet tilføjede, at man
ikke ved den nævnte skrivelse, hvorved
man henviste til taksationsmyndighedernes
afgørelse, havde taget stilling til, om land-

inspektørens krav om ejendommens over
tagelse i det foreliggende tilfælde måtte
anses for berettiget.”
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Rør og andre betonvarer

Niels Hansens Sønner, Vig efter DS 400

B ETONVAR E- OG S KÆ RVE FABRIKER
Vaskede stobematerialer

Vejmaterialer til
VIG 19 . 250

alle formål

ENTREPRENØR.VOGNMAND

TH. ERIKSEN
FARSØ. TELEFON 149

Vejmaterialer . Vejarbejder . Kloakarbejder . Al kørsel

E.A.KJÆR
CIVILINGENIØR & ENTREPRENØR

TAULOV, TELEFON TAULOV 79*

Jord- & vejarbejder . Slagger . Overfladebehandling med varm asfalt

Telefon 33159
Telefon 3 32 59

Værksted Salg og Special-Reparation af Motortromler,
Dollerupvej 7

Aarhus
Vejbygningsmaskiner, Traktorer og Diesel-Motorer

A 14



Brabrand Vognmandsforretning
v/ Brdr. Møller

Tlf. Aarhus 60041
Levering af Grus og Stenmaterialer
til saavel Bygnings- som Gade- og Vejarbejde.
Entreprenørkørsel med Vogne
fra 3 til 15 t samt Traktor.

Osvald Nielsen
Ingeniør. & Entreprenørforretning

Handelsbankens Hus

Torvegade 1 . Randers

tlf. (0621) 3788

AKTIESELSKABET

De danske Granitbrud
Nr. Voldgade 54 . København K

Tlf. Central 2620 . Minerva 2620

Kantsten . Brosten

Skærve- og

Chaussebrostensfabrik

Stenhuggerier

Vang . Bornholm

HOLM & STR0YBERG
Nr. Voldgade 54 . København K

P ET E R S VÆ R K
BETONVARE-INDUSTRI

G. DUUS NIELSEN

NØRRESUNDBY . TELF. *2 10 55

Alle arret betonvarer i højeste kvalitet

NOVEJFA A/

AALBORG AALESTRUP

Telefon (081) 27722 Telefon 200

FABRIKERER: Asfaltemulsion, pulverasfalt samr øvrige
specielle asfaltprodukter

UDFØRER: Stobeasfaltarbejder, entreprenoraebejder og
vejarbejder af enhver art.
Udlægning af asfalterede vejmaterialer
med de mest moderne udlægningsmaskiner
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Anders Bach A/s

Havnens Nordside
Vejle

Tlf. 386 (2 linier)

Alt i betonvarer D. S. 400

Bygningsmaterialer
Cement, terrazzo, tagsten
Væg- og gulvfliser etc.

Stenbrud og Skærvefabrik

NØRRE SMEDEBY A/S

Vilsbæk pr. Kliplev

Tlf. Kliplev 87716

SKAFTE-HANSEN
Entreprenør

Ho1megaard” - Hjørring

Telefon 1422

Asfaltering. Tæppebelægrtinger

Reparation af veje

Jord- og vejarbejde
Kloakering . Broarbejde . Jernbeton

HUNO RASMUSSEN
Ingeniør & Entreprenør

Telefon Aalborg 27773

»Nordmark« pr. Gug

A/S Fyns
Vejmateri a lefab ri k
(Mexas)

ODENSE .131502

Vejmaterialer . Vejtjære . Asfaltemulsion

Tæppebelægninger

Betonvarefabri ken

»LØVE N

er fuldstændig moderniseret og rationaliseret

Både stor VIHY og junior
og alt i vibration
Trekanten nr. 20 erhvervet i 1926

Tlf. 40 Svinget

Tlf. 240 privat

Vardevej 9, Skjern

Entreprenør- og ingeniørfirma

KAJ BUNDGAARD As

Aalborg 28301

Bodilsvej 16 . Hasseris

MIDTjYDSKE
BETONVAREFABRIKER

Tlf. Herning 464 - 465

Lind 45

Lager af mrk. betonvarer

Kontor: Vardevej

HERNING
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PULVERASFALT. STØBEASFALT. MACADAMASFALT

Rubit Qwnrn Pulverasfalt
og Støbeasfalt

mere skridsikkert
mere elastisk

mere slidfast

Als DANSK ASFALTFABRIK
østre Tegigade København SV * Telefon *Hilda 1648

NYSTED AARHUS ODENSE

Telefon 871188 Telefon 33844 Telefon 123681

AUTOVÆRNET MED KÆDE REAKTION
Vest for Storebælt:

A-S SYDJYDSK
LECABETON

Egernsund
Telefon:
Gråsten (046)51 713

NORDISK
AUTO VÆRN

øst for Storebælt:

ASKEBY TRÆLASTHAN DEL OG BETONVAREFABRI K

v H. Hansen Telefon: Møn 7411



VIKING PEX 720
TROMLE-SNE FRÆSER OG LÆSSEMASKINE

for montering på FORDSON MAJOR HD-traktor med reduktionsgear i 24

Arbejdsbredde 1850 mm, forsynet med svingbar udløbs- og læssetragt, der

kan drejes 3600 så sneen kastes mest bekvemt eller læsses direkte på en

kørende lastvogn.

Omgående levering — Forlang tilbud

V. Lø’1EI1ER VESTERBROGADE 9

KØBENHAVN V . C 7885

SKANDINAVISK BOGTSYK
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