
,6KEN

IPANKASI
SELSKAB

LYNGBY MOTORVEJEN
Københavns amts vejnspektorat

Nyudlagt Hyperite asfaltbeton
0/12 mm med yst tilslag

Indsat:

Belægningens udseende
efter tilslidning

I -



KVALITETSKONTROL
Lige fra de mindste veje og pladser til

motorvejene anvendes nu også herhjemme

i stigende omfang asfalt til bærelag og

korebanebelægninger — og i samlet tykkel

se helt op til ca. 20 cm.

Asfaltbelægninger har god bæreevne og

holdbarhed — er behagelige at færdes på —

og udføres under fuld kontrol.

IEIø1I
VEJ BYGNING

Vore laboratorier kontrollerer til stadighed

både produktion af materialer og udførel

sen af belægninger efter nyeste metode

med moderne udstyr — bl. a. kontrol af ud

førte forstærkningsbelægningers jævnhed

med en Viagraph som vist på billedet.
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LABRADORIT
BLÆNDENDE HVID NORSK NATURSTEN MED HÅRDHED 7

LABRADORIT FRA VORT VÆRK I HELLVIK

anvendes til mange formål bl. a.:

Iblanding i asfaltbelægninger, overfladebehandlingsarbejder,
hvide færdselsstriber og forsatsbeton til kantsten og elementbyggeri

LABRA DORIT

leveres som stenmel og skærver efter opgave

LABRADORIT

afgiver diffust og ensartet reflex i såvel våd, som tør stand

Als NORWEG IAN TALC, BERGEN

AIS Wright, Thomsen & Kier Kurt Bønnelycke
ÅRHUS KØBENHAVN

(06) 133088 (01)62 PA 2591
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C. M. Schaninger*
udtaler sig
om den nye
Allis- Chalmers
bæltetraktor

12G

Adm. direktør for Allis- Chalmers,
Springfield, Illinois, USA.

»De har aldrig set en traktor med en tilsvarende
høj ydeevne som denne Allis-Chalmers model 12G. Det
er en ny størrelse... 1,91 til 3,06 m3 (21,4 til 4 cu.yds.)
fodbetjent styring, fuld Power-Shift, 185 netto hk. Den
er helt anderledes i konstruktion og åbenbarer mange
avancerede detaljer. Bemærk f.eks. M-pedalen... Det er
Deres fodkontrol for modulationskoblingen.e

»Føreren aktiverer blot M-pedalen for at nedsætte
kørselhastigheden frem eller tilbage. Dette øger pro
portionelt den til rådighed værende motorkraft til
hydraulikken og giver større brydningseffekt og løfte
hastighed. Når M-pedalen er trykket helt ned, er modu
lationskoblingen frakoblet og hovedbremsen aktiveres

» De ser straks at den er ny... skråtliggende motor. jælm, sider,
bagparti... godt udsyn til alle sider. «



til jævn og sikker standsning. Hele motorkraften, der er
til rådighed, overføres derefter til det hydrauliske system.
Ingen anden bæltetraktor har Modulationskobling...
denne Allis-Chalmers konstruktion, som har bestået sin
prøve i tusindvis andre store Allis-Chalmers Power-Shift
traktorer. «

»Allis-Chalmers 12G har også étgrebs skovlkontrol.
De hæver, tipper og sænker skovlen med én hånd.
Bemærk desuden den dobbelte køler bagi... spild fra
skovlen kan ikke >sandblæse’ køleren eller arbejde sig ind
i motoren! Denne nye konstruktion giver også føreren et
fortræffeligt udsyn til alle sider. Mere nyt? J0, der er
forstærkede, effektive bremser, der betjenes med fod-

derne. Bæltet er permanent smurt og forseglet... og der
er mange andre egenskaber, der vil overbevise Dem om,
at denne nye 12G er den bedste på markedetk

INTERNATIONAL DIV., ALLIS-CHALMERS . DEPT. 7004. MILWAUKEE. WIS.. U.S A. 5320

Lad os give Dem alle yderligere oplysninger I

ii i,-i-ri i-i
INDUSTRIVEJ 7 . GLOSTRUP . TLF. (01) 96 19 00

»Bedste køb
på markedet!cc

»rIed et greb hæves, tippes og sænkes skovlen... rnereend 3,7 m (12 ft.) tippehojde.e

ALLIS-CHALMERS



Nuover 125 SCHEID
tandemvibrationstromler

i arbejde i Danmark
Nøjagtig lodret rettet vibration

Hydraulisk styring

SCHEID MODEL TV 20

Arb.vægt: 2,0—2,3 ton

Valsediameter: 750 mm
Valsebredde, for: 900 mm
Valsebredde, bag: 870 mm
Motor: i cyl. Deutz, 11 hk
Kørehastighed; frem/bak, max:
1 og 3 km/t
Vibrator: fra 1500—3500 svingnin
ger pr. minut, lodret rettede
Ny typebetegnelse,
men iovrigt helt uændret.

Vent for Storebælt: Egon Jensen. Brønderslev, tlf. (088) 209 88 — Jens Hjorth,
Aarhus, tlf. (06) 260993 - H. Hostrup Sørensen, Herning, tlf. (07) 1229 97 -

0. Christensen, Haderslev, tlf. (045) 258 50.
øst for Storebælt: J. Haslund, Rødovre, tlf. (01) 70 8637 - Verner Hansen,
Jægerspris, tlf. (03331) 305 - Sv. Stendahi, Gladsaxe. tlf. (01) 696802.

PEDERSHAAB MASKINFABRIK A/S

SCHEID MODEL TV 40

Arb.vægt: 4,3—5,0 ton
Valsediameter: 1000 mm
Valsebredde, for: 1100 mm
Valsebredde, bag: 1080 mm
Motor: 2 cyl. Deutz, 22 hk
Korehastigbed; frem/bak, max:
0,8, 4,0 og 8 km/t
Vibrator: fra 1200—2800 svingnin
ger pr. minut, lodret rettede
Ny typebetegnelse,
men iøvrigt helt uændret.

TV2

VI IKKE ALENE TALER OM GOD SERVICE — VI YDER DEN!

KØBENHAVN, HERLEV
TLF. (01) 947066

ÅRHUS
TLF. (06) 131400
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6/12 mm ru belægning af

Blå Rønnegranit.

Udlagt 1961. Foto 1967.
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AS



AVIF’s
generalforsamling
og årsmøde på
hotelNorden, Haderslev

-14. juni 1967

Generalforsamling
1.— 2. Formandens beretning og regnskabet

for 1966/67, herunder regnskabet for
Dansk Vejtidsskrift, godkendtes.

3.— 4. Budget og virksomhedsplan for 1967/
68 overlades til bestyrelsen, idet med
lemskontingentet blev fastsat til 100
kr. årligt.

5. Til bestyrelsen valgtes Buchwald Chr!
stensen.

6. Som personlig suppleant for Buchwald
Christensen valgtes Knud Jensen og
som suppleant for J. M. Olsen valgtes
K. I. Poulsen.

Til formand valgtes Buchwald Christen
sen.

Som revisor genvalgtes N. K. A. Sø
rensen.

Redaktionsudvalgets beretning for
Dansk Vejtidsskrift godkendtes, og til
udvalget genvalgtes K. I. Poulsen og E.
Grimstrup.

Valg til foreningens udvalg.
Til udvalget vedr. benzintankanlæg
valgtes J. Stenbæk i stedet for Viggo
Rasmussen.
Til udvalget vedr. fællesbetingelser
valgtes K. I. Poulsen i stedet for Buch
wald Christensen.
Det vedtoges at udvide udvalget vedr.
foranstaltninger mod glat føre med 2
repræsentanter udpeget af Danske
Stadsingeniørers fællesråd.

12. Valg af repræsentanter.
Til Nordisk Vejteknisk Forbunds danske
styrelse valgtes Buchwald Christensen
i stedet for P. V. Pedersen.
øvrige valg under 11. og 12. var gen
valg.

‘i

i

den 12.

II

7.

8.

- g.—io.

b

11.

I

13. Årsmødet afholdes i Århus amt i 1968.
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Årsmødets åbning
Årsmødet åbnedes af formanden,

amtsvej inspektør Ivar Jørgensen, Kø
benhavn, der bød velkommen til gæ
ster og medlemmer.

Af de indbudte gæster deltog føl
gende fra:
Amtsrådsforeningen:

Stiftamtmand J. Pinholt,
vej udvalgsmedlem L. Schmidt og
amtsfuldmægtig J. A. Nielsen.

Vej direktoratet:
Vej direktør K. Bang,
afdelingsingeniør P. Vedel,
overingeniør Aage Andersen,
kontorchef Th. Jørgensen,

» P. Wiuff og
> B. Andersson.

Statens Vej laboratorium:
Professor H. H. Ravn.

Formanden, amtsvej inspektør Ivar
Jørgensen, indledte sin årsberetning
med en omtale af kommunalrefor
men, som skal søges ført ud i livet
fra 1. april 1970.

Indenrigsministeren har anty
det, at han forestiller sig 15—16
nye amtskommuner, altså en ik
ke uvæsentlig reduktion fra de
nuværende 25. Allerede dette
må rejse en række problemer af
betydning for amtsvejinspektø
rerne.

Købstadkommunernes optagelse i
de nye amtskommuner rejser også
problemer af såvel formel som prak
tisk art, men Ivar Jørgensen så ud fra
sine erfaringer fra Københavns amts-

Dansk amtsvejingeniørforening:
Amtsvejingeniør A. E. Nielsen,

Rungsted.

Stads- og havneingeniørforeningen:
Stads- og havneingeniør H. J.

Hansen, Haderslev.

I ngeniørsammenslutningens gruppe
for stads- og kommuneingeniører:

Kommuneingeniør Hildur Thom
sen, Bramminge.

Endvidere deltog amtsvandinspek
tør V. Lindebo Hansen, Haderslev.

Med undtagelse af amtsvej inspektør
N. K. A. Sørensen og 0. Kærn var
samtlige amtsvej inspektørere mødt, og
endvidere deltog fhv. amtsvejinspek
tør C. R. Christoffersen.

Til dirigent valgtes amtsvej inspek
tør K. P. Danø, Holbæk.

rådskreds optimistisk på mulighederne
for at løse de praktiske problemer.

Formanden håbede, at man i god
tid begynder på forarbejderne til det
nødvendige omfattende lovrevisions
arbejde, at man søger at drage nytte
af og tage hensyn til kommunale er
faringer og synspunkter, og at man
snart tager fat på de virkelig centrale
og vigtige problemer om byrde- og
ansvarsfordeling mellem staten, de
nye amtskommuner og de nye primær
kommuner.

Finansloven
Om forholdene vedrørende finans

loven oplyste formanden, at vej fon
dens indtægter i indeværendt finans
år anslås til ca. 1,42 milliarder kro
ner, hvoraf 1,10 milliarder bevilges
til vej formål.

Det er en stigning i forhold til fo
regående år på ca. 8% på indtægts
siden og på 26% på udgiftssiden.

Det er en bemærkelsesværdig stor
stigning, selv om behovet vel er stør
re, og selv om prisudviklingen sluger
en væsentlig del af forøgelsen.

Hovedlandevejsioven
Formanden redegjorde for de for

handlinger, der har været ført om
projekteringen af den jyske motorvej.
De interesserede østjyske by- og amts-

råde havde i foråret 1966 ytret ønske
om at løse opgaven ved et samarbej
de evt, ved etablering af fælles mo
torvej skontorer.

Vej direktoratets forslag gik der
imod ud på, at der etableredes et cen
tralt, statsligt projekteringskontor i
Jylland til at forestå projektering af
og tilsyn med den jyske motorvej fra
Aalborg til grænsen.

Amtsvej inspektørerne udarbejdede
et modforslag, hvorefter der i Aaben
raa, Vejle, Aarhus og Aalborg etable
redes 4 regionale motorvej skontorer
til under ansvar overfor 4 fællesud
valg nedsat af de interesserede by- og
amtskommuner at forestå projektering
af og tilsyn med 4 delstrækninger af
den jyske motorvej, som hver har en
sådan længde, at arbejdet hensigts
mæssigt kan dirigeres fra et kontor.

Forslaget blev lagt til grund for en
henvendelse til trafikministeren fra
amtsråds- og købstadsforeningerne, og
i efteråret 1966 havde et forhand
lingsudvalg fra de kommunale orga
nisationer et møde om sagen med tra
fikminister Kai Lindberg og vej direk
tør Bang m.fl.

Mødet endte med, at trafikministe
ren bad et snævrere udvalg forhandle
videre på grundlag af forslaget om 4
regionale motorvejskontorer under 4
regionsudvalg, hvortil ministeren og
de interesserede by- og amtsråd skul
le udpege repræsentanter.

Dette forligsforslag blev imid
lertid fejet af bordet, da Kai
Lindberg blev afløst som trafik
mimster af Svend Horn, der
anser projektering og udførelse
af motorveje for at være en ren
statsopgave, og som ønskede ar
bejdet med den jyske motorvej
organiseret som foreslået af vej-
direktoratet.
Ministeren erklærede sig dog
villig til at forhandle med de
kommunale organisationer om

formen for et samarbejde mel
lem vejdirektoratet og dets jy
ske kontor på den ene side og
de interesserede kommuner på
den anden side.

Resultatet af forhandlingerne ser
ud til at blive:

Ministeren fastholder trods kom
munale indsigelser sin beslutning om
at oprette et statsligt, centralt motor
vejskontor i Jylland.

Formandens beretning
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Til formidling af samarbejdet om sandsynligt, at der hurtigt bli- Kommunei ie er hel er ikke for-
motorvejen mellem staten og kommu- i’er tale om at etablere distrikts- vænt med at blive oriente,et i

nerne nedsættes 4 regionsudvalg med kontorer undei det centrale forvejen, endsige ablive ind-
repræsentanter for ministeriet og de kontor, budt til forhandling lovæn
interesserede by- og amtsråd. Til hvert Derved vil et første skridt i ad dringer af betydning for kom
regionsudvalg knyttes en tekniker- et statsligt vejfo; z’allnings •gan munernes adminivir lion og

gruppe bestående af samtlige stadsin- væie taget. økonomi.

geniører og amtsvejinspektører i regi- Vi har sagt det føi o gentager Lovændringen blev dog dsat til
onen til at samarbejde med vej direkto- erne ‘ e tror På at

ti oktober og de kommunale rganisa
ratets teknikere, der i det lille Danmark er plads

koIflute den så es vundne
Regionsudvalgene skal give ind- til, endsige behov for 3 slagi tidl’t’oage m e dybtgående

stilling om, hvorledes otorvejanlæg- vejforvaltninger. er d
- elser og regninger over

gets projektering in n for regionen ik I ii n af det ebudede forslag,
mest hensigtsmæss’ t kan finde s er er nat r igvis beho for en t. med h blik på fremsættelse af
og s a nøje ø proje erings r

- ai vejs relse, og vi ser meget odforslag.
det og formidi samarbejdet d de rne at dine styrkes o effektivise
. Formanden dtalte endvidere:o ae vejuesty f. res til løsnig af de mange presseren
Regionsudva e e skal elig give aver

Det er ve adskillige lejligheder

indstilling tiini tere om fgørels / Om rtoejsprojekteringen i Stdr-’
blevet påvist f.eks. af vejdirektora

voksende kravHerudver nedsættes et snævert side og Køh6lTvns magistrat og - . . J
samarbej»çdvalg med 2 repræsentan- benhavns anfd på den anden s
ter for i rteriet, 2 fra købstadfor- Aftalen fastslår at magistraten ,
eningenja amtsrådsforeningen. amtsrådet som de ansvarlige myndi idgif medkerhedendse

Sama e valget skal behandle heder patager sig at lade henholdsvis egulere den hvis den statsfinansiell
generel)e og organisatoriske spørgs- stadsingeniørens direktorat og amts- s uatiori gør’ det ønskeligt og de inst
mal, scjlm har betydning for mere end vejinspektoratet forestå projektering u rer at der disponeres for letsi
i regipnsudvalg. og udførelse af de pågældende mo- ed vejudgifterne fordi komuLi

Det bør fremhæies, at der ikke torvejsanlæg, idet et særligt udvalg ne genudun er en del alud
I f/74lgået noget forlig mellem med repræsentanter for stateKFn,

, LE t . /
1Jmi,iiereii og kommunerne om havns og Frederiksberg ge dennitikIt er det

P1 oj tering af den jyske mo- Københavns amtsråd følger og koor- at b , n bebude
toivej dinerer arbejdet — jfr. de ovenfor om- e ne kæring i i i se henseen
Minist ren har uanset kommu- talte jyske regionsudvalg. ,/ der im ekommer kritikken.

ii s ønsker og argumenter og Formanden omtalte endvide ,e;- State vil stadig have samme van-
uanset de af forgængeren i fol- direktoratets regnskabscirkulæ e,ivor skeligbd ved at budgettere og vil ik
ketinget under behandlingen af til amtsvejinspektørforenin 9/’ sam- ke •line regulere, og hvem tror, at
hovedlandevejsioven fremsatte men med Stads- og Havne’ Vniørfor- f.ekf et sogneråd vil disponere ander
erklæringer ønsket at etablere eningen har fremsat end det ellers ville have gjort,
et centralt, statsligt projekte- y.sforslag, indarbejdet\ fordi de evt, selv skal afholde 60%
ringskontor. i eecEucjr C af udgifterne mod hidtil 55%?
Det er ministerens afgørelse og

is ar, og det har kommunerne Vejtilskudslor Licitationsloven
i å tage til efteiretning. I februar r ønskede eringen Monopoltilsynet udsendte d. 7. de-

På e sål af ministeren fastlag- pludselig r f sionssatsern for de cember 1966 en vejledning vedrøren
te grun lag har k mmunerne truffet kommunale judgifter n skåret med de licitationer m.v. inden for bygge-
aftale om formen f r det i alle tilfæl- 10 points ko unernes og og anlægsvirksomhed. Om amtsvejin
de nødvendige sama hej de mellem sta- med 5 p s for ærkommuner- spektørforeningens stilling under fog
ten og kommunerne om opgavens løs- nes vedk ende ed virkning fra le forudgående forhandlinger sagde
ning. 1967/19 Dette ville kræve vedta- formanden:

velse af ændring af veitilskudsloVi mener sta g, at vores yor- , ,• > vi ønsKeae rn.a. ae vejieaenue oe
slag var bedi udtalte forman- ven ind n 1. apri i ar. stemmelser om »Fastholdelse af licita
den. Vi lior i ke på, at projek- I r n ige angreb på refu- tionsresultatet (lovens § 3, stk. 3)
terings- og i synsarbe det hen- s o isi egl mi kom forslaget vel formuleret således, at der ikke kunne
sigtsmæssig kan ud r fra ét e so en egentlig overraskel- være tvivl om, at bygherren er beret
centralt kom ar; og J e har Jørgensen. tiget til ved forhandling med den en

Dan5k Vejiidsskrifi 967 7 123
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treprenør, til hvem arbejdet ønskes
overdraget (uanset om det er den la
vestbydende), at søge kontraktgrund
laget præciseret f.eks. ved bortfald af
eller ændring i forbehold, evt, mod
ændring af tilbudsprisen, når blot Ii
citationsresultatet ikke derved forryk
kes.

Selv om vi ikke fik formuleringen
ændret, er det min opfattelse, at reg
lerne skal fortolkes, som vi ønskede.

Spørgsmålet om, i hvilket omfang
loven finder anvendelse for leveran
cer, har været forhandlet særskilt og
synes ikke ganske afklaret.

Der synes at være enighed om, at
kun leverancer direkte til et konkret
bygge- og anlægsarbejde og således f.
eks. ikke leverancer til lager omfattes
af loven.

Hvis man til en direkte leverance
ønsker mere end to tilbud, bør man
studere loven og vejledningen nøjere,
inden man indhenter tilbudene.

Medens bygherren således måske af
formelle grunde kunne være fristet til
at indhente højst 2 tilbud, har hånd
værksorganisationerne søgt at imøde
gå lovens virkninger ved at søge ge
nerelle og for medlemmerne obligato
riske forbehold anerkendt af Mono
poltilsynet.

Vi har advaret mod godkendelse af
forbehold, som dels i væsentlig grad
begrænser bygherrens mulighed for at
bestemme udbudsgrundlaget, dels vir
ker direkte konkurrencebegrænsende
ved at forlange en række ydelser be
talt i regning uden for tilbudssum
men.

Håndværksrådet har overfor mini
steriet for offentlige arbej der foreslå
et nedsat et udvalg, der skulle stille
forslag om en revision af >Alminde
lige betingelser for arbejder og leve
rancer<(.

På linie med en række andre orga
nisationer har vi givet udtryk for, at
vi ikke kan anbefale et sådant revi
sionsarbejde iværksat på nuværende
tidspunkt.

Klassificering af landeveje
Formanden hilste med tilfredshed,

at klassificeringen af 1. og 2. klasse
landeveje endelig er gennemført i
samtlige amter med undtagelse af Kø
benhavns amt — som forhåbentlig
snart følger efter.

Sager behandlet af bestyrelsen
i årets løb

Formanden kom herefter ind på en
række sager, som foreningens besty
relse har behandlet i årets løb.

Om nddannelsen af tekniske assi
stenter kunne det oplyses, at det ud
valg, der arbejder med etablering af
en bygge- og anlægslinie i undervis
ningsplanen har indstillet til uddan
nelsesnævnet, at uddannelsen opdeles
i 4 retninger, nemlig anlægsvirksom
hed, byggevirksomhed, fabriksvirk
somhed og driftsassistenter. Der er
håb om, at undervisningen for an
lægslinien kan begynde 1—8—1967.

Om Dansk Vejtidsskrift oplyste
formanden, at de første 3 årgange i
det nye format havde givet overskud,
og at bladet nu har en reservekapital.

Det var hensigten med den nye
overenskomst med Teknisk Forlag, at
bladet skulle hvile i sig selv, således
at evt, overskud principielt skulle sø
ges anvendt til en forbedring af bla
det.

Vi har derfor dels udvidet antallet
af tekstsider, dels søgt at styrke red
aktionen.

Årgang 1966 gav et underskud på
ca. 11.000 kr., og også i år har vi

Vedr, landevej sklassificeringen.
Som anført i Kirkegaards redegørel

se om forholdenes ordning i Aalborg

budgetteret underskud, så økonomien
må snart rettes op, hvilket desværre
sikrest gøres ved en reduktion af ud
gifterne, d.v.s. ved at reducere stof
mængde eller kvalitet,

Efter en omtale af samarbejdet
med en række foreninger og vejdi
rektoratet, rettede formanden en tak
til disse for det forløbne år. Ivar Jør
gensen sluttede:

»Endvidere vil jeg gerne takke
amtsrådene for den velvilje og forstå
else, vi altid møder, og for den øko
nomiske støtte, uden hvilken vi ikke
kunne gennemføre noget foreningsar
bejde af betydning.

Endelig vil jeg gerne slutte denne
min sidste formandsberetning til amts-
vej inspekørforeningen med en varm
tak til de mange, foreningsarbej det
gennem 6 år har bragt mig i kontakt
med, for råd og bistand og for sam
arbejde, som i mange tilfælde har
ført til personlige venskabsforhold,

Ikke mindre skylder jeg mine kol
leger tak for tillid, støtte og for over
bærenhed gennem årene,«

Et af amtsvejinspektør J. M. Olsen
udarbejdet bilag til formandens be
retning vedr. landevejsklassificeringen
blev udleveret til mødedeltagerne.

amt ved den pr. 1. april i år af mini
steriet vedtagne klassificering af lan
deveje af 1. og 2. kl. må det være

Modestedet, hotel »Norden<c

Bilag til
formandens
beretning /3;
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klart, at disse kan — og vel er blevet
ordnet på andre måder i andre amter,
alt efter med hvor stor en procentdel
det tidligere landevejsnet — incl. ho
vedlandeveje — er blevet forøget og ef
ter amternes forskellige karakter fra
fortrinsvis rene »landlige områder til
de i større udstrækning bymæssigt be
byggede amter i storbyernes område —

specielt Københavnsegnen.
Maribo amt hører som et af de

»landlige< amter og med en forøgelse
af landevej slængden på kun 16 % i
forhold til Aalborgs 56 % til i den
yderpol — måske den alleryderste —

hvor konsekvensen af forøgelsen af
landevej snettet vil blive mindst mærk
bar både i henseende til rent praktiske
foranstaltninger, samt adminitsrativt
og økonomisk.

Det kan hertil yderligere anføres, at
Ca. 56% af de nu til landevej sklassen
overgåede offentlige biveje allerede
som 1. kl. a biveje efter overenskoms
ter med de respektive sogneråd besty
redes af amtsrådet med et bidrag fra
amtsrådet på 15 % til udgifterne ved
disses vedligeholdelse og udbygning,
idet sognerådene anmelder hele vejud
giften til refusion.

Den samlede længde af nyoptagne
landevejsstrækninger i Maribo amt i
henhold til vejbestyrelsesloven af 1957

udgør ialt ca. 61 km. Samtidig er ned
lagt som landeveje 5,8 km. Den tidli
gere samlede længde af hovedlande
veje og landeveje var ca. 342 km. Af
de nye landevejsstrækninger var alle
rede før den ny klassificerings vedta
gelse pr. april i år forlods optaget som
landeveje en samlet strækning på ca.
24 km — fortrinsvis motiveret af disse
strækningers meget dårlige tilstand,
der nødvendiggjorde en hurtig udbyg
ning. Ialt var af de nyoptagne lande
veje allerede før 1. april Ca. 41,6 km
udbygget til landevejsstandard, og ca.
2,2 km var under udbygning og halv
vejs færdig.

Forhandlingerne med sognerådene —

ialt 16 — afsluttedes allerede i decem
ber 1960 og januar 1961 ved to mø
der. Man har således ventet i 6 år på
vej direktoratets og ministeriets ende
lige afgørelse, og jeg kan tilslutte mig
formandens tilfredshed med, at denne
nu endelig kom, således at man kan
få begyndt at få bragt orden på alle
formaliteter bestemt i den ny vejbe
styrelse i 10-året efter dennes vedtagel

se — specielt kan her — som allerede
gjort af formanden — nævnes bivejs
revisionen, der sidst er foretaget i
1952.

Det kan også anføres, at det før
vej bestyrelsesloven påbegyndte arbejde
med en ny kilometrering af hele lan
dets hoved- og landevejsnet nu kan
genoptages og forhåbentligt snart af
sluttes — alle kan vist være enige om,
at det er et meget vigtigt felt at få
hold på, både af administrative hen
syn, men også af hensyn til vore »kun
der« — trafikanter af alle kategorier.

Den økonomiske side af overens
komsterne med sognerådene om over
tagelsen af bivejsstrækninger som lan
deveje i Maribo amt havde følgende
hovedprincipper:

Alle til landevejsstandard tidligere
udbyggede strækninger (1. kl. a bi
veje) overtages af amtsrådet i forefin
dende stand uden noget vederlag for
overtagelsen.

For udbygningen til landevej sstan
dard af endnu ikke udbyggede stræk
ninger af 1. kl. a biveje betaler sogne
rådene 121/2 % — eller halvdelen af
egenudgiften — af udgiften til udbyg
ningen, når denne bringes til udfø
relse.

For udbygningen af bivejsstræknin
ger, hvorom der ikke forelå overens
komst om amtsrådets administration
som 1. kl. a biveje, betaler sogneråde
ne 25 % (i tilfælde af opnåelse af vej-

fondstilskud 15%) — eller hele egen-
udgiften — af udgiften til udbygnin
gen.

Det er en forudsætning for alle
overenskomster, at amtsrådet overtager
al fremtidig administration, drift og
vedligeholdelse fra overtagelsestids
punktet uden vederlag.

Der blev ved forhandlingen med
sognerådene opnået enighed efter dis
se principper med alle på nær 3, hvor
af de 2 senere har tiltrådt.

Tilbage mangler herefter endelig
overenskomst med kun eet sogneråd,
der vel kunne tiltræde den økonomi
ske del, men på grund af lokal mod
stand mod en forelagt linieføring for
udbygningen ikke ønskede at indgå på
denne. Den pågældende vejstrækning
er nu klassificeret som landevej af 2.

kl., og det økonomiske mellemværende
ved strækningens udbygning må gen
optages til forhandling og evt, afgøres
af vej nævnet.

For så vidt angår de nedlagte Ian
devejsstrækninger er der ikke ført for
handlinger — dog på et sogneråd nær,
hvor der tidligere og samtidig var og
er optaget ret betydelige bivej sstræk
ninger som landeveje — og man har nu
blot meddelt de respektive sogneråd,
at disse vejstrækninger pr. 1. april er
overgået til kommunerne til bestyrelse
og vedligeholdelse. Det er min opfat
telse, at der ikke bør ydes noget veder
lag fra amtsrådet til sognekommuner

Oversigt over ll3optagne landeveje af 1. og 2. kl. ved nyklassiftcermgen pr. 1. april 1967.

Optaget efter Heraf Udbygget
klassificerings- tidl. tilande

Lande- Vejdir. forslaget 1. kl. a vejsstan
vejs nr. i Forløb Pr. biveje dard før
nr. forslaget Forlods 1.4.67 1.4.1967

km km km

V 13 Meelse—Horbelev 4,6 4,6 4,6
XXXVIII 26 Marielyst—Væggerløse 3,8 3,8 3,8
XXXVII 27 A7 vi Sundby—Soesmarke 15,0 8,1
XXXIV 29 Søllestedvejen 5,0 5,0 5,0
XXXVI 25 A7 v/ Hellinge—Vester

borg—Svinsbjerg 10,8 7,5 3,5
XXXV 31 Birket—Kragenæs 2,5 2,5
XXI 28 Græshave gade 0,9 0,9
XXI 28 Græshave-Dannemare -

Majbølle 7,0 7,0 2,1
XXXIII 32 Nakskov—Langø 12,0 5,6 12,0

24,1 36,7 34,4 41,6
24,1

Ialt optaget efter klassificeringsforslaget 60,8 56 % 69 %
Ialt nedlagt efter klassificeringsforslaget 5,8

Forøgelse af landevejslængde 55,0
Tidligere landevejslængde — incl. hovedlande
veje men excl, motorveje — før 1957 342,6 -

Forøgelsen andrager Ca. 16 % j
--
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ne i anledning heraf, men spørgsmålet
herom kan selvfølgelig rejses fra den
anden side, og det må i så fald evt.
afgøres af vej nævnet.

Formanden rejser i sin beretning
spørgsmålet om vej bestyrelseslovens
kategori 3. kl. landeveje. For et amt
med tidligere Ca. 79km 1. kl. a biveje
— og efter klassificeringens gennemfø
relse nu med ca. 45 km — der fuldt ad
ministreredes af amtsrådet — faktisk
som landeveje bortset fra refusions
ordningen og det herefter rent økono
miske forhold med 15 % bidrag fra
amtsråd, må dette spørgsmål være af
stor betydning.

Ved vejbestyrelseslovens vedtagelse
i 1957 fandt man det her selvfølgeligt
at tolke lovens bogstav derhen, at disse
vejstrækninger for største delens ved
kommende måtte henhøre under den
ne kategori.

Man blev dog snart klar over, at
dette spørgsmål var »lagt på is«, ind
til 1. og 2. klasses klassificeringen var
bragt til afslutning.

Kommunalreformen
Som supplement til den udsendte

beretning bemærkede formanden, at
der var mange ting i lovgivningen,
som skulle tænkes godt igennem af
hensyn til kommunalreformens gen
nemførelse fra 1. april 1970. Mente,
der ville blive brug for at ordne pro
blemerne med bistand fra dem, der
havde dem inde på livet.

Mente ikke, amtsvejinspektørfor
tningen kunne tage initiativet i denne
sag, men ville gerne give tilsagn om
at medvirke til en løsning. Under
stregede, at det hastede med forbere
delserne i anledning af det, der skal
ske i 1970 vedr, kommunalreformen.

J. Pinholi.’ Jeg vil gerne benytte
lejligheden til at sige tak til AVIF,
fordi man har inviteret Haderslev
amtsråds vejudvalg med til mødet, og
jeg vil gerne byde de tilstedeværende
velkommen til Haderslev amt og by.
Vi har i amtsrådene det snævreste
samarbejde med vore tekniske forvalt

I de år, der nu er forløbet, siden
vej bestyrelseslovens vedtagelse, har
man desværre mere og mere fået ind
trykket af, at man fra centralt hold
betragter denne »nedfrysning< som
permanent — og dette indtryk er vel
blevet forstærket væsentligt ved selve
ministeriets seneste forslag om beskæ
ring af vejrefusionerne.

Dette forslags skæbne er allerede
omtalt i formandsberetningen, og jeg
skal kun hertil føje som min opfattel
se, at spørgsmålet om 3. kl. landeveje
bør optages til forhandling i forbin
delse hermed i relation til hele spørgs
målet om byrdefordelingen mellem
stat og kommuner ved den foreståen
de kommunale strukturændring pr.
1970, således som foreslået af de kom
munale organisationer.

J. M. Olsen.

Dirigenten takkede for den udsend
te beretning og stillede denne til dis
kussion punkt for punkt.

finger, og vi glæder os over at kende
så mange af deltagerne her, som man
har mødt tidligere.

Med hensyn til kommunalreformen
glæder det mig at høre, at man fra
foreningens side er villig til at yde bi
stand, hvilket utvivlsomt er fornø
dent, hvis vi skat gennemføre det sto
re reformarbejde, som skal iværksæt
tes inden april 1970. Jeg tror ikke,
den nye reform vil komme i lave til
1. april 1970. Folketinget vil for
mentlig ikke kunne blive færdigt der
til, og vi bør ikke lave noget hast
værksarbejde. Jeg tror, tiden er for-
passet nu. Valget har forskubbet ar
bejdet med reformen. Det er nok no
get af det største indgreb, der er sket
i dansk administration, og det vil
medføre en sådan forandring i vort
daglige administrative arbejde, at vi
har svært ved at forestille os, hvordan
det vil blive. Vi håber, det må gå
godt, og at vi må få lykke til at føre
sagen igennem.

B. Grimstriip.’ Formanden nævnte,
at der skal være opstået formelle pro
blemer omkring de nye Marstalkom
muner. Det er et problem, der er af
ret afgørende betydning. Hvis jeg har
forstået det rigtigt, har amtsrådet in
gen beføjelser overfor disse Marstal-
kommuner. Kan det være rigtigt, at
kommuner med Marstal-status ikke er
underlagt amtsrådene? Problemet bli
ver større og større, efterhånden som
der kommer flere kommuner med
dennt status. Det kan ikke være i
overensstemmelse med den nye kom
munalreform. Amtsrådene skal tillæg
ges større indflydelse i planlægnin
gen. Er der ikke et hul i lovgivnin
gen her?

Th. Jorgensen.’ Marstalkommuner
ne henhører under amtsrådskredsen,
men i de bekendtgørelser, som inden
rigsministeriet har udsendt, skal køb
stadskommunernes regler også gælde
for Marstalkommuner.

Efter bestemmelstrne sker der ingen
ændringer med hensyn til hovedlande
veje og landeveje. Amtsrådene behol
der og bestyrer disse veje som hidtil i
Marstalkommunerne. Der er imidler
tid visse afvigende vilkår. I relation
til vejlovgivningen er vejdirektoratet
af den opfattelse, at de nye Marstal-
kommuner i princippet skal anses som
købstadskommuner. Men spørgsmålet
om Marstalkommunernes formelle sta
tus vil vi tage op til drøftelse, inden
vi træffer nogen endelig afgørelse, og

jlIodejs vært, amisvejinspektor K.
gensen, på arbejde.

-q

Drøftelse af
formandens beretning

A. Jor
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det vil blive inden for den nærmeste
fremtid.

Ivar Jorgensen: Med hensyn til
stiftamtmandens bemærkning, at man
ikke tror, det kan lade sig gøre at
gennemføre den nye reform til i.

april 1970, vil jeg sige, at når nu fol
ketinget har vedtaget, at der skal la
ves så og så mange sammenlægninger,
så må det være vor pligt at medvirke
til gennemførelsen heraf.

Dirigenten opfordrede til diskus
sion om

Finansloven

Ivar Jørgensen: Med henvisning til
lederen i Stads- og Havneingeniøren
nr. 6/1967 om vejfondsmidlernes util
strækkelighed vil jeg gerne bemærke,
at misforholdet mellem mængden af
ansøgninger og mulighederne for at
imødekomme dem kan føre til »om
vendt prioritering af vej anlæg, idet
kommunerne, medens de forgæves
venter på vej fondstilskud til de vig
tigste veje, udbygger de næstvigtigste.

Jeg må igen tilråde, at man kun
søger vej fondstilskud til opgaver,
man har rimelig udsigt til at få bevil
ling til.

B. Andersson: Med henblik på for
mandens beretning om finansloven
henleder jeg opmærksomheden på
den omdelte oversigt over refusions
udbetalinger, som følger:

Angående refusionsudbetalingerne.

Vedr. Vedr. Stigning
1965/66 1966/67

(mill. kr.) (mill.kr.)

199
91*)

256*)

(22%)

(15%)

(20%)

I alt 456 546

Angående vejfondsbevillingsrammen.
(mill. kr.)

1966/67 1967/68

Almindelige vej -

fondsarbejder 91 111

Motorveje mv. 196 317

Andre hoved-
landeveje 111 106

S&ring af fremti
dige hoved-
landeveje 16 20

I alt: 414 554

Amter 164
Byer 79

Sogne 213

Jeg vil også henlede opmærksom
heden på, at jeg har ladet omdele vej-
nævnets særtryk af marts 1967 med
bl.a. en oversigt over forventede ud
gifter til vej anlæg for treårsperioden
1967/68, 1968/69 og 1969/70. Det
fremgår, at man i Danmark nærmer
sig årlige udgifter til vej anlæg på ca.
2 milliarder kr. — Vedr. vejfondsbe
villingsrammen er der tale om en pæn
stigning, og denne falder udelukken
de på motorveje.

J7ejdirektor Bang takkede ligeledes
for indbydelsen til mødet. Med hen
syn til fordeling af vejfondsmidlerne
er det klart, at vi er inde i en perio
de, hvor man særligt koncentrerer sig
om motorvejsanlæggene. Som vi man
ge gange har talt om her, må vi sikre
os at få hovedfærdselsårerne udbyg
get først. Det giver selvfølgelig van
skeligheder med at få pengene til at
slå til. Man må finde sig i, at man
ikke kan regne med at få penge til en
lige så kraftig udbygning på andre
sektorer. Jeg er enig i, at vej fondsbe
villingerne er utilstrækkelige. Det har
altid været vanskeligt at få klarhed
over, hvilke opgaver og investeringer
der kan forventes i byerne. Byernes
byplaner og udviklingsplaner har ikke
tidligere været rigtig indrettet efter
den udvikling, der sker i rnotoriserin
gen. Dette forhold har gjort det van
skeligt for de bevilgende myndighe
der.

Med hensyn til refusionsudbetalin

gen kan jeg fortælle, at der i øjeblik
ket foregår et ikke ubetydeligt arbej
de i det udvalg, som er i økonomi-
ministeriet, hvor man gennemgår alle
refusionsordninger for at kunne rede
gøre overfor regeringen, hvordan man
faktisk påvirker økonomien og forde
lingen. Jeg regner med, at der snart
kommer en redegørelse vedr, dette
forhold.

Med hensyn til kommunalreformen
kan jeg ikke sige, hvor hurtigt den
kan gennemføres. Jeg er klar over, at
der er et større arbejde at gøre. Med
hensyn til byrdefordelingen er det et
af de spørgsmål, man skal tage stil
ling til fra politisk side. Man er be
gyndt at fastsætte de ydre rammer for
de primære og sekundære kommuner,
men man mangler opgavefordelingen
og byrdefordelingen. Efter min me
ning må man starte med at sige: Hvad
er det for opgaver, der skal løses —

og derefter tænke på byrdefordelin
gen. Jeg kan ikke rigtig se, hvornår vi
for alvor kommer i gang med arbej

det på vej lovgivningsområdet som føl
ge af reformen. Det fremgår af refor
men, at storkommuner og regions

kommuner skal have samme opgaver

på landet og i byerne. Heri ligger et
meget stort problem, som jeg mener

bør være helt klart, inden man kan
fastsætte rammerne inden for de nye

vejvæsener. Der foregår forskellige
arbejder inden for regeringen i det
nye planlægningsudvalg, men jeg kan

) Anslået.

Ty. ajgående formand, arnisvejinspekior Ivar Jørgensen. T.h. nyvalgt formand. amts vej-

inspektør Buchwald Christensen.
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desværre ikke sige, hvornår de nye
regler vil komme.

ivar Jørgensen: Jeg er ikke uenig
med vejdirektøren med hensyn til at
fastsætte rammerne. Men man har vil
let lave en ordning, og så skal man
bagefter se at finde ud af, hvorledes
den kan fungere. Jeg forstår ikke rig
tigt meningen med, at man skal ven
te, indtil man kan fastsætte rammer
ne, — så er det hele jo håbløst, og
hvem får skylden, når man ikke er
kommet videre? Vi må se at få nogle
principielle afgørelser vedr. dett
spørgsmål. Vi kan ikke være tjent
med, hvis vi skal have en lang over
gangsordning. Vi kan se problemerne
med Marstalkommunerne. Med hen
syn til finansloven har jeg en tilføjel
se.

H. Danø: Med hensyn til klassifi
cering af veje som biveje sker der det,
at disse ved overgangen til landeveje
må udbygges og forbedres. Jeg vil
gerne spørge vej direktøren, om man
har taget det i betragtning ved fast
læggelse af budgettet 1967/68, og om
man har forudset, at de regnskabs
mæssige udgifter til almindelig refu
sion vil stige væsentligt i de kommen
de 2 år som følge af oniklassificerin
gen?

Vejdirekløren: De tanker, der lå
bag lovgivningen, var naturligvis, at
vejklassificeringen ville medføre en
stigning i udgifterne. Det var derfor

man gav 75% i refusion, og fordi
det skulle være lettere for kommuner
ne. Med hensyn til vejfondsfordelin
gen fordeler vi jo stadig nogle vej
fondstilskud til sognekommunerne, og
det har fortrinsvis været til vejstræk
finger, der skulle omklassificeres.
Med hensyn til de veje, der skal ud
bygges, må man forudse en vis for-
skydning i vej fondsfordelingen. Jeg
vil tro, at der sker en vis forøgelse i
refusionsudbetalingerne som følge af
vejklassificeringen.

Hovedlandevejsioven

Ivar Jørgensen: Med hensyn til pro
jekteringen af den jydske motorvej vil
jeg blot sige, at det, der står skrevet i
beretningen, står for min regning.
Mig bekendt foreligger der ikke no
get nyt fra vej direktoratet, efter at be
retningen er skrevet. Det er en be
dømmelse af en forhandlingsstatus,
jeg har forsøgt at ridse op.

Vejdirektøren: Jeg har ikke gen
nemgået den historiske udredning om
enkelthederne. Stort set regner jeg
med, at sagen er afsluttet efter sidste
møde og med det resultat, som for
manden har anført i beretningen. —

Der er stadig forhandlinger, men det
bliver nok et politisk spørgsmål.

K. A. Jørgensen: Jeg synes ikke,
vejdirektoren sagde det helt klart —

det er altså en politisk beslutning, der
er truffet med hensyn til projekterin
gen af den jydske motorvej?

Vejdirektøren: Det er en politisk
beslutning. Spørgsmålet, om der skul
le være i eller 4 kontorer, er nu klart.

Danø: Formanden nævnte motor
vejene i Storkøbenhavns-området. Det
er et spørgsmål — om dette projekt og
motorvejsprojekter andre steder — om
man har tænkt sig disse bragt ind un
der det statslige, centrale motorvej 5-

kontor.
Vejdirektoren: Dette kontor er kun

oprettet med henblik på projektering
og anlæg af den jydske motorvej. På
Sjælland og Fyn udføres en betydelig
projektering i andre rammer, som jeg
ikke skal gøre rede for her. Jeg tror
ikke, der er nogen minister, der vil
gøre rede for, hvad han vil gøre i
fremtiden, men i øjeblikket er det den
konkrete beslutning om den jydske
motorvejs projektering, og i og for
sig stemmer det med lovgivningen,
når ministeren træffer afgørelsen i
denne sag.

Regnskabscirkulæret

Ivar Jorgensen: Måske er det, der
er anført i beretningen, lidt for opti
mistisk. — Der er kommet nogle nye
bestemmelser, som vi ikke har været
præsenteret for. Mener, det er nød
vendigt med et møde ang. det nye
cirkulære, da der er fejl, som bør ret
tes inden udsendelsen af det.

Vejtilskudsloven

Ivar Jorgensen: Spørgsmålet angå
ende evt, ændringer i vej tilskudsloven
er skudt hen til en anden behandling.
Det hænger nøje sammen med pro
blemerne om byrde- og opgaveforde
ung og bør ikke rives ud af sammen
hængen. Trafikministeren har flere
gange henvist til, at han skulle igang
med spørgsmålet om at skære ned
med 50 mill. kr. — Jeg kan tilføje, at
vi har gjort rede for vor stilling til

Fra venstre: Amtsvejinspektørerne Viggo Rasmussen, A. G. Jæger, kontorchef Th. Jor

gensen, professor H. H. Ravn samt amtsvejinspektorerne Buchwald Christensen og K. A.
Jorgensen.

sagen.
Stiftamimanden.’ Formanden skal

efter min mening have ros for sin
beretning, idet den klarlægger mange
problemer. — Jeg vil gerne citere det,
der står øverst på side 8: »Jeg har
tidligere ytret sympati for et refu
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sionssystem, der baseres på objektive
kriterier, og som giver kommunerne
en større marginaludgift, men jeg vil
ikke påtage mig at udarbejde et for
slag efter dette princip, der yder kom
munerne retfærdighed.« — Det, der er
retfærdigt i f.eks. Hjørring amt, er
muligvis ikke retfærdigt i et andet
amt, De rige kommuner har nu fun
det ud af, at man vil have refusion i
forhold til brutto-udgifterne. Der er
aldrig lavet nogen rigtig retfærdig op
gørelse over fordelingen.

Veidirektoren: Med hensyn til de
såkaldte faste kriterier kan jeg godt
forstå, at Ivar Jørgensen ikke kan stil
le forslag om refusionsordningen, som
vi i årevis har arbejdet med at finde
ud af.

Ivar Jorgensen.’ Jeg vil gerne i til
slutning til vej direktørens udtalelse si
ge, at der ikke er tale om et angreb på
det nuværende refusionssystem. Pro
blemet er, at man vil hævde, at kom
munerne disponerer forkert. Man
kunne måske prøve under en anden
form at finde ud af, hvor meget der
kunne blive til rådighed til de enkel
te områder. Men det tilkommer jo
ikke mig at udrede et sådant forslag.
Der kan feks, nævnes sygehustilskud,
hvor man har forsøgt i nogen grad at
finde frem til en løsning. Men det er
nu ikke let at finde nogen retfærdig
løsning. Enten må man acceptere det
system, man har, eller også må man
acceptere, at der et andet sted kom-

mer en skævhed. Jeg tror ikke, nogen
er i stand til at regne det rigtigt ud.

Stiftamtmanden.’ Min kritik gjaldt
navnlig sygehusvæsenet — særlig i Kø
benhavn, hvor man ser, at de kan til
lade sig at bygge sygehuse i et sådant
omfang, at disse mennesker kan få en
helt anden behandling end andre ste
der.

J7ejdirektoren: Jeg vil sige, at vej-
refusionen er langt den mindste af de
refusioner vi har. Det er under 10%,
der går til vejrefusion. Dernæst er
procenterne gennemgående langt min
dre end i de andre refusioner. Man
kan godt sige, at refusionen til amtet
ligger ca. 5% for højt. Vi har i sin
tid foreslået 70%. Ministeriet fore
slog 80%, men resultatet blev som
bekendt 75%.

Licitationsloven

J. )l’l. Olsen.’ Der har været holdt et
møde i monopoltilsynet og i håndvær
kerrådet. I mødet, der formede sig
som en forhåndsdrøftelse, deltog re
præsentanter fra bl.a. boligministeriet,
ministeriet for offentlige arbejder, li
gesom der deltog arkitekter, rådgiven
de ingeniører m.fl. — Mange spørgs
mål er ikke afklaret endnu. Samtidig
blev der talt om, at »Almindelige be
tingelser for arbejder og leverancer<c
skulle ændres. Man mente ikke, det
var det rette tidspunkt at foretage æn
dringer, før der var opnåe erfaringer

vedr, følgerne af den nye licitations
lov.

Klassificering af landeveje

Ivar Jørgensen: Jeg har i mit ind
læg nævnt principielle spørgsmål i
tilslutning til klassificeringen.

Vejdirektoren.’ Med hensyn til 3.
klasses landeveje kan siges, at hvis
man læser loven, vil man kunne se, at
det kun er klassificering af 1. og 2.

klasses landeveje, der skal gennemfø
res. Der er ikke forudsat nogen gen
nemgribende klassificering. Der er 2

grupper: Den første, hvor der kan
være aftale i forvejen mellem amt og
kommune om vedligeholdelse, og den
anden gruppe, hvor man starter påny
og kan se, at her er en vej, der ikke
er klassificeret. Men jeg vil tro, at
problemet i og for sig ikke er så
stort. Spørgsmålet kan stadig rejses i
de enkelte tilfælde. Med hensyn til
spørgsmålet om klassificering inden
1970 kommer vi her igen ind på til
fældet »Marstalkommunerne<, som vi
jo har besvaret. Det har ikke nogen
nkonomisk betydning i øjeblikket for
købstadskommunerne.

Aage Andersen: For købstædernes
vedkommende har spørgsmålet ligget
stille i den tid, vi har foretaget den
foreliggende vejklassificering. Man er
begyndt at forberede denne klassifice
ring, som vi håber på at kunne tage
rigtig fat på nu. For bivej enes ved
kommende har man endnu kun det
foreløbige vej register. I og for sig er
det ikke absolut påkrævet, at dette
vejregister er a-jourført, men det er
vigtigt, at de forskydninger, der sker
i bivejsregistret, bliver a-jourført, da
længden af biveje danner grundlag
for vej refusionen til sognekommu

Vejdirektoren.’ Jeg forstod, at det,
der var tale om, var vejlovens § 14,

stk. 3, hvorefter der hvert 5. år i de
cember måned laves en bivejsrevision.
Så er det et spørgsmål, om man kan
nå at lave den inden — eller om man
kan vente med revisionen til næste år.

Ivar Jorgensen.’ Det må vel være
meningen, at revisionen skal komme
nu. — Påhviler det amtsrådet at afhol
de udgifter ved istandsættelsesarbej der
på veje, der overdrages i forbindelse
med vejklassificeringen? Man har ik

nerne.

T. v. amisvejinspektor Holm, th. stiftainimand Pinholt.
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ke kunnet gøre det, fordi klassifice
ringen ikke var gennemført.

Vejdirektoren: Det sidste spørgsmål
»istandsættelsesarbej der« kan jeg be
svare med, at man ikke regner med,
at der kan være tale herom. — Hvis
det skulle være, ville det vel være na
turligt, at amtsrådet »istandsætter for
egen regning.

Aage Andersen. Loven har en
)>ventil«, hvorefter der evt, er mulig
hed for efter nærmere fremsendt an
søgning at meddele dispensation til
gennemførsel af arbejder til 75 % re
fusion på landeveje, der er overgået
til biveje.

J. M. Olsen: Med hensyn til bivejs
revisionen kører vi lidt for usikkert,
og jeg ser hen til, at vi får en afslut
ning i 1968. — Jeg vil gerne vende
tilbage til kategorien »3. klasses Ian
deveje« og kan henvise til det om
delte bilag ang. landevej skiassificerin
gen. Vi fik optaget en del som 2.

klasses landeveje, og vi har fået be
sked på, at det spørgsmål er henlagt
foreløbig. Vi har en formodning om,
at det er permanent nedfrysning. Jeg
er glad for, at vej direktøren meddelte,
at det er et spørgsmål, der endnu står
åbent. Med hensyn til byrdefordelin
gen burde det måske tages med i den
ne diskussion.

P. V. Pedersen.’ Spørgsmålet om bi
vej sfortegnelsen trykker os lidt. Vi har
nu i 10 år kørt på midlertidigt vej-
register. Der er ikke tvivl om, at det
spørgsmål skal bringes a-jour. I øje-

blikket er det således, at man i de
kommuner, hvor der sker sammenlæg
ning, tager vej strækningerne og læg
ger dem sammen. Jeg kan ikke se, der
sker noget ved at vente med revisio
nen, da der alligevel skal ske nye æn
dringer i relation til kommunalrefor
men i 1970. Vejoverdragelse i hen
hold til vejklassificering må derimod
bringes i orden i vej registret inden de
cember 1967 af hensyn til refusionen.
Vi mener, at i perioden mellem 2 re
visioner skal man gå frem efter vej
bestyrelseslovens procedure.

Knud Jensen: Jeg forstod ikke rig
tig Aage Andersens bemærkning.
Skal der fremsendes ansøgning om til
ladelse til udførelse af en slidlagsbe
lægning på en landevej, der er over
gået til bivej?

Vejdirektøren.’ Vi kan ikke gå ind
for at lægge nye slidlag på til 75%
refusion.

Jens Nielsen.’ Jeg var lidt ked af at
høre en mistrøst fra en af vej direkto
ratets medarbejdere med hensyn til
spørgsmålet om gennemførelse af
kommunalreformen til 1970. Jeg er
fuldt ud enig med stiftamtmanden i,
at den opgave, man har kastet sig ud
i, er en kæmpeopgave. Jeg synes, der
kan være grund til at sige, at det nu
i den situation er et regeringsansvar,
om det 3 gange fremsatte lovforslag
til en ny styrelseslov er rigtigt forbe
redt, og om det er praktisk muligt at
gennemføre reformen til det fastsatte
tidspunkt. Jeg har følt mig en lille

smule provokeret af den mistrøstig
hed, der har været fremsat, og jeg vil
gerne sige, at det er et regeringsan
svar, om reformen kan gennemføres.

Vejdirektoren.’ Denne mistrøstig
hed kom ikke til udtryk fra vor side,
men fra en af de herrers. Så vidt jeg
husker, sagde vi kun, at De måske
var bedre orienteret. Vi har ikke me
re end andre nogen mening om, hvor
vidt reformen kan gennemføres.

Grimstrup: Med hensyn til klassifi
cering af veje, står der i vej lovens §
13: »For så vidt administrationen af
en offentlig vej i henhold til be
stemmelserne i § 7 og 9 overgår til
en anden kommunes bestyrelse, fast
sættes de økonomiske vilkår for over
gangen i mangel af mindelig over
enskomst af vej nævnet. — Deraf kan
man slutte, at hvis man kan oprette
en mindelig overenskomst, skal man
ikke have ministeriets godkendelse.

Vejdirektøren.’ Kun i tilfælde af
uenighed kan sagen gå til vej nævnet.
Men hverken vej nævnet eller nogen
kommunal myndighed har beføjelse
til at lave om på tilskudsloven. Klas
sificeringen forudsætter, at der ikke
skal gives 75% refusion af fremtidi
ge vedligeholdelsesudgifter på lande
veje, der er overgået til biveje.

Uddannelse af tekniske assistenter

Formanden: Vi har gjort den erfa
ring, at der er et meget stort udbud
af tekniske assistenter hvis uddannelse
man bør søge tillempet efter kravene i
anlægssektoren.

Danø afsluttede hermed drøftelsen
af formandens beretning og konstate
rede, at denne i det hele var godkendt
og taget til efterretning.

Meddelelser fra vejdirektoratet

Vej direktør Bang overlod ordet til
sine medarbejdere — først til

Aage Andersen: Ved de forhand
linger, vi har haft ang. vejklassifice
ringen, har der været ganske få punk
ter, hvorom vi ikke kunne opnå enig
hed, og disse blev forelagt vej nævnet,
som har den endelige afgørelse. På
grund af den knappe tid lykkedes det
desværre ikke at få sendt det sidste ud
kast til klassificering til udtalelse hos
amsvejinspektørerne. Derfor indsnegHadersler’ amisvejinspektorats have.
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Bygge- og konstruktionspladser
over hele verden bruger Petter
kraftaggregater, fordi Petter
fremstiller et stort udvalg af
kraftaggregater, der har mange
anvendelsesmuligheder
indenfor byggeindustrien.
Luft- og vandkølede motorer
fra 1,5 bhk til 45 bhk —

transportable og stationære
luftkompressorer — fra 60 til
600 kubikfod/min. Entreprenøren
kan således vælge mellem et
stort antal kraftstyrker, og Petter yder også service.
Gennem Petter agenter og forhandlere kan man få
efter-salg-service og reservedele i de fleste af verdens lande.
Det betaler sig at investere i Petter kraft — henvend Dem
til Deres lokale Petter agent. Messers Nordan, Blegdamsvej 32,

København N.

4’ PETTERS LTD I 4
Hawker Siddeley Group supplies mechanical, eloctrical and aerospace capital equiprnent with worid-wide sales and service.
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der sig desværre i sidste øjeblik en vis
uoverensstemmelse — dels i kortene —

dels i listerne. Med hensyn hertil vil
vi nu forsøge at korrigere disse unøj
agtigheder ved at vi sender en mand

ud til amtsvejinspektørerne for at få
rettet småfejlene. Han vil i løbet af
sommeren komme ud og tale med de
enkelte. — Under arbejdet med korte
ne har vi manglet et a-jourført lande
vejskort fra en del amter, og jeg vil
gerne bede om, at alle amter, der ik
ke har et sådant kort, prøver at frem
skaffe det, så man har et godt mate
riale. De er lidt svært for os at arbej
de uden dette.

I forbindelse med klassificeringen
af landevej ene er det vor hensigt i det
i sin tid nedsatte udvalg at genoptage
de arbejde, som blev afbrudt i 1958,

med num merering af ho vedlandeveje
og landeveje. Jeg tror, det vil være
rigtigst at supplere udvalget med en
repræsentant fra Stads- og Havnein
geniørforeningen. Jeg kan nævne, at
vi på indeværende års finanslov har
fået bevilling til udførelse af visse
analyser. De bevilgede penge slår vel
ikke til mere end analyser i 3 købstæ
der i år. Også i Nordsjælland og Ko
benhavnsområdet regner vi med — ef
ter aftale med egnsplanudvalget — at
foretage analyser i de kommende år.
I alle de tilfælde her — de 3 købstæder

+ Kobenhavnsområdet — er det så
dan, at hverken vej direktoratet eller
de kommunale myndigheder har til
strækkeligt mandskab med nødvendigt
kendskab til rådighed. Vi har derfor
allieret os med rådgivende firmaer —

bla. et stort amerikansk firma, der er
specialist på dette felt.

Med hensyn til hastighedsbegræns
ning har justitsministeriet udsendt et
cirkulære for nogen tid siden med
særlig sigte på revision af hastigheds
begrænsninger på hovedvej sstræknin
ger. I mellemtiden er folk fra vejdi
rektoratet og politiet rejst rundt og
har set på forholdene. Det maeriale,
som man har gennemgåe, er behand
let i justitsministeriet, hvor vi også
var med, og det er vist ved at bære
frugt nu, idet justitsministeriet er be
gynd at udsende bestemmelser om de
ændrede hastigheder på de forskellige
vejstrækninger. De væsentligste æn
dringer er vel nok, at der er sket en
betydelig hævelse af de tidligere fast-

satte hastighedsgrænser, der er for
øget med 10—20 km.

Ved sidste årsmøde gav jeg en kort
oversigt over revisionen af vore af
mærkninger. Jeg kan supplere min
oversigt med at fortælle, at der sidder
et nordisk udvalg, der bearbejder
spørgsmålene vedr. afmærkninger, og
som er ved at lægge sidste hånd på
værket med afstribning og lyssignaler.
Vedr. skilteområdet har vi udarbejdet
nye bekendtgørelser, der nu er sendt
ud til høring. Det seneste inden for sa
gen er, at justitsministeriet på grund
af en verdens-konference, som skal
finde sted næste år, ikke ønsker at
fremsætte forslag nu, men vil vente
til efter denne verdens-konference.

Med hensyn til væg/kontrol har
vej direktoratet udstationeret nogle
vogne, som kan anvendes af færdsels
poliiet. Samtidig har vi fået bevilling
til indkøb af permanente vægte til op
sætning visse steder, f.eks. ved Lille
bæltsbroen, Storstrømsbroen og ved
grænseovergange. Foreløbig er der op
sat en ved Sæd, og vi har allerede fået
en stor bunke rapporter som følge af
opsætningen af denne vægt. Vi håber
herigennem at kunne få ram på den
uskik med overvægt.

Grim 5/rup; Vil gerne spørge, i
hvilken målestok man ønsker omtalte
kort?

Aage Andersen; 1:100.000.

Ivar Jor’ensen; Med hensyn til af
mærkningsregler kan man blive lidt
bekymret, når man hører, at loven an-

gående disse nye regler ikke kan blive
gennemført nu af hensyn til verdens-
konferencen.

Danø; Jeg tror ikke, at amsvejvæse
net har været med ved gennemgangen
af vej strækningerne med henblik på
ændring af hastighedsbegrænsninger
ne. Det største problem ligger nok
ved hovedlandevej ene. Men vi kom
mer nu med en hel del indstillinger.

Holm; Aage Andersen talte om
kort, der skal udarbejdes. Det er et
stort spørgsmål om nummerering. Jeg
håber, der tages hensyn til det nuvæ
rende nr.system m.v. af hensyn til de
registrerede tilladelser o.lign.

Aage Andersen; Med hensyn til,
hvorvidt verdenskonferencen bør ud
skyde gennemførelse af loven om nye
afmærkningsregler, kan jeg meddele,
at justitsministeriet vil foretage en
mindre revision, men det bliver ikke
i første række en gennemgribende re
vision. Med hensyn til revision af ha
stighedsbegrænsninger har vi for
langt, at alle indberetninger fra poli
tiet er vedlagt en udtalelse fra vejvæ
senet. Det er færdselspolitiet og vejdi
rektoratets folk, der har kørt stræk
ningerne igennem, og i tilfælde af, at
der ikke er enighed, vil sagerne kom
me til høring. Vi er klar over, at det
er veje uden for hovedvejene, der er
det svage punkt. Her er det den loka
le politimester, der har afgørelsen, og
den vil justitsministeriet ikke gerne
blande sig i.

»Jeg tror, ingeniøren er blevet bidt af festlighederne . . . !n
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Per Holm stiller spørgsmål vedr.
nummerering. I det udvalg, der sad
tidligere, beskæftigede man sig med
såvel nummerering som kilometrering.
I det udvalg, vi tænker at nedsætte nu,
vil vi i første omgang udelukkende
beskæftige os med nummerering. Den
nummerering, der er tale om, er en
rutenummerering. Hvis vi kunne få en
fælles trafikal og administrativ num
merering, ville det selvfølgelig være
det bedste. Personlig tror jeg, man
skal koncentrere sig om at lave en ru
tenummerering af vejnettet, og en der
af følgende opsætning af nummertav
ler og rutetavler.

Med hensyn til at forelægge d’her
rer materialet vil vi gerne sende det
ud, før vore folk rejser rundt for at
tale med Dem, så man er lidt forbe
redt.

B. Andersson. Vedr. færdselstælling

Private fællesveje og
grundejerbidrag til
offentlige veje

Status med hensyn til forslage
ne til lov om private fællesveje
og lov om grundejerbidrag til
offentlige veje.

Jeg vil gerne sige et par ord om sta
tus med hensyn til forslagene til hen
holdsvis lov om private fællesveje og
lov om grundejerbidrag til offentlige
veje, som begge er indeholdt i vej
lovsudvalgets 2. betænkning, der kom
i 1964.

Forslagene har været tilsendt en
række ministerier og organisationer til
udtalelse, og en række bemærkninger
er modtaget.

Der mangler imidlertid stadig nog
le svar.

Vej direktoratet har for nylig over
for ministeren for offentlige arbejder
givet udtryk for, at vi påregner at
kunne fremsætte lovfoislagene i næ
ste folketingssamling.

Om vi vil være i stand til at op
fylde dette løfte, vil dog afhænge af,
om vi snart får de manglende svar.

og analyser kan der henvises til vejdi
rektoratets rapport fra 1965. Den ny
rapport fra 1966 er under udarbej del-
se, og vi håber, der er mandskab nok,
så den kan komme frem først på ef
teråret. Jeg er glad for, at den bliver
læst ude omkring. Vi får af og til op
ringninger ang. oversigten, men jeg
kunne tænke mig, at der var langt fle
re, der ringede. Det kan ikke undgås,
at der kan ske fejl med så mange tal.

I 1966/67 har vi afholdt enkelte
færdselsanalyser rundt omkring. Men
det er desværre sådan, at vi må be
grænse os. Vi har ikke arbejdskraft til
at kunne klare mere end det, vi har
klaret, men vi er stadig parat til i
1967/68 at bistå med råd, hvor der er
behov for det ved den slags analyser.
Kniber det, er vi også i stand til i be
grænset omfang at udlåne apparater
til brug ved disse analyser.

Lov om ændring af snekast
ningsloven og vej lovsudvalgets
arbejde med den videre revisi
on af loven.

Som man sikkert har bemærket, har
folketinget i maj måned i år vedtaget
en mindre ændring if snekastningslo
i’en.

Ved ændringen ophæves amtskorn
munernes hidtidige adgang til at an
vende naturalarbejde ved snekast
ning.

Endvidere er forpligtelsen for sog
nekommunerne til hvert år at forbe
rede anvendelse af naturalarbejde ved
udfærdigelse af fortegnelse over de
snekastningspligtige og ved beskik
kelse af snefogeder ændret således, at
kun de kommuner, der ønsker fort
sat at have mulighed for at anvende
naturalarbejde, skal udarbejde forteg
nelsen og beskikke snefogeder.

Ministeriets lovforslag bygger på
overvejelser i vej lovsudvalget og op
lysninger indhentet af udvalget. Af
disse oplysninger fremgår det, at hen-

imod 25 % af sognekommunerne
fortsat i en vis udstrækning anvender
naturalarbejde, medens ingen af amts
kommunerne i dag anvender natural
arbej de.

Ministeriet mente derfor ikke, at
man burde gå så vidt, at man helt op-
hævede sognekommunernes adgang
til at anvende naturalarbejde.

Ordførerne i folketinget og folke
tingsudvalget var dog ikke helt enig
med ministeriet i denne betragtning.
I udvalgets betænkning udtales det, at
der i udvalget var enighed om, at ad
gangen til at benytte naturalarbejde
til snekastning, var forældet og hur
tigst muligt burde afskaffes. Men un
der hensyn til, at vejlovsudvalget for
tiden behandlede spørgsmålet om re
vision af snekastningsloven og til det
ønskelige i, at de berørte kommuner
fik lejlighed til at udtale sig, før na
turalarbejde afskaffedes, var udvalget
blevet enig med ministeren for offent
lige arbejder om, at ministeren skulle
søge revisionen fremskyndet mest mu
lig, således at ministeren i næste sam
ling kunne fremsætte forslag om fuld
stændig afskaffelse af denne forælde
de form for snerydning.

Lovforslaget blev herefter vedta
get i den foreliggende form, men et
nyt forslag skal ligge på folketingets
bord i næste samling, og det kan der
for med stor sikkerhed forudsiges, at
naturalarbej dets dage snart er talte.

Vej lovsudvalgets arbej de omfatter
foruden revision af snekastningsloven
også spørgsmålet om grundejernes
pligter til at foretage rydning og grus
ning ud for deres ejendomme.

Et yderligere spørgsmål, som mini
steren har givet FDM tilsagn om at
undersøge er, om der er et behov for
at fastsætte generelle retningslinier
for vejbestyrelsernes forpligtelser med
hensyn til snerydning og grusning,
anvendelse af kemikalier som optø
ningsmidler og andre foranstaltninger
til sikring af fremkommeligheden på
vejene.

Marstalkommunernes stilling i
forhold til vejlovgivningen

Formanden har i sin beretning kort
berørt, at de nye ildarstalkoniniuner
har givet anledning til formelle pro
blemer i relation til vejlovgivningen.

Marstalkommunerne henhører som

Kontorchef
Thorvald
Jorgensen
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bekendt til amtsrådskredsen, men i de
bekendtgørelser, som indenrigsmini
steriet har udfærdiget om de enkelte
sammenlægninger, er det dog be
stemt, at købstadskommunallovens
regler skal finde anvendelse på Mat
stalkommunerne, og at de følgelig er
undergivet indenrigsministeriets til
syn.

Om vej forholdene indeholder in
denrigsministeriets bekendtgørelser
som standardbestemmelse, at der ikke
i forbindelse med sammenlægningen
sker ændringer i bestyrelsesforholdet
vedrørende veje i de tidligere kom
muner, bortset fra at den nye Mat
stalkomrnunalbestyrelse overtager be
styrelsen af samtlige biveje i området.

Efter standardbestemmelsen sker
der altså ingen ændringer med hensyn
til bestyrelsen af hovedlandeveje og
landeveje, d. v. s. at amtsrådet behol
der sine hidtidige hoved- og lande
vej sstrækninger. Omvendt bestyrer
Marstalkommuneri fortsat de hoved
landevejs- og landevejsstrækninger,
der hidtil har været bestyret af køb
stadkommunen.

I en række tilfælde er fravigelser
fra standardbestemmelsen dog fastsat
i de i forbindelse med sammenlæg
ningerne mellem kommunerne aftalte
vilkår.

I relation til vejlovgivningen er vi i
vej direktoratet nærmest af den opfat
telse, at de nye Marstalkommuner i
princippet skal betragtes som køb
stadkommuner og omfattes af de for
købstadkommuner gældende bestem
melser, uanset at de som nævnt i en
række henseender er sidestillet med
sognekommunerne.

Spørgsmålet om Marstalkommuner
nes formelle status i vejlovgivningen
rejser imidlertid en række forskellig
artede problemer, som det er tanken
at tage op til drøftelse med de kom
munale organisationer og med kom
munallovskommissionens sekretariat,
inden der træffes nogen endelig be
stemmelse.

Naturfredningskommissionens
overvejelser med hensyn til bil
kirkegårde, campingpladser
m .v.

Naturfredningskommissionen, hvori
jeg repræsenterer ministeriet for of

fentlige arbejder, er ved at afslutte
sine overvejelser og vil formentlig
i løbet af 1967 afgive betænkning.

I udvalgsberetningen er det omtalt,
at amtsvej inspektør Olsen har delta
get i en arbejdsgruppe om naturfred
ningsinteresser i relation til veje, og
jeg skal derfor ikke komme nærmere
ind på dette område, men vil gerne
omtale et andet punkt fra kommis
sionens overvejelser:

Kommissionen har bl. a. overvejet
spørgsmålet om forskellige private an
lægsforanstaltninger, såsom bilkirke
gdrde, rn otorbaner, oplagspladser
lign. Den naturfredningsmæssige in
teresse knytter sig særlig til spørgs
målet om anlæggenes placering. Kom
missionen er af den opfattelse, at
kontrollen med sådanne anlæg bedst
kan udøves efter bygningslovgivnin
gen, og det foreslås derfor, at der ved
en ændring af landsbyggeloven til
vejebringes hjemmel for en ordning,
hvorefter der kræves tilladelse til eta
blering af sådanne anlæg og således,
at tilladelse ikke kan gives uden hø-
ring af vedkommende fredningsplan
udvalg.

Med hensyn til campingpladser vil
det blive foreslået, at disse ikke kan
etableres uden fredningsplanudvalgets
godkendelse.

Med hensyn til bilkirkegårde kan
der vist i den her kreds opnås almin
delig enighed om, at det vil være i
høj grad ønskeligt at få tilvejebragt
hjemmel for at standse deres udbre
delse.

Desværre vil en ny lovgivning næp
pe give mulighed for at kræve alle
rede anlagte bilkirkegårde fjernet, og
vejlovgivningen giver heller ikke
store muligheder for at gribe ind over
for allerede etablerede bilkirkegårde.
Jeg kan i den forbindelse nævne, at en
amtsvejinspektør over for vejdirekto
ratet har rejst spørgsmålet, om man
med hjemmel i vejbestyrelseslovens

§ 32, stk. 2, kan fjerne overkørsel til
en bilkirkegård ved ekspropriation.

Det er et spørgsmål, vi stadig over
vejer, men rent foreløbig vil jeg ger
ne sige, at vej bestyrelseslovens eks
propriationsbestemmelser jo er meget
vide. Hvis det derfor vil være muligt
at begrunde ekspropriationen med Ira
fikale hensyn, var det måske nok et

forsøg værd at prøve, selv med risiko
for et sagsanlæg.*)

Samarbejde mellem jordforde
lingsmyndighederne, vejmyn
dighederne og ekspropriations
kommissionerne.

Folketingsmedlem Niels Ravn
spurgte for nylig i folketingets spørge-
time, om ministeren for offentlige ar
bejder ville foranledige, at der ved
fremtidige ekspropriationer til motor
veje og hovedlandeveje blev optaget
et samarbejde mellem jordfordelings
myndighederne og ekspropriations
kommissionerne. Folketingsmand
Ravn nævnte specielt den kommende
østjyske motorvej.

Ministeren svarede hertil, at han
var enig i, at vej gennemskæringer
kunne medføre ulemper for lodsejer
ne, og at det ved et samarbejde med
ordforelingskommissionerne i mange

tilfælde ville være muligt at nå frem
til en fornuftig ordning.

Ministeren nævnte videre, at vej-
direktoratet allerede tidligere havde
haft forhandling med jordfordelings
sekretariatet om dette spørgsmål og
gav tilsagn om, at forhandlingerne
ville blive videreført med henblik på
at nå frem til en ordning, hvorved
jordfordelingsmyndighederne blev
inddraget i et samarbejde allerede på
planlægningsstadiet, således at der
blev skabt mulighed for at udarbej de
planer for en hensigtsmæssig jordfor
deling før ekspropriationerne til vej -

anlægget fandt sted.

Beskatning af fortjeneste ved
afståelse af fast ejendom til
vejformål i tilfælde hvor ejen
dommen afstås frivilligt (uden
formelig ekspropriation).

I henhold til § 7 c i loven om sær
lig indkomstskat af 1965 (lovbe
kendtgørelse nr. 281 af 2. juli 1965)
kan skattemyndighederne på begæring
af den skattepligtige og på nærmere
vilkår indrømme fritagelse for beskat
ning af fortjeneste ved modtagelse af
erstatningssum i anledning af ekspro
priation af fast ejendom.

*) Opmærksomheden henledes også på §
i lov nr. 114 af 7.4.1967 om landbrugs.

ejendomme.

Dansk Vejiidsskrift 1967 . 7 133



11966 blev vejdirektoratet bekendt
med, at skattemyndighederne fortol
ker denne fritagelsesbestemmelse så
ledes, at den kun omfatter tilfælde,
hvor egenilig ekspropïia/ion har fun
det sted, men ikke tilfælde, hvor ej
endom er afhændet frivilligt — til en
vejbestyrelse — uden ekspropriation.

Vejdirektoratet er af den opfattel
se, at ejendomsejere, som forhandler
med en vejbestyrelse om frivillig af
ståelse af deres ejendom til vejformål
af vejbestyrelsen bør gøres bekendt
med, at fritagelse for beskatning af
evt, fortjeneste ikke kan påregnes.

Vi har derfor udarbejdet udkast til
cirkulære til vej bestyrelserne herom,
hvor vi præciserer, at fritagelse for
beskatning forudsætter, at vedkom
mende kommunale råd har truffet be
slutning om ekspropriation, og at vej-
bestyrelsen i overensstemmelse med
forskriften i vejbestyrelseslovens § 25

har ladet afholde åstedsforretning.

Når disse forudsætninger er til ste
de, vil fritagelse også kunne begæres,
selv om erstatningen fastsættes ved
mindelig overenskomst under eller ef
ter åstedsforretningens afholdelse.

Samtidig forelagde vi for skatte
departementet spørgsmålet om skatte-
fritagelse i forbindelse med vejbesty
relsers overtagelse af ejendomme i
henhold til vejbestyrelseslovens § 37
og § 46, idet vi gav udtryk for, at der
efter vej direktoratets opfattelse heller
ikke i disse tilfælde var tale om en
egentlig »frivillig< afståelse, og at der
derfor burde være tilsvarende mulig
hed for skattefritagelse.

Her har skattedepartementet imid
lertid taget det standpunkt, at der ik
ke er tale om ekspropriation i skatte
lovgivningens forstand, og at fritagel
se derfor ikke kan begæres.

Vej direktoratet mener ikke, at den
ne fortolkning er helt rimelig og vil
derfor optage forhandling med skat
tedepartementet om spørgsmålet og
søge at formå skattedepartementet til
at ændre sit standpunkt, således at
skattefritagelse også kan begæres i
overtagelsestilfældene.

Når spørgsmålet er afklaret, vil
cirkulære blive udsendt til vejbesty
relserne.

Friluftsrådets og naturfred
ningsforeningens ønske om op
hævelse af groftekantcirkulæ
ret af 1939.

I anledning af, at dagspressen ikke
så sjældent efterlyser et resultat af fri
luftsrådets og naturfredningsforenin
gens henstilling til ministeriet for of
fentlige arbejder om, at det såkaldte
grøftekantscirkulære af 1939 ophæ
ves, vil jeg nævne, at landbrugsmini
steriet har erklæret at kunne gå ind
for en lempelse af reglerne. Forhand
linger med landbrugsministeriet her
om afventer imidlertid en udtalelse
fra ministeriet for kulturelle anlig
gender. Amtsvej inspektørforeningen
har for længst afgivet sin udtalelse,
og den vil indgå i de endelige over
vejelser.

Oprettelse af benzintankanlæg
på betingelse af, at et andet
anlæg nedlægges.

Jeg vil gerne nævne en konkret sag,
der er forelagt vej direktoratet om op
rettelse af et nyt benzintankanlæg på
betingelse af, at et andet anlæg ned
lægges.

I den omhandlede sag havde et
amtsråd givet et benzinselskab tilla
delse til at etablere et større og bedre
beliggende anlæg ved hovedlandevej -

en på betingelse af, at selskabets hid
tidige anlæg ved landevejen blev ned
lagt. Det var benzinselskabets eget til
bud, og betingelsen blev indføjet i
tilladelsen til det nye anlæg.

Selskabet gjorde ikke dets forhand
ler bekendt med, at det var en betin
gelse, at det gamle anlæg skulle ned
lægges, men opsagde blot forhandler-
overenskomsten og tillod, at forhand
leren beholdt jordtankene.

Forhandleren ansøgte herefter det
lokale sogneråd om tilladelse til at
forhandle benzin af et andet mærke.
Sognerådet gav tilladelse hertil, da
anlægget havde adgang til sognekom
munal bivej. Forhandleren indgik her
efter aftale med et andet selskab, der
stillede sine standere op.

Alt dette blev amtsvejinspektoratet
først bekendt med efter nogle måne
ders forløb, hvorefter amtsvejinspek
toratet forlangte anlægget fjernet som
ulovligt oprettet.

Forhandleren indbragte sagen for
vej direktoratet, hvor vi endnu over
vejer spørgsmålet. Anlægget kan for
mentlig kun kræves fjernet, hvis vi
kan gøre gældende, at amtets tilladel
se til oprettelsen tillige kræves, fordi
det ligger ved hovedlandevej. Det er
imidlertid noget tvivlsomt, om vi kan
gøre den betragtning gældende, da
anlægget næppe vil komme til at be
tjene hovedlandevejstrafikken, men i
det væsentlige lokaltrafikken.

Formålet med at nævne sagen skul
le være en advarsel om, hvad et amts
vejinspektorat kan komme ud for i
sådanne sager.

Jeg vil tro, at det i sådanne tilfælde
vil være værd at overveje at kræve
lyst deklaration på ejendommen, hvor
det gamle anlæg ligger, om at anlæg
get skal fjernes, og at nyt anlæg ikke
må etableres uden amtsrådets tilla
delse. I

Ivar Jørgensen.’ Thorvald Jørgensen
har nævnt mange punkter. Det har ik
ke været muligt at få medlemmerne
til at ytre sig om emnet med hensyn
til lovforslaget vedr, private fælles
veje. Derfor har vi ikke svaret.

Vejdirektoren: Med hensyn til na
turfredningskommissionens betænk
ning mener jeg ikke, den medfører
nogen forenkling m.h.t. det virvar af
myndigheder, der skal have sager fo
relagt. En af planlægningsudvalgets
første opgaver bør være at finde ud af,
om der kan findes en bedre måde at
koordinere sagsbehandlingen på ved
de forskellige myndigheder.

Jager.’ Jeg vil gerne spørge, om det
er meningen, at bestemmelserne i § 52,

stk. 3, vedr, oprettelse af benzintank-
anlæg, bør ændres, da der måske er
tvivl om, hvorledes det anførte vedr.
tankanlæg pa eller ved offentlig vej
skal forstås.

Th. Jorgensen: Amtsrådet har afgø
relsen, når der er tale om et tankan
læg direkte op til en landevej, hvor
anlægget skal betjene trafikken på lan
devejen. Det kan undersøges, om amts
rådets kompetance kan udvides til og
så at omfatte tankanlæg, der opføres
på bivej umiddelbart op til en lande
vej.

Holm.’ Vi har et spørgsmål med
hensyn til et benzintankanlæg, der skal
flyttes. Det ligger ved hovedlandevej.
Men vi var da ikke i tvivl om, at det
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HELGE LØN HART A/S

Skovlunde Byvej 100 . København Skovlunde
Telefon (01) 94 77 22

Fabrik og serviceværksted i Jylland:
Mogelgårdsvej 4-6. Lystrup. Telf. (06)221488

Model R-arm. Tre-punkts-ophængt 135 cm roterende klippe-
aggregat med løse knive. Kan tilsluttes alle traktormærker af
anerkendt fabrikat. Klipper i hvilken som helst vinkel indenfor
i 80 - og altid lige på klippefladen i forhold til vinklen. Den
sønderflænger og knuser græs og ukrudt således, at dette
hurtigt rådner og forsvinder. Klippehastighed ca. 10 km/t. Klip
peaggregatet kan monteres på mindre end 10 minutter på
tre-punkts-ophænget. Klippehøjde: max. 190 cm.

dM - send mig oplysninger om BOMFORD.

Jeg er særlig interesseret i

Firma:

Adresse:

Tale med:

DANSK VEJ JULI

FORD

Model S-arm. Sidemonteret i tre-leds hy
draulisk kontrolleret vippearm. 135 cm rote
rende klippeaggregat med løse knive. Kan
tilsluttes næsten alle traktormærker. Klipper i
hvilken som helst vinkel indenfor 180° - og
altid lige på klippefladen i forhold til vinklen.
Den sønderflænger og knuser græs og ukrudt.
således at det hurtigt rådner og forsvinder.
Klippehastighed ca. 10 kmft. Klippehøjde:
max. 3 meter.

For alle modeller gælder, at alle drivhjul, gearhjul

o.a. transmissioner er konstrueret til en belastning

på mere end 60 hk. Klippeaggregaterne er forsynet

med sikkerhedskobling, der bevirker at aggregaterne

stopper såfremt større fremmedlegemer kommer i

klemme. Transmissionerne i såvel klipperen som

traktoren ødelægges således ikke af

denne årsag. Klippeaggregatet er

behørigt afskærmet mod Sten og

andre fremmedlegemer. De løst

hængende knive er selvrensende.
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Un iversaltromle
System LJ iii iiiXpatent

Har som standardudstyr:

4-cylindret FORD-dieselmotor,
el-startet.

Hydraulisk styring.

Hydraulisk betjent, forskydelig
opriver.

Rullelejer i valserne.

Sprinkleranlæg med separat ventil-
betjening for hver valse.

Ventilbetjening fra førerhuset.

Førerhus med sæde i hele bredden.

Lukket gearkasse med flerplade
lamelkobling.

Fire kørselshastigheder i begge
retninger.

i

Med de stigende krav til moderne vejbygning stilles der
også stigende krav til moderne vejtromler.
Treakslede tromler anvendes derfor mere og mere på
grund af deres store kapacitet og planeringsevne.
Det må imidlertid forlanges, at der i den færdige vej-
bane ikke findes bølgedannelser eller utilstrækkeligt
komprimerede partier som, efter nogen tids trafik, giver
sig til kende som ujævnheder.
Der må derfor stilles følgende betingelser til en treaks
let tromle af i dag:

Hver valse må udøve et praktisk
talt lige stort tryk på plan vej.

Nar forreste eller bageste valse . t
passerer en forhøjning i vejbanen, 0 o

må trykket fra de to andre valser —‘

ikke ændres. ‘J

De ‘bløde partiers i vejbanen må T>
komprimeres med samme tryk som’
den pLane vejbane, så de herved ° 0

fremkomne fordybninger kan fyldes
op og komprimeres.

....
.

Forhojmngerivejb:nenrnåkornpri:

kende gennem den midterste valse.

For anvendelse som toakslet trom- -_-—--_-_q-----------

le må den midterste valse kunne
hæves og fastholdes i denne stil- 0

ung, uden at tromlens manøvre- ‘- -/

ringsevne herved forringes.

Under kørsel i kurver må valserne
følge samme spor.

For undgåelse af voiddannelse i “/
det udlagte vejmateriale ma alle

r 0 ( 0

tre valser være drevne. —‘ ‘‘

Samtlige betingelser opfyldes kun af en treakslet tromle

Un iversaltromle
System LJ iiiiiiXpatent

JOHS. MØLLERS MASKINFABRIK
Over-Jerstal — tlf. (045) 4 71 53*

— København — tlf. (01) 31 56 50*
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var ejeren, der havde ret til sin benzin

tank, og vor fordring til olieselskabec

gik ud på, at selskabet skulle etablere

Gamle regnskaber,
adgangsbegrænsning
for biveje,
nedlagte bygninger

1. Afslutning af gamle regnska
ber i vejfondssager, herunder
afslutning, hvis der kun mang
ler landinspektørarbejde.

I 2. revisionsdepartements hovedbe
retning for finansåret 1965166 er om
talt en brevveksling mellem revisions
departementet og ministeriet om vej
fondsarbej ders afslutning, idet depar
tementet har henstillet til ministeriet
at overveje forholdsregler, der kan
sikre en hurtigere regnskabsaflæggel
se fra kommunerne for udgifter til
vej arbej der.

I december 1964 fremsendte de
partementet en opstilling over 216
vej fondssager, hvortil tilsagn om til
skud af vej fonden var givet før 1.

januar 1959, men som endnu ikke
var bragt til regnskabsmæssig afslut
ning, idet departementet bl. a. anmo
dede ministeriet om at foranledige, at
de manglende årsregnskaber snarest
blev indsendt til departementet.

I februar 1967 var de 110 sager
afsluttet, medens 106 sager endnu
henstod uafsluttede.

Ministeriet redegjorde for vanske
lighederne ved at få vej fondsarbej der
afsluttet (bl. a. de af arbejdsministe
riet påbudte standsninger i sommer-
perioden) og vanskelighederne ved
at få regnskaberne afsluttet på grund
af manglende landinspektørassistance.
For at bøde på dette sidste forhold vil
ministeriet søge regnskaberne ende
ligt afsluttet i det omfang, der til ar
bejdets færdiggørelse kun resterer op-
måling og berigtigelse i matriklen.
Ministeriet har således anmodet en
vejbestyrelse om at udarbejde og ind
sende endeligt regnskab, i hvilket
landinspektørudgifterne er medtaget

et nyt anlæg. Jeg synes ikke, man kan
nøjes med at sige, at olieselskabet kan
give afkald på at sætte et nyt anlæg.

Koatorchef
Poul W’iujf

med et skønnet beløb. Dette beløb vil
så om fornødent til sin tid være at
regulere over saldoen for den almin
delige refusion, således at et eventuelt
overskydende tilskudsbeløb fratræk
kes i refusionen, medens et eventuelt
udgiftsbeløb, som ikke er medtaget i
vej fondsregnskabet, anmeldes til al
mindelig refusion.

Ministeriet har endvidere ved et
møde med revisionsdepartementet re
degjort for mulighederne for ved en
effektiv erindringsordning og en ef
fektiv rykkerordning at hindre, at der
fremtidig bliver tale om så gamle
regnskabssager, som omhandles i re
visionsdepartementets skrivelse af
december 1964.

2. Spørgsmålet om fortolkningen
af begrebet »udvidet benyttel
se(c i § 35-sager (ikke dispen
sation, når tilkøb af arealer
selv langs den adgangsbe
grænsede vej, når ingen æn
dring i adgangsforholdene).

I tilfælde, hvor en virksomhed, som
har adgang til en i henhold til vej
bestyrelseslovens § 35 adgangsbegræn
set vejstrækning, ønsker at udvide den
bestående virksomhed ved at tilkøhe
arealer, kræver dette ikke dispensati
on, såfremt der ikke sker ændring i
adgangsforholdene, og såfremt de til-
købte arealer sammenlægges med ho
vedejendommen på en sådan måde,
at de ikke uden formelig udstykning
påny kan frasælges. Dette gælder så
ledes også, hvor der købes areal langs
den adgangsbegrænsede vej, men alt
så uden at der etableres flere over-

kørsler til virksomheden, hvilket vil
sige, at eventuelle overkørsler på de
tilkøbte arealer må nedlægges.

Ministeriet skal i sådanne tilfælde
blot have meddelelse om ændringer
af grænserne for ejendommen, og det
te kan ske i forbindelse med de pe
riodiske indsendelser af meddelelse
om formelle ændringer.

Ændrer virksomheden karakter i
forbindelsen med udvidelsen, således
at man må sige, at der nu er tale om
en anden virksomhed med større tra
fik (f. eks. hvor et værksted for en
snedker går over til at blive en fa
brik), kræves der naturligvis dispen
sation.

3. Spørgsmålet ad adgangsbe
grænsning for biveje (efter
klassificeringen pr. 1. april
1967).

Efter gennemførelsen af klassificerin
gen pr. 1. april 1967, hvor en række
biveje er optaget som landeveje, kan
der være anledning til at tage spørgs
målet om, i hvilket omfang der skal
foretages § 35-behandling af biveje,
op til fornyet overvejelse. Der kan
således være bivejsstrækninger, som
ikke længere bør behandles, uanset at
der tidligere er truffet bestemmelse
herom, ligesom der fortsat kan være
kommet nye biveje til eller være be
stående biveje, som det nu kan være
rigtigt at behandle.

Ministeriet agter at tilskrive § 35-
udvalgene herom.

4. Nedlagte bygningers anven
delse (landbrugsejendomme,
skoler m.v.).

Vedrørende spørgsmålet om anven
delse af bygninger på f. eks. nedlagte
landbrugsejendomme eller nedlagte
skoler, der har adgang til adgangsbe
grænset strækning, kan for så vidt an
går landbrugsej endommes bygninger
bemærkes, at det er en absolut hoved
regel, at disse bygninger kun vil kun
ne anvendes til én-familiesbeboelse,
jfr. herved ministeriets cirkulære af
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19. juli 1963 om dispensation fra ad
gangsbestemmelser i henhold til vej
bestyrelseslovens § 35, hvorefter amts
rådene på såkaldte bilag 3 stræknin
ger selv kan meddele dispensation til
at anvende bygningerne til énfamilies
beboelse, når jordtilliggende frasæl
ges til sammenlægning med én, even
tuelt flere landbrugsejendomme på
en sådan måde, at det ikke kan fra-
sælges uden ny udstykning. I et par
tilfælde har ministeriet tiltrådt, at den
oprindelige ejer benytter de bestående
bygninger til mindre erhvervsvirksom
hed uden fremmed medhjælp. Mini
steriet er betænkelig ved sådanne til
ladelser, idet det kan være vanskeligt
at sige nej til en naturlig udvikling
af virksomheden.

Ministeriet har ved spørgsmålet om
udnyttelse af landbrugsejendommes
bygninger ikke villet lægge særlig
vægt på, at der i forbindelse med land
brugsejendommens nedlæggelse kan
undgås tværgående landbrugstrafik
over den adgangsbegrænsede vej, idet
dette vil kunne forekomme i talrige
tilfælde, og man ville ved at tage hen
syn hertil kunne få erhvervsvirksom
heder talrige steder, hvor disse ikke
naturligt hører hjemme.

Ved nedlagte skoler, forsamlings
huse o. lign, er det betydeligt vanske
ligere at hindre anvendelse af gode
bygninger til en eller anden form for
erhvervsvirksomhed, hvis bygninger
ne er velegnede hertil. Her kan man
også prøve at begrænse virksomheden
til de bestående bygninger, men det
er selvsagt endnu vanskeligere her end
ved landbrugsejendomme at hindre
udvidelsen, hvis det viser sig at være
en sund virksomhed.

5. Aftægtshuse og funktionærbo
uger i forb. med landbrugs
ejendomme.

For så vidt angår aftægtshuse og funk
tionærhuse i forbindelse med land
brugsejendomme gælder, at såfremt
en overkørsel til landbrugsejendom
(altså ikke markoverkørsel) benyttes,
og såfremt der ikke sker udstykning
af selvstændig parcel til huset, kræ
ves der ikke dispensation fra § 35-
bestemmelser og heller ikke tilladelse

fra vejbestyrelsen efter § 33 og 34 i
vej rbestyrelsesloven. Der kan således
ikke stilles krav om oversigt, hegn el
ler lignende i forbindelse med opfø
relse af et sådant hus uden udstykning.

Det bemærkes, at der efter ministe
riets formening ikke bør gives tilla
delse til flytning af overkørsler til
landbrugsejendomme i tilfælde, hvor
flytningen alene skyldes hensynet til
et aftægts- eller funktionærhus, idet
man derved vil kunne medvirke til at
fremme en randbebyggelse, som ellers
ikke ville komme. Et sådant hus vil
kunne udlejes, og ejeren kan også,
selv om han ikke regner med udstyk
ning straks, håbe på senere at få tilla
delse hertil, og så kan huset være be
tydeligt mere attraktivt, hvis det ligger
i nogen afstand fra landbrugsejen
dommen.

Såfremt der ønskes udstykning fra
en landbrugsejendom af en selvstæn
dig, til beboelse bestemt ejendom, vil
dispensation fra § 35-bestemmelser,
således at der gives tilladelse til ad
gang til en adgangsbegrænset vej for
en sådan ny ejendom, som regel kun
ne forventes, når følgende betingelser
er opfyldt:

1. En bestående overkørsel til hoved-
ejendommen — ikke en markover
kørsel — skal benyttes som adgang
til den udstykkede parcel.

2. Den udstykkede parcel — altså ik
ke alene huset — skal ligge i en
afstand af mindst 100 m fra den
adgangsbegrænsede vej.

3. Der skal være tale om en særlig
tilknytning til hovedejendommen,
som gør placeringen af den om
handlede bolig på det pågældende
sted særlig ønskelig. Dette vil nor
malt være tilfældet, hvor der er
tale om aftægts- eller funktionær
hus.

6. Spørgsmålet om, i hvilken ud
strækning bestående sideveje
(private fællesveje eller bi
veje) udelukker vejbestyrel
sens kompetence efter 500 m
reglen.

Med hensyn til .rpørgsmålet om, i
hvilken udstrækning bestående side-
veje udelukker muligheden for uden

dispensation fra ministeriet at eta
blere nye tilslutninger for offentlige
veje eller private fællesveje, når af
standen mellem to sidevej sindmundin
ger i samme vej side normalt ikke bli
ver mindre end 500 m, bemærkes, at
der efter ministeriets opfattelse skal
tages hensyn til samtlige bestående
sideveje (private fællesveje og offent
lige veje) med undtagelse af private
fællesveje til flere marker eller mark-
områder. Dette må gælde, uanset om
de pågældende sideveje i følge den
fastsatte registrering er tilladt benyt
tet som udstykningsveje.

Såfremt der i henhold til 500 m
reglen etableres en sidevej på adgangs
begrænset strækning i en afstand af
mindre end 500 m fra grænsen mel
lem adgangsbegrænset og ikice-ad
gangsbegrænset strækning, bør der ta
ges hensyn til den nærmeste beståen
de sidevej på den ikke-adgangsbe
grænsede strækning, således at der og
så i et sådant tilfælde normalt bliver
Ca. 500 m mellem sidevejene, og der
bør ikke på et senere tidspunkt med
deles tilladelse til etablering af ny si
devej på den ikke-adgangsbegrænsede
strækning imellem de to omhandlede
veje, således at afstanden herved bli
ver mindre end de ca. 500 m.

7. Udformning af skrivelser til
lodsejere, der søger dispen
sation, på en sådan måde, at
lodsejerne er klar over, at
ministeriet har den endelige
afgørelse af spørgsmålet om
dispensation.

Da der har foreligget tilfælde, hvor
en ansøger om dispensation fra § 35-
bestemmelser i tillid til en positiv ind
stilling fra vejbestyrelsen har foreta
get skridt til at realisere, det han sø
ger om dispensation til, inden mini
steriets afgørelse foreligger, skal man
henstille, at det ved eventuelle skri
velser eller udtalelser til en ansøger
bliver tilkendegivet denne, at mini
stenet har den endelige afgørelse af
spørgsmålet om dispensation, således
at enhver foranstaltning, der træffes,
inden ministeriets afgørelse forelig
ger, sker på eget ansvar.
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VItWUT
pa motorvejen ved Knudshoved

Kvartsitbe!ægninger får en behagelig
lysegrå farve efter få års trafik.
Som det bLa. fremgår af hosstående
friktionsmåling, holder friktionskoeffi
cienten sig på høje værdier også ved
store hastigheder.

Aslaltbelægninger
med
Hardeberga-kvartsit
fabrikeres at

DANSKE GASVÆRKERS TJÆREKOMP. A/S • NYBORG

NOVEJ FA A/S AALBORG

AKTS. JENS VILLADSENS FABRIKER. KØBENHAVN

Kvartsitasfalt 6/12 mm
Fremstillet og udlagt af A/S D.G.T. K. 1962

FRIKTIONSMÅLING Nr. 2187 Malt d. 9/7-65k1. 14°

Må/ested: Motorvej ved lCnudshOveds St. 2970—7280

Belægning: Kve.rtsitaefalt Bindemiddel:
Stenmateriale: 6/12 om Fabrikat: D. 0. T. IC.
Alder: 3 år Lufttemp.: 15 C. Skydække: 9 (våd eftar regn)

Sag nr22/65

Bemærkninger:
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Statens Vejlaboratorium
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VEJAFSTRJBNING

STRIBEMASKINER

Vore stribehold udfører opmærkning og afstribning overalt i landet.
Specialudstyr for lufthavne, kantlinieafstribning og afstribning af
P-pladser.

STRIBEMATERIALER

Moderne maskiner med tilhørende specialudstyr til al vejmarkering med
eller uden refleks. Bl. ø. universalmaskinen —Junior—,

råder.

KANTREFLEKTORER

Hvid og gul vejstribemaling. Kold- og varmplastic materialer.
Refleksglasperler til alle formål.
Hvid, permanent 2-komp. markeringsmasse til stærkt tratikerede om-

Prismalite, hvide og orange.

SCANREFLEX
ALGADE 5-KORSØR-TLF. (03)511067

ABG
vi brationstromle

5W 125

Maximal
komprimering —

Minimale
driftsomkostninger’

Vægt:
Vibr. frekvens:
Motor:

ENEFORHANDLER:

RASK-PEDERSEN & DALSGAARD A/s - BYAGEREN 7 - NÆRUM - TELEFON (01) *802800
JYLLANDSAFDELING: SEEST PR. KOLDING TELF. (055) 2 83 84

Ca. 4,6 ts.
trinløs indstillelig.
25 hk DEUTZ dieselmotor.

Valsediameter: for- og bagvalse 1000 mm.
Valsebredde: forvalse 1140 mm.

bagvalse 1190 mm.
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8. Spørgsmålet om, hvad mark
overkorsler kan anvendes til
(plantage, skov etc. uden be
byggelse m.v.).

Der har været tvivl om, i hvilket om
fang markoverkørsler eller private
fællesveje til markområder på ad
gangsbegrænsede strækninger vil kun
ne benyttes som adgang til parceller,
der ønskes frastykket en landbrugs
ejendom og benyttet til plantage, skov
eller lignende uden bebyggelse. Der
har foreligget tilfælde, hvor der har
været tinglyst deklaration på parceller
om forbud mod bebyggelse af enhver
art, herunder let flyttelige træhuse,
beboelsesvogne o. lign., og forbud
mod udnyttelse af parcellerne til cam
pingplads, opstilling af campingvog
ne o. lign., og i sådanne tilfælde, hvor
parcellerne må siges ikke at blive be
nyttet til andet erhvervsmæssigt for
mål end landbrug eller skovbrug, me
ner ministeriet ikke, at der i vejbe
styrelseslovens § 35 er hjemmel til at
modsætte sig den ønskede udstykning,
idet den efter deklarationen mulige
anvendelse af en sådan parcel ikke
forudsætter anden benyttelse af mark
overkørslen eller fællesvejen end an
givet i bestemmelserne.

Det er i sådanne tilfælde vejbesty
relsen alene, der efter vejbestyrelses
lovens § 34 har kompetence til at af
gøre, om udstykningen bør gennem
føres med adgang til landevejen ad
den omhandlede markoverkørsel eller
fællesvej.

Der har foreligget et tilfælde, hvor
en ejer af en parcel, der i adgangs
fortegnelsen er betegnet som plantage,
har ladet opstille dels et redskabsskur
på ca. 3 m, dels en jagthytte på ca.
12 m2. Ministeriet udtalte i dette til
fælde, at tilstedeværelsen af det 3 n-i
store redskabsskur på plantagearealet
ikke var uforeneligt med den sted
fundne registrering af den tilladte ad
gang, medens man var enig med
amtsrådet i, at der ikke burde gives
adgang til jagthytten, som således ik
ke kunne opstilles uden dispensation
fra adgangsbestemmelserne.

I forbindelse med pkt. 10, vedr, dis
pensation fra § 35-bestemmelserne, vil
jeg gerne henstille til amtsrådene at

være behjælpelig overfor ansøgerne og
overfor disse tilkendegive, at enhver
foranstaltning, der træffes før ministe
riets afgørelse, sker på ansøgerens eget
ansvar.

Med hensyn til pkt. 11 — hvad mark
overkørsler kan anvendes til — er vi
meget interesseret i at få meddelelse
om de domme, der måtte blive afsagt
om overskridelse af § 35-bestemmel
serne. Jeg kan huske en sag fra Hjør
ring amt, hvor en automobilhandler
købte en mindre landbrugsejendom og
trods forbudet begyndte at sælge brug
te biler fra arealet til ejendommen
uden at få dispensation fra bestemmel
serne i § 35. I første omgang måtte

Forlods refusion,

administrationsudgifter

og tilskud af vejfonden

9. Eventuel ændring af cirkulæ
ret om forlods refusion i til-
ret om forlods reflusion i til
fælde af arealerhvervelser. -

(Ill).

Vej direktoratet vil gerne bede
amtsvejinspektørerne om i videst mu
ligt omfang at være behjælpelige med
at få regnskaberne afsluttet således,
at der ikke fremtidigt kan fremsættes
kritik fra revisionsdepartementet og
statsrevisorernes side. Specielt beder
vi om støtte til at få afsluttet de af
departementet fremhævede sager,
hvor tilsagn er givet før 1. januar
1959.

Da der i praksis har vist sig betyde
lige vanskeligheder ved at administre
re bestemmelserne i ministeriets cir
kulære af 27. maj 1961 om refusion
m. v. i henhold til vejtilskudsloven af
visse arealerhvervelsesudgifter — cir
kulæret om forlods refusion — påtæn
ker vej direktoratet at søge en ændring
af cirkulæret gennemført, idet man

han betale en bod på 200 kr., men han
fortsatte desuagtet med salg af biler.
Senere fik han en bøde på 500 kr.,
men han fortsatte stadig sin virksom
hed. Nu har han tilsidst fået en bøde
på 2.000 1cr., som han imidlertid har
indanket for Vestre Landsret, Vi ser
altså, der kan komme ret alvorlige bø
der for sådanne overtrædelser.

P. V.Pedersen: Indsendelse af vej
fondsregnskaber bør ikke afvente op-
målingen af vej anlæggene.

Grimstru/: Hvad med resterstatnin
ger til lodsejerne?

W7iuff: Det vil være praktisk at ta
ge et skønnet beløb med.

Afdelings
ingeniør

P. Vedel

håber ved hjælp af den erfaring, man
har fået i de 6 år, cirkulæret har været
i kraft, at kunne finde frem til regler,
der er lettere at administrere end de
nugældende.

10. Eventuel ændring af cirkulære
om administrationsudgifter
(specielt administrationsud
gifter til arealerhvervelser).

Da der i de knap 8 år, der er gået,
siden udsendelsen af ministeriets cir
kulære af 7. oktober 1959 om admi
nistrationsudgifter ved vej arbejder, til
hvis udførelse der ydes tilskud i hen
hold til vejtilskudsloven, er sket be
tydelige ændringer inden for et vej ar
bejdes forskellige udgiftsposter, over
vejer ministeriet at tage cirkulæret op
til revision. Det er specielt de stærkt
stigende arealerhvervelsesudgifter, der
kan give anledning til at overveje, om
den i cirkulæret anførte beregning af
administrationstillægget stadig bør
være gældende.
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11. Tidspunkter for indsendelse af
andragende om tilskud af vej-
fonden.

I cirkulærskrivelse af 2. juli 1960

om indsendelse af andragender om
vejfondstilskud i henhold til § 7, stk.
3, litra a—d, i vej tilskudsloven har
ministeriet henledt vej bestyrelsernes
opmærksomhed på, at normalt kun så
danne andragender, som foreligger i
vejdirektoratet inden den 1. oktober,
vil kunne optages til behandling med
henblik på fordeling af tilskud for
det følgende finansår.

Da det er af betydning for forde
lingen af vej fondsmidlerne såvel for
vejnævnets medlemmer som for vejdi
rektoratet at kunne sammenholde ho
vedlandevejsarbejder og almindelige
vejfondsarbejder, ønskes den fastsatte
frist forsøgsvis ændret til 1. septem
ber, og vej direktoratet vil meget hen
stille, at denne frist søges overholdt.
Muligvis vil det vise sig nødvendigt
til næste år at rykke tidsfristen yder
ligere frem.

Projektgodkendelser.

Ved gennemgang af de til godken
delse indsendte detailprojekter viser
der sig ofte mere eller mindre velbe
grundede afvigelser fra vej reglernes
bestemmelser, især vedrørende bred
derne af kørebaner og yderrabatter.

Vej direktøren har tiltrådt, at de i
vej reglerne anførte rabatbredder in
denfor rimelige grænser betragtes som
minimumsmål, hvorimod kørebane
bredderne skal være absolutte tal.

Dispensation fra kravet om afholdelse
af offentlig licitation ved hoved/an
devejsarbejder.

I anledning af mange store over
skridelser af overslagene vedrørende
hovedlandevejsbevillingerne vil det
blive vanskeligere at opnå dispensati
on fra dette krav, end det hidtil er
sket. Der skal meget vægtige grunde
til at opnå en sådan dispensation,
hvorved bemærkes, at det forhold, at
der er givet dispensation til en eller
flere parceller af et vejarbejde, ikke
vil være tilstrækkelig begrundelse for
at give tilsvarende dispensationer for
resterende parceller af samme arbej

de, ligesom en kommunalbestyrelse,
som hidtil har fået dispensation til
flere af eller til alle deres tidligere be
villingsarbej der, ikke kan påregne at
få tilsvarende dispensationer for frem
tidige hovedlandevejsarbejder.

I Poul Hansens fravær er jeg blevet
anmodet om at gørt opmærksom på,
at der stadig er for ringe forbrug af
de bevilgede beløb til hovedlandeveje
ne i forhold til indstillingerne. Jeg vil

bede Dem om at ramme beløbene lidt
bedre.

Vi er desværre nødt til at skærpe
vod kurs med hensyn til dispensatio
ner fra kravet om offentlig licitation
ved anlæg af hovedlandevejsarbejder.
Der har gennem årene været en del
kritik over, at vi har givet for mange
dispensationer. Vi har nu ment, at det
var nødvendigt at nedsætte antallet af
dispensationer. Selvfølgelig, i oplagte
tilfælde får De dispensation. Det er
kun med hensyn til hovedlandevejsar
bej der. Særlig en ting må jeg advare
imod: Hvis vi har et arbejde, der skal
udføres i flere perioder — og vi har

givet dispensation til de 2 perioder,
så er det ikke absolut sikkert, at De
også får dispensation i næste omgang.

Så har vi haft en del henvendelser

om projekter, hvor man har brugt

større mål i tværprofilerne, end vej-

reglerne angiver. På disse punkter har

vi været ret strenge. Nu har vi med

vej direktørens tiltrædelse vedtaget, at

vi betragter rabatbredden i vejreglerne

som minimumsmål, hvorimod de an

førte korebanebredder må betragtes

som absolutte mål. — Vi regner med

på et eller andet tidspunkt at få de

nye regler, og disse her skulle altså

gælde, indtil dette sker.

Tidsfristen for indsendelse af an

dragender om vejfondstilskud har væ

ret 1. januar. Det viste sig imidlertid

at være meget uheldigt, hvorfor man

gik tilbage til 1. oktober. Det er tem

melig vanskeligt at lave fordelingen til
hovedlandevejsarbejder, så vi er nødt

til nu at lave hovedvej sfordeling og

landevejsfordeling samtidig. Det er

ikke nemt at lave det på anden måde.

Vi bliver derfor nødt til nu at frem-

skynde indsendelsen og beder Dem
indsende andragender inden 1. septem

ber, så håber vi at kunne klare det.
Men vi forbeholder os, at det til næ
ste år bliver en senere dato. Vi er klar

over, at 1. september er et meget tid
ligt tidspunkt, men vi håber ikke, det
er for sent at sige det nu.

J. Stenbæk: Når vej direktoratet gør
opmærksom på, at der er for ringe for
brug af de bevilgede beløb til anlæg
af hovedlandeveje, må amtsvejvæse
nerne kræve, at man hurtigt efter be
villingerne får projektgodkendelsen.

ivar Jorgensen: Til Stenbæk: Det er
også væsentligt at få noget at vide
med hensyn til licitationen. Man må
gøre sig klart, at der skal laves eet pro
jekteringsarbejde, som er afhængigt af,
om arbejdet skal udliciteres eller ud
føres med egen arbejdskraft. Det spil
ler en rolle på samme måde som
spørgsmålet om, hvem der skal ekspro
priere, Kommissarius eller amtsrådet.
Der bliver givet startsignal. Det er på
det grundlag, arbejdsprogrammet skal
laves.

K. A. Jorgensen: Jeg vil gerne sige
tak til vej direktøren for meddelelsen
om at rabatbredden i vej reglerne er
min.mål. — Når man taler om jordfor
deling, vil jeg gøre opmærksom på, at
hvis man går ind i jordfordeling, er

det noget, der koster tid og penge, og

det tror jeg ikke, vejdirektoratet lige

frem har tænkt på. Jordfordeling er
noget, der i høj grad kommer ind i

billedet i fremtiden, og det skal tages
i betragtning.

P. Vedel. Jeg vil give Stenbæk ret,
vi håber, det bliver til næste år.

I. Jorgensen: Man må gå ud fra, at

vi tilrettelægger arbejdet på fornuftig

ste måde.

Vejdirektøren: De synspunkter, der

er kommet frem, kan diskuteres, hvor

vidt de er fornuftige. Der ligger jo

også et politisk synspunkt i det, men

nu er det i hvert fald sagt, hvordan

det er.
Med hensyn til arealudgifterne er

det først og fremmest forholdet i by

erne, som har givet temmelig store

problemer. Der er hel urimelige krav

om administrationsudgifter på arealer

hvervelse.

Ivar Jorgensen: Jeg vil gerne takke

vej direktøren og vej direktoratets em

bedsmænd, fordi De har villet bidrage

til drøftelserne på vort møde. Det gør,

at mødet får et særlig indhold.
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Registrerer antallet af

akseltryk hver time

fordelt i 10 grupper

fra 200 kg til 15 ton.

I foråret 1967 er den første automati
ske akseltrykvægt installeret på den
nordgående kørebane af hovedvej A 2

mellem Vordingborg og Køge. Væg
ten er leveret af det tyske firma Carl
Schenck, Darmstadt, der i en årrække
har haft lignende konstruktion i drift
for det tyske vejlaboratorium.

Vægtens arbejdsmåde fremgår af fi
gur 1 og 2. En 2 meter dyb vægtgru
be af jernbeton er indbygget i vejba
nen, og dækpladen (3,5X1,2m) i
denne grube består af en 3-charniers
konstruktion af stål belagt med email
le, hvis overside er i plan med vejba
nen. Dækpladen består af 2 plader op
bygget af stålelementer, der kan dreje
om langsiderne på tværs af kørselsret
ningen, idet de er indbygget i en ram
me af vinkeljern faststøbt i betongru
ben.

Virkningerne af temperaturudvidel
ser elirnineres ved pladernes form, idet
de langs midterlinien griber ind i hin
anden med 2 rækker kamformede tæn
der, således at varmeudvidelse kan fin
de sted, uden at vægtpladens plane
overflade ændres. Apropos temperatur
er det vel almindeligt kendt, at bitu
minøse bærelags E-værdi og dermed
bæreevne ændres med temperaturen,
idet for eksempel hot-mix bærelag har
dårligere bæreevne, jo højere dets
temperatur er.

For at undersøge hvordan tempera
turen varierer i forskellige dybder af
vej befæstelsen, er der installeret elek
triske temperaturmålere i forskellige
dybder. De består af kobber- og kon
stantantråd, der er sammenloddet. Det
ene loddested anbringes i det punkt,
hvor temperaturen skal måles, medens
det andet loddested holdes på konstant
temperatur.

Normalt anvender man hertil en ter
moflaske med smeltende is, men af
praktiske grunde er der i stedet her
anvendt en automatisk regulering med
termostat, der kan holde konstant tem

peraur med tolerance under O,1°Cel-
cius. Den strøm, der opstår som følge
af loddestedernes forskellige tempera
tur anvendes i forbindelse med en ka

libreringskurve til at måle temperatu
ren i 6 punkter i forskellig dybde af
belægningen. Måleresultaterne afbil
des grafisk hver time og kan således

Første automatiske akseltryk
vægt opstillet i Danmark
Af civilingeniør N. Bræstrup-Nielsen

set fra oven

over 13 I.

12—13 I.

10—12 I.

8—10 1.

6— 8 t

5- 6 I
4— 5 i,
3— 4

1—3 i

a2=L 1.

rnålesignal fra akse/tryk

Dansk J7cilidsskrift 1967 . 7 139



sammenlignes med registreringen af
akseltryk. Det er klart, at det vil være
uheldigt, hvis den tungeste trafik op
træder om eftermiddagen, når solen
har opvarmet den sorte asfaltbelæg
ning.

Ved overkørsel påvirker bilhjulenes
vægt 2 parallelt forbundne trykdåser
(af fabrikat Hottinger), der bærer det
profiljern, som understøtter de dreje-
lige plader på midten. Trykdåser, der
bruges ved alle elektroniske vægte, er
simpelthen stålcylindre, der indvendigt
— vandtæt forseglet — har monteret
strain-gages d. v. s. tynde metaltråde,
der er klæbet til stålcyliridrenes vægge
i lodret retning og som, når cylinde
ren påvirkes af tryk, bliver kortere og
tykkere og følgelig får bedre lednings
evne. Ledningsevnen eller den elektri
ske modstand måles i en Wheatstone
bro efter kendte principper, og det
elektriske signal forstærkes, så det bli
ver i stand til at påvirke eet af de ‘10

tælleværker, der i et nærliggende in
strumentskur kan aflæses hver time ad
fotografisk vej.

For at undgå at færdsien skal køre
med nedsat hastighed, har man måttet
opgive at anvende registreringssyste
mer, der arbejder med mekaniske tæl
leapparater, hvor tallene i de 10 grup
per bliver trykt på en papirstrimmel.

En lastbil med boggi med 1,2 m
afstand mellem hjulakslerne i boggien,
som kører med en hastighed af 86 km
i timen, og en personbil med akselaf
stand 2 m, der kører med en hastig
hed af 144 km i timen, giver begge
impulser med en tidsafstand på 1/20

sekund. Impulsen for overkørsel af en
enkelt aksel er trekantformet. Højden
i trekanten er mål for akseltrykkets
størrelse og grundliniens bredde for
hastigheden således, at lave hastighe
der giver brede grundlinier, når im
pulsen registreres på en oscillograf,
der kan tilsluttes ved særlige stik.

Det elekrtiske anlæg er fuldtransi
storiseret og monteret i et instrument-
skur, der evt, kan sættes på hjul og
flyttes som påhængsvogn. Anlægget
kan arbejde med 24 Volt akkumula
torer, men er i øjeblikket stationært
og fødes med 3>< 380 Volt veksel
strøm fra lysnettet.

Præstø amts vejvæsen har ydet stor
hjælp ved at klare de vanskelige vej
arbej der i forbindelse med bygningen

af vægtgruben, der er bygget af fir
maet Storgaard & Søn i Næstved, og
ved at stille areal og elektricitetsied
finger til rådighed for instrumentsku
ret, der er beliggende på en rasteplads,
som amtet har indrettet på østsiden af
vejen mellem Rønnede og Tappernøje.

Om det elektroniske system udtaler
vej laboratoriets elektroingeniør iøvrigt
følgende: Det er opbygget i et 19”

stel (rack), der er opdelt i 4 udtage-
lige skuffeenheder, hvori de enkelte
elektroniske kredsløbskort er placeret.
Alle kortene er udført som trykte
kredsløb og ved driftsforstyrrelser er
det således muligt at udskifte en sek
tion, såfremt man har et reservelager
af de nødvendige printplader.

Trykdåserne forsynes med 8 Volt
stabiliseret jævnspænding. Dåsernes
udgangsspænding føres videre til en
vibratorforstærker med vibratorfre
kvens på 10 KHz. Signalet føres vide
re til et lavpasfilter med øvre grænse-
frekvens på 500 Hz. Herfra forstær
kes signalet yderligere i en proportio
nalforstærker. På udgangen af denne
forstærker har man et signal, der er
direkte proportionalt med trykdåser
nes udgangssignal, og i dette punkt
tilsluttes selve gruppeinddelingen i 10

grupper fra 0,2 t til 13 t. I samme
punkt kan man tilslutte linieskriver,
oscilloskop eller andet kurveskrivende

Akse?iryl uæg Se/
fra grube

udstyr. Gruppeinddelingen foregår
rent elektronisk, og slutsignalet føres
fra udgangen af klassificeringer til 10

tællere, der hver repræsenterer sin
vægtgruppe. Parallelt over tællerne er
anbragt et Reed-relæ, hvortil et andet
registreringssystem kan tilkobles.

Ved hjælp af tilbagekobling over
en regneforstærker udkompenseres au
tomatisk blivende belastninger på
vægtbroen således, at sne og lignende
fremmedelementer ikke giver fejlregi
strering for akseltrykkene.

Systemet består yderligere af et si
muleringskredsløb således, at man er
i stand til at kontrollere om systemet
rent elektronisk arbejder korrekt.

Vej laboratoriets elektroingeniør
overværede montagen af det elektri
ske anlæg på et 2 ugers kursus i
Darmstadt således, at han kunne sæt
te sig ind i anlæggets virkemåde og
de komplicerede afprøvningsprocedu
rer. Det er tanken, når man har vun
det erfaringer med det nuværende an
læg og eventuelt får flere vægtanlæg
i gang, at gå over til automatisk regi
strering af data på magnetbånd med
viderebehandling af resultaterne på
EDB-anlæg.

Det skal lige kort nævnes, at det er
muligt at kontrollere vægten statisk
uden at afbryde færdselen ved i gru
ben under vægtbroen at belaste tryk-
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dåserne med kontrollerede vægtlod

Det vigtigste formål med vægtre
strering af den kørende landevej s
færdsel er jo at skaffe et materiale,
der belyser, hvor meget de tunge ak
seltryk betyder for dimensioneringen
af vej belægningerne. Svenskerne ar
bejder med et begreb, de kalder det
optimale akseltryk. De har ved under
søgelser påvist, at store tungtlæssede
lastbiler med anhænger giver den bil
ligste transport af massegods, og at
boggiaksler giver en meget lempeli
gere påvirkning af vej belægningerne
end enkeltaksler.

Ud fra den fastslåede kendsger
ning, at tungere akseltryk betyder
sværere og altså dyrere vej befæstelser,
har de søgt at finde frem til det
nævnte optimale akseltryk, nemlig det
højeste akseltryk, der giver minimum

for både transport- og vej omkostnin
ger, altså de mindste totalomkostnin
ger både for vognmænd og vej anlæg.

For Danmarks vedkommende er
man altså foreløbig nået så langt, at
man har fået bygget det første regi
streringsapparat til at samle materiale
og erfaring indenfor dette forsknings
område. Vi håber, at vognmænd og
chauffører forstår, at der ikke er tale
om en politimæssig foranstaltning til
at fange vogne med overvægt, men at
det er ren vej forskning, vægten skal
bruges til.

For benyttelse af de tyske veje be
taler danske vognmænd ved grænsen
en afgift afhængig af last og kørsels
distance. De udenlandske lastbiler, der
slider hårdt på det danske vejnet,
skal ikke betale en tilsvarende afgift.
Det vil derfor være interessant at kon
statere, om der er tale om meget be

Instrumenter for
registrering af
temperaturer og
akseltrykvægte

tydelige påvirkninger. Afgørelser her
om er et politisk spørgsmål, men un
dersøgelser, der kan hjælpe til at be
lyse den økonomiske side af disse
kørsler, d.v.s. hvor meget de uden
landske lastbilers kørsel koster det
danske samfund i ekstra vej vedlige
holdelse, vil utvivlsomt være af stør
re interesse, såfremt Danmark tilslut
tes Fællesmarkedet med dertil høren
de samhandel og varetransport.

N. Bræstrup -Nielsen

Vedr. kursus i geome
trisk vejprojektering
Laboratoriet for vej databehandling ag
ter i samarbejde med A/S Regnecen
tralen at afholde et antal kurser i an
vendelse af databehandling ved vej-
projektering. Kurserne afholdes i fem
byer i løbet af august og september
1967 efter aftale med amtsvejinspek
toraterne på de pågældende steder.

Hovedformålet med kurserne er at
introducere det nye program for jord-
og tværsnitsberegning, som bliver fær
digt i juni 1967. Derudover omtales
programmer for linieberegning og for
nogle landmålingsopgaver, ligesom
der gives eksempler på specialanven
delser af disse programmer. Endvide
re omtales mulighederne for mekanisk
optegning af tværsnit og perspektivi
ske billeder. Den foreløbige kursus
plan er tilrettelagt således, at ingeniø
rer, som er fortrolige med linie- og
landmålingsprogrammerne, kan und
lade at deltage på 1. kursusdag.

Det nye program til jord- og tvær
snitsberegning omtales nærmere i en
artikel i næste nummer af Dansk Vej-
tidsskrift.

Det vil være nødvendigt at opkræ
ve en kursusafgift på kr. 60,— pr. del
tager. Denne afgift dækker alle ud
gifter i forbindelse med selve kursus,
herunder frokost 1. og 2. kursusdag.

Kurserne gennemføres kun, såfremt
der melder sig mindst 12 deltagere.

Tilmelding modtages af fru A. Tof
te, Laboratoriet for vej databehand
ling, Øster Voldgade 10, trappe H1,
København K. — Telf. (01) 1 16 33.
Tilmelding bedes foretaget i god tid,
senest 2 uger før 1. kursusdag i det
pågældende kursus.

(fortsætres side 144)

Montage af akseltrykvægt

der.
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Nye bøger

Ad hjulspor
og landeveje
Torben Topsoe-Jensen: 275 sider, for
mat 16X23 cm, pris 49,50 kr. heftet.
Steen Hasselbalchs Forlag, Køben
havn.

Endelig er de danske vejes historie
blevet skrevet og det endda på en un
derholdende og omhyggelig måde. Der
er ikke noget mærkeligt i, at det blev
en jurist, der tog fat på denne opgave,
for meget har måttet hentes frem fra
gamle love. Auditør i ministeriet for
offentlige arbejder Topsoe-Jensen er i
øvrigt dette tidsskrifts læsere bekendt,
idet han i 1943 og 1962 har skrevet
artikler om samme emner.

Forfatteren har sat sig for at give
en fremstilling af de danske vejes hi
storie og af livet på vejene, som det
har formet sig gennem tiderne. Skil
dringen begynder med oldtidens veje
og slutter, da motorkøretøjerne tog
vej en i besiddelse. Foruden lovgivnin
gen gennem tiderne er benyttet sam
tidig litteratur i så stort et omfang, at
der er tolv sider med kildeangivelser.
Der er 80 figurer, hvoraf en del aldrig
har været offentliggjort tidligere.

De få fund af oldtidsveje af sten
omtales (med billeder) ; de har en del
tilfælles med vor tids veje med sten
brolægning. Derimod kender vi ikke
vikingetidens veje med slidlag af svæ
re planker hvilende på strøer i vejens
længderetning.

Mange problemer, som man er til
bøjelig til at forbinde med vor tid, vi
ser sig at have eksisteret i masser af
år. Således bliver man ved læsning af
bogen klar over, at den trang, unge
mennesker har til at køre for hurtigt
efter forholdene, også eksisterede i he
stevognenes tid. I 1809 siger en læge:
)>Adskillige gange har jeg set, at karet-
døre er sprunget op, og børn styrtet
ud af vognen og blevet kørt over; ha
stig køren og riden i folkerige steder
har til alle tider været fordærvelig og
skadelig for mange<. I 1798 skrev en
præst, »at kapkørsel bestandig er en
af de sjællandske bønders hovedpas
sion, og at de på Kongevejen jager
forbi hinanden på gloende hjul«.

Spritkørsel er heller ikke noget nyt.
I slutningen af det 18. århundrede
klages der meget over berusede bøn
ders kørsel; man kan daglig se bønder
ne >styrte ravende ud af krostuerne
eller beskænkede ligge i vognen og
således slæbes frem af de til hjemmet
ilende heste«.

Også på det tekniske område stø
der man på gamle »nyheder«. Forord
ningen af 1793 foreskriver flade side-
sten på højkant langs befæstelsens
kanter; allerede dengang havde man
en forståelse af sidestøttens betydning,
som mange savner i dag. I 1848 stil
lede man visse krav til tunge vogne
(over 1,7 t totalvægt), og man ind
rettede »vægtapparater« til at kontrol
lere vægten; det er altså heller ikke
nyt.

På nogle punkter kan man dog spore
fremskridt. I 1764 undrede Marmillod
sig over, at bønderne endnu reparere
de vejene ved at kaste skarnet fra
grøfterne op på vej en og dække det
med sand, medens de intet gjorde for
at skaffe vandet afløb fra vejen. I
1798 var vejene »så jævne som et
stuegulv, og man rejser på dem med
den allerstørste bekvemmelighed og
magelighed«.

Traceringsgrundlaget synes dog at
have undergået visse forbedringer si
den slutningen af det 19. århundrede,
da hovedvejen over Fyn blev ført ud
af den rette linie, og helt op til Ul
lerslev, fordi Ullerslev har en kro, der
er bekendt for sin smukke værtinde.

Det var besværligt at rejse i gamle

dage. I en rejsebog fra 1150 beregnet
for pilgrimme får man at vide, at
»romafarere regner med, at der er to
dages rejse fra Aalborg til Viborg og
derpå en uges rejse til Hedebyc I
1667 måtte Frederik III med hele sit
følge vente i 5 dage og 6 nætter i
Nyborg, fordi ondt vejr hindrede rej
sen over Storebælt. På vejen mellem
Horsens og Skanderborg kunne rej
sende på Frederik TI’s tid risikere at
måtte vente to-tre eller flere dage på
at komme over Hansted Aa.

Meget andet kunne sinke rejser:
heste løb af og til løbsk, vognhjul gik
i stykker, aksler knækkede, støvplagen
var ulidelig, og så kunne man komme
ud for at skulle vente uden for bypor
ten om morgenen, indtil de blev åb
net. Ved uheld var man dog ikke helt
ladt i stikken i middelalderen. Skaan
ske Lov gav lov til at hugge træ i
skovene til så mange aksler, som var
gået itu. Jyske Lov siger, at hvis en
vej farende ved nattetid kommer til en
anden mands ager, kan han give sin
hest et neg uden at være tyv.

Færdselen var naturligvis ikke stor
i middelalderen og op til bilernes tid.
Alligevel skete der mange færdsels
ulykker. I 1672 indberettede en amt
mand, at vejene var så slemme, »at
enhver skyer dennem, mange lide ska
de på deres heste ved slemme broer,
mange vælte og slå dennem fordær
vet.« I 1804 overkørte en bondevogn
i København begge ben på et fruen
timmer, og hun døde straks derpå af
krampetrækninger. Allerede i Eriks

-‘i- \.
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sjællandske Lov står, at hvis en mand
kører en anden ned, »hvad enten
denne går eller står eller sidder foran
ham, og han får sin død deraf<, skal
den kørende bøde fuld mandebod,
»men vælte en vogn over en mand
eller kone eller barn, og vedkommen
de får sin død deraf, da skal han bøde
3 mark derforv.

Topsøe-Jensens bog vrimler med in
teressante enkeltheder, hvoraf enkelte
er gengivet foran; der ligger et enormt
arbejde foran denne bog. Når dertil
kommer, at den er veiskrevet, kan det
ikke undre, at man må anbefale alle
»vejmænd« at anskaffe denne bog.

ET. ET. Ravn.

Road Research Labora/ory, D. S. Wil
son: An experimenl ccmparrng the
p erformance of readstones in surface
dressing. (RRL Report no. 46). Lon
don 1966.

Efter det engelske vejlaboratoriums
ny-organisering er man begyndt at ud
sende små rapporter om mange for
skellige emner; nærværende rapport er
på 10 sider, format A4.

Forfatteren beskriver forsøg udført
for at bedømme 13 forskellige sten-
arters egnethed som afdækningsmate
riale på en overfladebehandling med
tjære på en stærkt trafikeret vej. Skær
vestørrelsen var 12 mm, og man un

dersøgte kornform samt styrke over
for krusning, slid og polering. Over
fladebeharidlingernes levetid var 9 år.

Det viste sig, at en )>Polished-Stone
Value« skulle være mindst 60, hvis
friktionskoefficienten (»Sideway-For
ce Coefficient«) ved 50 km/h skulle
ligge over 0,5.

De stenarter, der blev afprøvet, var
sandsten, basalt, kvartsit, kalksten
(dårligste sten), porfyr, gabbro, korn
fels og flint.

H, H. Ravn.

tWIdo1nsto1ene Redigeret af kgl. kommissarius F.J. Boas

Uhjemlet nægtelse af
overkørselstilladelse

En murermester dømt for som
adgang til en oplagsplads ribe
rettiget at have benyttet 2 private
fællesveje, der udmundede i 2

biveje, men samtidig statueredes
det, at sognerådet ikke i vejtek
niske eller færdselsmæssige grun
de havde haft føje til at nægte
tilladelse til anlæg af en over-
kørsel for en ny adgangsvej for
oplagspladsen til den ene af bi
vejene.

En murermester ejede 2 matr. nr. e
i Elsted, for hvilke der var færdsels
ret til 2 private fællesveje, som ud
mundede i 2 biveje i Elsted kommu
ne. Han lejede for en 10-årig periode
et tredie matr. nr., hvorpå han ind
rettede oplagsplads. Færdselen til of
fentlig vej fra oplagspladsen lod han
foregå ad de to fornævnte private fæl
lesvej e.

Sognerådet forbød ham at benytte
de to fællesveje til denne færdsel og
gav afslag på et andragende om tilla
delse til anlæg af en overkørsel til den
ene af de to biveje, Lille Elstedvej,
for en ny privat adgangsvej til op
lagspladsen.

Ved Århus nordre herredsrets dom
blev murermesteren idømt en bøde på
100 kr. for overtrædelse af vej besty
relseslovens § 58, stk. i (straffebe
stemmelsen), jfr. § 34, stk. i (der
bl. a. bestemmer, at overkørsler og
overgange ikke uden vej bestyrelsens
samtykke må benyttes som adgang
for andre ejendomme end dem, for
hvilke de er anlagt).

Medens sagen blev behandlet for
Vestre Landsret, udtalte sognerådet i
en skrivelse bl. a., at oplagspladsen
var placeret på et areal, der lå i yder
zone. Sognerådet mente derfor ikke,
at rådet behøvede at begrunde sit af
slag på ansøgningen om anlæg af en
ny overkørsel i vej tekniske eller færd
selsmæssige hensyn. Sognerådet fandt
det dog også ud fra vej tekniske og
færdselsmæssige hensyn forkert at til
lade overkørslen med det resultat, at
bivej en ville blive belastet med uover
skuelig kørsel med tungt entreprenør
materiel.

Århus amtsråd udtalte bl. a., at den
bivej, hvortil murermesteren havde
ønsket at slutte en ny privat adgangs
vej, Lille Elstedvej, i forvejen var be
lastet med en forholdsvis stor trafik-
mængde dels fra en parcelhusbebyg
gelse dels fra en fabriksbebyggelse,
samt at etablering af en overkørsel til
vej en for oplagspladsen kun ville be

tyde en i forhold til den bestående tra
fikmængde på bivejen ringe forøgelse
af færdselen på denne vej, hvorfor
dette forhold ikke kunne give tilstræk
keligt grundlag for at nægte etable
ring af den ansøgte overkørsel.

Den tidligere kommuneingeniør i
Elsted oplyste under sagen, at de
omhandlede private fællesveje, såle
des som de var anlagt, ikke kunne hol
de til kørsel med traktorer og andre
tunge køretøj er.

Vestre Landsret statuerede herefter,
at der ikke fandtes grundlag for at
fastslå, at den af sognerådet trufne
afgørelse om nægtelse af tilladelse til
brug af de to private fællesveje for
færdsel vedrørende oplagspladsen, ik
ke skulle være begrundet i saglige
færdselsmæssige hensyn. Murermeste
ren var derfor skyldig i overtrædelse
aT de i underretsdommen citerede lov-
bestemmelser.

Derimod fandt Landsretten ikke, at
sognerådets nægtelse af tilladelse til
etablering af en overkørsel til bivejen
Lille Elstedvej for en ny adgangsvej
til oplagspladsen havde været begrun
det i vejtekniske eller færdselsmæs
sige hensyn, hvorfor afgørelsen ikke
kunne træffes med hjemmel i vejbe
styrelsesloven § 33. Den af murer-
mesteren forskyldte straf bortfaldt
herefter (IJ. f. R. 1966—603).
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Ekspropriations
erstatning

J7ed Højesterets dom af 6. jan//

ar 1967 fastslået, at erstatningen
for en til anlægget af en omkør

seisvej stedfunden ekspropriati
on vedrørende en landbrugsejen

dom ikke som af ejeren hævdet

kunne fastsættes alene på grund

lag af drifistabet, men som af
taksationskoinmissionen anført

måtte fastsættes efter et skøn

over såvel forringelse af ejen

dommens handelsværdi som de

ejeren påførte ulemper.

Til anlægget af en omkørselsvej
vest for Viborg eksproprieredes i 1961
3.040 m2 fra en landbrugsejendom
med et samlet jordtilliggende på 8,56
ha. Ejendommen lå ved en landevej
i en afstand af Ca. 4,2 km fra Viborg
og umiddelbart syd for en ubevogtet
niveauskæring mellem landevej en og
statsbanestrækningen Viborg—Her
ning. Ejeren havde i 1955 købt ejen
dommen for 65.350 kr., heraf 23.350
kr. for løsøre. Ved 12. alm, vurde
ring var ejendommen til ejendoms
værdi ansat til 49.000 kr., heraf
grundværdi 10.300 kr.

Omkørselsvejen blev anlagt som en
10,5 m bred facadeløs hovedlande
vej, og ved ekspropriationen, der i
henhold til vejbestyrelseslovens § 31

gennemførtes efter reglerne i forord
ning af 5. marts 1845, blev 1,05 ha
af ejendommen afskåret, idet der dog
til forbindelse med det afskårne areal
anlagdes en markoverkørsel i hver
side af vejen. Den gamle landevej
skulle afbrydes ved jernbanen og over
gå til bivej og sammen med en nyan
lagt 110 m lang bivej tjene som ad
gang for ejendommen.

Da besigtigelses- og ekspropriations
kommissionen ikke opnåede forlig
med ejeren, henvistes sagen til tak
sation, hvor de samvirkende jydske
husmandsforeninger fremsatte krav
om en samlet erstatning på 32.880
kr. De vigtigste poster herunder var
et krav på 10 kr. pr. m2 for afstået
jord, 20.000 kr. for værdiforringelse
som følge af ændret afstand til dele
af marken, til offentlig vej og til køb
staden, 6.340 kr. for ulemper ved af

ståelse af jord, 2.000 kr. for større
afstand og 1.000 kr. for ulemper ved
sædskifteomlægninger.

Taksationskommissionen fastsatte
erstatningen således:
For areal pr. ha 4.000 kr.
For samtlige ulemper, her
under for ejendomsforrin
gelse, for overskæring, selv
at sætte evt, hegn mod om
kørselsvejen og for advokat-
bistand 4.700 kr.

Ejeren anlagde retssag mod mini
steriet for offentlige arbejder og kræ
vede sig tillagt yderligere 15.430 kr.,
nemlig 21.040 kr. med fradrag af et
udbetalt forskudsbeløb på 5.610 kr.
Til støtte for sin påstand henviste han
til husmandsforeningernes beregnin
ger samt til, at han ikke alene havde
fået en længere og mere ubekvem ad
gangsvej til sit sædvanlige butiks
kvarter, men at værdien af hans ejen
dom ville blive stærkt forringet ved,
at han, der hidtil havde boet nær ved
og med umiddelbar adgang til en
landevej, nu kom til at bo ved en
blind vej. Erstatningen for dette for
hold ansatte han til 10.000 kr.

Vester Landsret frifandt ministeriet
for det sidstnævnte krav, allerede for
di ejeren ikke havde godtgjort noget
tab som følge af ændrede adgangs
forhold til offentlige veje. Også i
øvrigt blev ministeriet frifundet, da
der ikke var tilvejebragt fornødent
grundlag for at tilsidesætte det af tak
sationskommissionen som fuld erstat
ning fastsatte beløb.

Ejeren indankede sagen for Høje
steret og krævede på grundlag af nyt
syn og skøn 15.150 kr. med fradrag
af det udbetalte forskudsbeløb. Han
gentog ikke sin påstand om en erstat
ning på 10.000 kr. for ændrede ad
gangsforhold til offentlige veje.

Syns- og skønsmændene havde be
regnet et årligt tab for afståelse af
jord, sædskiftemæssige ulemper og
arbejdsmæssige ulemper, nemlig eks
tra vendinger, transport over vej og
rengøring af vej. Det herved frem
komne beløb kapitaliserede de med
en rentefod på 5 %.

Det blev under sagen oplyst, at ej
endommen ved 13. alm, vurdering
blev ansat til en ejendomsværdi af
85.000 kr., heraf grundværdi 17.900

kr. Efter berigtigelse som følge af
ekspropriationen ændredes ansættel

sen til 84,400 kr., heraf grundværdi
17.300 kr.

Højesteret fastslog, at den ejeren
tilkommende erstatning for afståelsen
af en del af ejendommens areal ikke
som af ejeren hævdet kunne fastsæt
tes alene på grundlag af driftstabet,
men som af taksationskommissionen
anført måtte fastsættes efter et skøn
over såvel forringelse af ejendommens
handeisværdi som de ejeren påførte
ulemper. Herefter, og da der ikke
fandtes fornødent grundlag for at til
sidesætte det af taksationskommissio
nen udøvede skøn med hensyn til er
statningens størrelse, frifandtes mini
steriet (U. f. R. 1967—101 H).

Vedrørende kursus i
geometrisk vejrojektering
(fortsat fra side 141)

Foreløbig plan
Knrsiissied Dato

Oversigt over vej pro
ekteringen

Film »Data på Väg
Linieberegning
Landmålingsbereg
ninger
Tilslutningsanlægs
linieberegning
Øvelse i linieberegning

Jord- og tværsnitsbe
regning
Øvelse i jord- og tvær
snitsberegning

Massedisponering
Automatisk optegning
af planer, tværsnit og
perspektiver
Tilslutningsanlægs
jord- og tværsnits
beregning
Fremtidige programmer
Spørgsmål

21—23. august
24—26. august

4.— 6. septbr.
7.— 9. septbr.

28.—30. septbr.

Ålborg
Århus
København
Odense
Sorø

Kursusprogram

1. dag
9,00—12,15:

13,30—16,00:

2. dag
9,00—12,15

13,30—16,00:

3. dag

9,00—12,00:
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TERMAKS EL-TØRRESKAB

er forsynet med lufthuller bunden og regulerbart spjæld i loftet. Hylderne er perforerede og kan anbringes forskellig
hojde. Skabet er hvidlakeret på ydersiden og indvendig beklædt med aluminium.

Termaks fremstiller yderligere 2 storre skabe — alle typer kan leveres som inkubatorskabe, der er udstyret med inderdor
at plexiglas og speciel termostat med en følsomhed på ± i/jo grad C.

Som ekstraudstyr leveres elektrisk ventilator og automatisk stopur fra 0 til 120 minutter.

Skabet leveres fra lager.

Sølvgade 34-38 - København K - Telf. (01) 28 *BYen 8208

type T5-11

Vejarbeide j Beton

Jordarbejde

Asfalt
OVE ARKI L

CIVILINGENIØR - ENTREPRENØR

HADERSLEV

Telefon 25050

I.
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ASFAITMATERIALER
SKÆR VEBÆRELAG

__

— -

_____J9LKX___

HOLBÆK—---
TELEFON (03) 43 1213 —

____

ROSKILDE —
TELEFON(03)352523

hurtigt - effektivt og økonomisk
arbejde med AGRIA

- Danmarks mest omfattende
universalmaskine-familie

De kender sikkert AGRIA TYPE 2300— marke
dets mest driftsikre motorslåmaskine, men
er De også klar over, at samtlige AGRIA
universaltraktorer — fra 5 HK til 14 HK — både
kan udstyres som motorslåmaskiner og som
fejemaskiner?
Dette betyder alsidighed — effektivitet — og
den bedste forrentning af investeringen. Og så
kommer en AGRIA hurtigt fra sted til sted —

egentransporthastigheden med sulky er op til
18 km/ti

AUT. AGRIA-FORHANDLERE OG SERVICESTATIONER:

SJÆLLAND, NORDJYLLAND/NORD: MIDTJYLLAND/NORD: SØNDERJYLLAND:
LOLLAND/FALSTER: Ebbe Sandergaard, Marius Hansen & San, Harry Enemark,
Henrik A. Fog, Lyngager 9 Kongensgade 26 Jægergtrdagade 29 Ramsherred 18, ÅbenrO
Kbh—Glostrup, tlf. 9666 11 Hjarring, tlf. 1234 Århus, tlf. 1222 88 tlf. 23944 & 2 12 94
FYN: NORDJYLLAND/SYD: MIDTJYLLAND/SYD:
Gustav Holmberg G. Jorgensen, Th. Knudsen A/S BORNHOLM:
Nyborgvej 226 Hadsundvej 95 Dalbygade 5 A. P. Hellisen,
Odense, tlf. 11 25 08 Ålborg, tlf. 2 68 53 Kolding, tlf. 3880 Lobbæk, tlf. 16

IMPORT: H. G. ENEMARK AIS, LYNGAGER 9—11, KØBENHAVN—GLOSTRUP, TLF. (01)966677

—

— —

GAMMELRAND
TLF. VISKINGE 207

(03-493)
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IKAKI

Støbeasfalt

Pulverasfalt * Maribopulver

Asfaltemulsion

KØBENHAVNS ASFALTKOMPAGNI AIS
GRUNDLAGT 1900

FREDERIKSHQLMS HAVNEVEJ 9, SV * (01) * 21 4111

AKTI ESELSKABET

HOVEDKONTOR: AABOULEVARDEN 3 AARHUS

DE JYDSKE KALKVÆRKER

Skærvefabrik:

Glatved strand

ved Grenaa

Mekanisk
stabilt
bærelagsgrus

Haandsten * Bundsten

Hovedkontoret: Telefon (06) 13 11 88*

Værket i Katholm:
Tlf. (063) 8 27 11
Balle 8

* Skærver * Singels

Værket i Skelhøje: Værket i Gunderup:
Tlf. (0761)
Skelhøje 63

Tlf. Mariager
(085)41326

Værket i Ojeld:
Tlf. (075)51111
Haderup 195
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D INKUM TILBYDER

3” SPATE
-DEN FORSLUGNE

ENTRE PEN ø R PUMPE
Til —

Snansetnandspumpning
Lænsepumpn ing
f-lojtrykspumpni ng
Luftpumpe
Sugespidspumpning

Ydelse —

40.000 trit.

Mas. sugehajde 0 mit.

Pampen er let og handy

— Vægt kun 61 kg.

3” Spate pumpen arbejder lige godt, hvadenten det er med vand Iuftblandet
vand eller luft alene. Pumpen er selvtalgelig selvanougende.
Pumpen leveres med diesel- og elmotor.
Ring eller skriv efter brochure eller bed om yderligere oplysninger og de.
monutration uden forbindende.

ENEIM PORTØR

NICOLAISEN & LARSEN A/s
Ulfborg - (074) 9 1600

— DE SIGER JEG ER MEGET

FORSLUGEN -OG DET PASSER

VEJMA A/

Vejen - Telef. (053) 6 07 77

MARA 55
Den fuldautomatiske maskine til

DRÆN INGSARBEJDE

KABELARBEJDE

VAN D LEON INGSARB EJ DE

MARA 55 er den eneste

at sin art. Selv i stærkt

-

?

bUd.

trræri:ivelIereo

\ MARA 55 lægger rarene

i samme arbejdsgang.

Den er også velegnet tiT
• -

u- vand- og kabelrender.

Gravedybde: Indtil 2.10 m.
Fremdrift: fra 80 til 520 m/t.
Kapacitet: 2000 m pr. dag.

Yderligere oplysninger

TBNDER TELF 22021 X
DANMARK W

ENEIMPORTØR — komplet reservedelslager.
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Egenvægt 270 kg 500 kg 800 kg 1200 kg

Tryk 3 tons 6 tons 10 tons 15-18 ts

Stobeasfalt
til gade- og vejbelægning
hånd- eller maskinudlagt

* Sorterings- og doseringsanlæg

* Transportører

* Siloanlæg

* Stenknuserarrangementer

Enkelte maskiner eller komplette anlæg — alt bygget af

standardkomponenter.

KJELLERUP VÆGT & MASKINFABRIK AIS
Telf. Kjellerup (068) 8 16 88

AIS DANSK ASFALTFABRIK
østre Tegigade . Kbh. SV . Tlf. (01)3116 48

NYSTED

Telefon 8711 88

AARHUS

Telefon 33844

ODENSE

Telefon 123681

Dynamisk kraft med

Ilunmul
dobbelt vibrationstromle

nem vedligeholdelse

billig i drift

enkel at betjene

nem at læsse og aflæsse

teknisk fuldendt

DERFOR
har Duomat ubegrænsede indsætningsmulighe

der ved VEJE, UDGRAVNINGER, DIGE-, JORD-

OG ANLÆGSARBEJDER

TEKNISKE DATA

Efter devisen «fremskridt
gennem erfaring’ tilbyder vi
fra B. Kaltenegger fire
stangstyrede typer — for
hvert arbejde det rette kom
primeringsaggregat.

R55 R66 R77 R90

i IF 11 ir i
HANDELS- OG INGENIØRFIRMA

TØNDER. DANMARK . TELEFON (047)23030
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CIVILINGENIØR & ENTREPRENØR

E. A. KJÆR
TAULOV

TELEFON (055 66111) TAULOV 79*

Jord- og kloakarbejder

Vej- og bro-arbejder

Overfladebehandling med varm asfalt

BRABRAND VOGNMANDSFORRETNING
Svend Moller Tlf. (06) Aarhus 260041

Levering af grus og stenmaterialer

til såvel bygnings- som gade- og vejarbejde.

Entreprenorkorsel med vogne fra 3 til 15 t samt traktor.

HArnJERn
IMPORT - Telefon (084) 2 01 33 - Telex 9687 - SERVICE

UDEN LA N D SKE
BØGER - TIDSSKRIFTER

TEKNISK FORLAG (01) *216801

HUNO RASMUSSEN
Ingeniør & Entreprenør

Telefon Aalborg (08) 12 77 73

»Nordmark pr. Gug

ALLE N-TRAKO

Plænefeemaskine i
3 størrelser.

Rene plæner uden besvær.

Forlang oplysninger.

FRIMODT - KONNING - PJEDSTED
Telefon: Bredstrup 160 (059 -4 05 99)

ENTREPRENØR . VOGNMAND

TH. ERIKSEN
FARSØ . TELEFON (086-3 2111) 149

Vejmaterialer . Vejarbejder

Kloakarbejder . Al kørsel

Stenmaterialer til vejarbejde Vaskede
Leveres fra nedennævnte lejer: stenmaterialer til bygningsarbejde
Herrup pr. Vinderup Taastrup pr Harlev j Leveres fra: Gesager el Hedensted
Barbjerg pr Holstebro Slim pr. Ry
ølby pr Struer Over Isen pr. Ikast Taastrup pr. Harlev J. ørum ir. Hojolev

ørum pr. Hajsiev Freder:kshaab pr Randbal KnabberUp pr. Vejle gillesballe (Fyn)

Sjerup pr Viborg Geseger vi Hedensted
»Karlshol, Hobro Knabberup pr. Vejle
Volstrup pr. Randers Billesbolle pr. Aarup (Fyn)

NB. Stabilmaterialer fra Herrup, Hobro og Sum pr. Ry

KORSHØJ & KNUDSEN A/5 Haraldsgade 36. Herning Tlf. (07) 12 31 55
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