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Hovedvej A 11 syd for Thisted Belægning: BITUVIT 45,1 kg/m2
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Asfaitfabrikker

Betonkonstruktioner

Jordarbejder

Kloakarbejder

Vejarbejder

Spildevandsrenseanlæg

WRIGHT, THOMSEN & KIER AIS
INGENIØR- OG ENTREPRENØRFIRMA

(08) 12 16 88

(06) 13 33 08

Tria 6635

Wetekas

AALBORG

AARHUS

KØBENHAVN

Telegramadr.
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ODENSE
TLF. (09)123681

AARHUS
TLF. (06) 13 38 44

DANSK

AUTO-
VÆRN A/

Silkeborg
Te’efon (06) * 822900

I dagene 17.—28, april 1967 har vi i sam

arbejde med firmaerne Hans Guldmann A/S

og Københavns Asfalt Kompagni AIS udført

maskinudlagt støbeasfalt i Borups Alle og

Hareskovbroen. For første gang i Danmark

med en maskine, der udlægger kørebaner

fuld bredde.

AKTIESELSKABET

DANSK ASFALTFABRIK
ø. TEGLGADE 7 KØBENHAVN SV

TLF. (01)311648*

I

NYSTED
TLF. (03)871188

44



Vi kan høre græsset gro. - Inden længe kan det

også ses. Snart skal det klippes for første gang -

hurtigt, effektivt og uden problemer. Her er 3 ma
skiner, der klarer jobbet.
A/S ALFRED THOMSEN-ASKOV, Askov pr.Vejen
(053) 60700
Afd. i København: EPOKE-ØST (01) 880331
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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.

HELGE LØNHART A/S

Skovlunde Byvej 100 . København Skovlunde
Telefon (01)9477 22
Fabrik og serviceværksted i Jylland:
Mogelgårdsvej 4—6 . Lystrup . Telf. (06) 221488
Serviceværksted for Fyn og Sønderjylland:
Baaring pr. Asperup, Fyn, Telefon (09)421524

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
1800

- og altid lige på klippefladen i forhold til vinklen. Den
sonderflænger 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.

- send mig oplysninger om BOM FORD.

Jeg er særlig interesseret i

Firma:

Adresse:

Tale med:

DANSK VEJ 4 . 1968

FORD
ier —arbejder efter grønthosterprincippet.

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 km/t. Klippehøjde:
max. 3 meter.
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10—21 tons

GUMMIHJULSTROMLE
Type GT 22

Alle hjul drevne

Alle hjul styrende

Alle hjul pendlende

4 + 4 hjul Fuld overlapning, også i kurver

12.00>< 20 Lille drejeradius

14 PR Forøgelse af tromlebredde: 224—279cm

________

Let tilgængelige ballastkasser

Torque Converter

Orbitrolstyring

JOHS. MØLLERS MASKINFABRIK A/

Over-Jerstal — tlf. (045) 4 71 53*
— København — tlf. (01) 31 56 50*

- “-

_

550

/

GTZ
Q)

.LJTtr
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Barber-Greene

- det største fremskridt i asfalt-blandeanlæg BA’1”II’IPAC

Over hele verden anerkendes Barber-Greene Batchpac som den
asfalt-blander. der dækker det største antal anvendelses-om
råder.• Hvert anlæg tilpasses Deres specifikationer, arbejdsfelter

og personlige special-behov. Blandings-kapacitet indtil 6 tons.

Siloer, vægte. filler-system og specialtilbehør bygges efter

ønske. Ethvert krav med hensyn til asfalt-system og automation
kan efterkommes. • Barber-Greene Batchpac leveres mobilt

eller stationært - for alle blandinger. også med Trinidad-asfalt.

Anlægget er støvtæt og indrettet til dobbelt fillersystem. Trans
portabelt monteringsudstyr sikrer hurtig tilkobling af alle kom
ponenter.
E. T. Grew A!S giver Dem alle oplysninger om Barber-Greene
Batchpac, vi arrangerer gerne besøg på arbejdende anlæg i
skandinavien. og demonstrerer hvorfor netop denne blander
anses som det største fremskridt, siden Batch-anlæg introdu
ceredes.

H I
1.1 J ÆG. (0193) 700 - ÆG. (0193) 7878

ENTRE PRE Nø R AFDELI NGEN



Hurtig service
Når Tiptop-førerhuset på Volvos store frembyggede lastvogne tippes fremad,
fritlægges motor og fortøj let tilgængeligt for service - det giver enkel
og rationel service.
Et tæt servicenet med veludstyrede specialværksteder og store
reservedelslagre sikrer hurtig og korrekt service. Men Volvo er en sjælden
værkstedsgæst... For Volvo er bygget til at køre, køre længe - og tåle
hårde belastninger. Derfor er Volvo en driftssikker vinder på kørselsregnskabet
- det er kørt!

VOLVO

-en af Volvos stærke sider!

Siden 1928 har Volvo leveret mere end 200.000
lastvogne til over 100 forskellige markeder.
Idag er Volvo en af verdens største produ
center af tungere lastvogne - og Nordens
mest solgte diesellastvognsmærke...
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Vejen
til en ren
vej...

Den alsidige 2-hjulstraktor fejer helt i bund med

en kraftig tæt kost. Valsebredder 100 og 120 cm.

Masser af ekstra tilbehør — såsom snepolv, tromle,

plæneklipper mv.

-og til
skråninger

_________

og grøfter

_________

Figaro 11

Den helt fantastiske selvkørende, lynhurtige motor

slåmaskine. Figaro har — som et ekstra plus — store

hjul, differentiale med spærring, enkelthjulsbrem

ser, og selv på meget ujævne skråninger med regn

vandsrender bevirker disse ting, at Figaro kører sik

kert og stabilt og er fantastisk let at manøvrere.

Mejebredder: 100— 110— 133 og 150 cm.

GM5-5HK GC6-6HK

• Deres gamle redskaber tilpasses nemt

NIBBI

• 12 måneders garanti — incl, arbejdsløn

• Danmarks mest effektive service

• Det er nemmere med NIBBI — og det er

billigere

NIBBII
AEII

MARIUS HANSEN &SBN
Jægergaardsgade za Århus C.TII.(D6) 12 22 BB

IMPORT OG SALG:

— — — — — — — — — — — — — — — —

KUPON
Kryds af, og De vil ganske uden forbin
dende få tilsendt de brochurer, De ønsker:

Post-

I
besørges

NIBBI-PROGRAM brochure ufrankeret

I
Special- ci GC 6 AE 11 (modta

brochurer: Cl RM 6 ci RM 214 I
geren beta-

ci Figaro 11 ci GS 30009 RM 430
ler portoen)

I Navn: NIBBI
I Adr.:

: IMPORTØRERNE

i

_______——_____

POSTBOX 125

Klip efter pilene til bladets kant
8100 AAR H U S C

Reserveret postvæsenet DANSK VEJ 4 ‘ 1968
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• elektronisk
niveau-styring

:
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.

R & S har indført en ny arbejdsmetode ved vejanlæg.
Vore asfaltmaskiner er nu monteret med

elektronisk niveau-styring, der sikrer
en fuldstændig plan vejbelægning.
Det nye nivellerudstyr bevirker, at

højdejustering af asfaltbære- og slidlag
sker automatisk.

Samlingen mellem 2 baner bliver
endnu bedre, idet føleren omgående meddeler

høldevariationer til udlægningsmaskinens
hydrauliske system, således at korrektionen

sker omgående, og ikke som ved manuel
styring - først efter nogle meters kørsel.

Den elektroniske niveau-styring giver en
hurtigere arbejdsgang og en højere kvalitet

I.

‘ejafdelingerne: København tlf. (01 32) FA 65 85 . Hjørring tlf. (08 91) 876 og 2276



Fuglegårds vejs overføring o i’er Lyngbyvejen.

LYNGBYVEJENS OMBYGNING TIL MOTORGADE
Strækningen gennem Københavns amt

Af civilingeniør L. Å. rNielsen

Københavns Amtsvejinspektorat

Ved kongelig resolution af 24. maj
1764 bestemte kong Frederik d. 5., at
der skulle anlægges en kongevej fra
Vibenhus over Lundehuset, Rudersdal
og Hirchholm til Fredensborg.

Omtrent på dagen, 200 år senere,
nemlig den 27. maj 1964 underskrev
kong Frederik d. 9. en af Folketinget
vedtaget lov om anlæg af en hoved-
landevej som motorvej fra Sortedams
sø til Vangede.

Så vidt vides var det ikke for at
markere et 200 års jubilæum, men
ganske andre årsager, der var anled
ning til den seneste resolution, men
morsomt er det i hvert fald, at et så
stort og rundt åremål ligger mellem
disse to i dansk vejbygnings historie
så markante beslutninger.

Allerede i 1560 havde kong Frede
rik d. 2. ladet anlægge en kongevej
fra København til Frederiksborg, men
denne vej fulgte en noget anden tracé
end den i 1764 fastlagte, og som er
identisk med den tracé, vi kender i
dag. Medens den første kongevej ude
lukkende var anlagt for kongens rej
ser mellem slottene i København og
Nordsjælland, blev den i 1764 påbe
gyndte vej ikke mange år gammel, før
det tillodes andre mod betaling at be
færde den. I den anledning oprettedes

bomme og bomhuse på vejen, først
ved Vibenshus og Lyngby, men senere
også andre steder, f. eks. i Vangede,
hvilket villavejen »Ved Bommen«
endnu minder om.

At man allerede den gang syntes,
at det var dyrt at bygge veje, fremgår
af en plakat fra Rentekammeret fra
lSde Martii Ao. 1774, hvori det hed
der: »Saa haver det og behaget Hans
Majestæt, i Henseende til Vedligehol
delsen af den fra Wibens Huus
(nord) for Kjøbenhavn, til Hirsch
holm og Fredensborg, med megen
Bekostning, anlagte nye Vej, ved aller-
høj este Resolution af 1 4de indeværen
de Maaned, at befale: Skal alle og
enhver, som betjene sig af denne Vej,
erlægge udi Passage-Penge:«

De angivne takster ved passage af
bommene er eksempelvis for »en
Kareth med 6 Heste bespendt 12 skil
ung, en Bondevogn 2 skilling, Bester
og Horn-Qvæg pr. stk. 1 skilling«.

Det var som bekendt den franske
ingeniur en chef des ponts et chaus
sees Jean Marmillod, der i april 1764
var hentet til Danmark, der forestod
anlægget af vejen. Han tog straks fat
på arbejdet, og allerede i 1768 var
man nået omtrent til Hørsholm. Det
er med en vis beskæmmelse, man kon

staterer, at arbej dsprogrammet for den
nu planlagte ombygning forudsætter
længere byggeperiode end for den Ca.
3 gange så lange vej strækning for 200
år siden. En trøst er det dog at erfare,
at der på et vist tidspunkt »arbejdede
flere tusinde soldater på selve anlægs
arbejdetes, ligesom proj ektplanerne fra
den tid ikke antyder ret mange lods
ejere at forhandle med.

Men Marmillod var øjensynlig en
dygtig og effektiv vej bygger, og hans
organisationstalent må have været for
midabelt. Vejen, han byggede, blev
anlagt i 21—23 alens bredde med en
9 alen bred stenbefæstelse midt i.
(Fig. 1). Uden for vejarealet blev an
lagt mindst 3 fod dybe grøfter. Så
vidt vides holdt denne vej til omkring
år 1900, hvor man som følge af den
forøgede trafikintensitet begyndte at
brolægge vejen, dog stadig kun i de
9 alens bredde.

Omkring 1924 skete den første vir
kelige udvidelser af vejen. (Fig. 1).
Den samlede bredde blev udvidet til
28 m, idet der uden for de gamle træ-
rækker blev anlagt gang- og cykel-
stier. Samtidig blev kørebanen udvi
det til 10 m’s bredde.

Denne udvidelse holdt kun i godt
10 år, hvorefter en radikal ombygning
igen blev nødvendig. Man kunne dog
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klare sig med det tidligere erhvervede
vejareal på 28 m, da træerne blev fæl
det og rabatterne nedlagt. Vejen blev
anlagt som 4-sporet vej med midter
rabat og cykel- og gangstier i hver
side. Kørebanebelægningen blev ud
ført i cementbeton, og denne har vist
sig som en af de bedste betonbelæg
ninger, vi har. Især gælder dette vogn-
banerne på hver side af midterrabat
ten, og da disse blev funderet på Mar
millod’s 170 år gamle makadam, kan
forklaringen muligvis findes i dette
forhold.

Siden denne ombygning, der blev
afsluttet i 1937, har denne vej, med
kun små ombygninger, ligget, som vi
kender den i dag. Lyngbyvej er ble
vet et begreb i dansk vej bygning. I
mange år har den været Danmarks
mest trafikerede landevej, fordi den er
Københavns vigtigste udfaldsvej til
Nordsjælland, som også er kaldt
»Danmarks stadsstueø. Det opdagede
allerede de danske konger på et tid
ligt tidspunkt, og interessen for Nord
sjælland er igennem årene ikke blevet
mindre. Ja, interessen er blevet så stor,
at det på vejens 200-års fødselsdag
var nødvendigt for det danske folke
ting at give vejen en storebror i fød
selsdagsgave, idet der i loven om
Lyngbyvejs udbygning blev vedtaget
samtidig at udbygge Hareskovvej som

motorvej op i Nordsjælland. Men det
er en anden historie.

Trafikudviklingen
Hvor stor trafikken har været på

Marmillod’s nyanlagte kongevej, ved
vi ikke, ud over at den var »livlig<,
som det udtales i en samtidig beret
ning. Endnu i den første »General-
rapport over Kongeriget Danmarks
Landeveje« for årene 1868—1871 næv
nes ikke tal for færdsien, men der
står, at »paa denne Landevej er der
en stor Forskjel i Frekventsen, Thi
Færdselen mellem Kjøbenhavn og
Lyngby er betydelig større end videre
nordpaa«.

Den første egentlige færdselstælling
er fra 1886.

På dette tidspunkt er der ved Lun
dehuset (det nuværende skel mellem
Københavns og Gentofte kommuner)
i gennemsnit over en uge talt 140

vogne med én hest, 267 vogne med to
heste eller i alt 764 heste pr. dag.

Umiddelbart før den første store
ombygning i 1924 har der ligeledes
været trafiktælling ved Lundehuset.
Selve teknikken ved tællingen er her
interessant, idet der er talt 17 timer
pr. dag, hver 20. dag i et halvt år.

Resultatet blev følgende gennemsnit
pr. dag:

1924 1934

2 spand 196 21

1 spand 150 18
Biler med luftringe 1933 4926
Biler med faste ringe 271 —

Motorcykler 392 487
Cykler 4975 4167
Ryttere 172 —

Fodgængere 650 761

Det er unægtelig en interessant tra
fiksammensætning.

Tallene i anden kolonne angiver
trafikken i 1934 umiddelbart før den
næste store ombygning 1935—37. Man
lægger især mærke til bilantallets sto
re vækst i denne tiårsperiode, medens
antallet af cyklister stadig er meget
stort.

På fig. 2 er vist trafikudviklingen i
årene efter krigen samt den forven
tede stigning indtil år 1980.

Man ser bI.a., at trafikken i de sid
ste 15 år rundt regnet er tredoblet,
samt at stigningen ikke er væsentlig
svækket endnu, selv om vejens kapa
citetsgrænse er nået for flere år siden.

— -— /5/o’n -—

Rb05 R6/

-455 — 570 — 405

Trp.fI fr , /974

2050,,, —

0599- 0,k/- C/9/- 05-
t, /9, Æ&I 05,,b,,,,,, ,6,b/9 /9, /9,

355 ./55 5/5 575 —2/5 - 350 — 955 .—305.-

pojkt /959
—- -

-—- 4750,n

750 — - - 750 —005-

/966
56/95,,, -

-_,9,,6/
7/90-

tfotorgcde — /-n/crgode spo’

fl/k.,/ /
97/ £4/9

r7s -IX 050 475

Fig. 1.
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Fig. 2.

62 Dansk J7e)iidsskrifi 1968 . 4



Man ville derfor normalt antage, at
denne situation er opnået på bekost
ning af trafiksikkerheden. At dette
imidlertid ikke er eller måske rettere
har været tilfældet ses af fig. 3, der
viser en ulykkesstatistik for de sidste
6 år. Man ser, at antallet af ulykker,
der er registreret af politiet i begyn
delsen af denne periode, har været
faldende, men på det sidste bar vist
en stigende tendens. Uanset at antal
let af alvorlige ulykker stadig er rela
tivt lavt, kan denne stigning muligvis
skyldes, at målet for overfyldningen
nu er nået. På den anden side er de
udregnede ulykkesfrekvenser (antal
ulykker pr. 100 vognkm) betydeligt
lavere end normalt for en vej af den
ne kategori.

Man fristes derfor til at drage den
konklusion, at trafikanterne på Lyng
byvej er noget for sig, at »Lyngbyvej
er for specialistero, som det en gang
bar været nævnt. I hvert fald er disse
trafikanter i besiddelse af stor tålmo
dighed, for selv små forstyrrelser som
vejreparationer, småuheld og lignende
giver i dag endog uden for myldreti
den anledning til enorme opstuvnin
ger.

Lyngbyvejrapporten
Det er klart, at en trafikudvikling på

en vej, som den der er beskrevet i det
foregående afsnit, må give anledning
til alvorlige overvejelser om vejens
fremtidige udformning hos de myn
digheder, hvorunder vejens admini
stration hører.

Såvel i Københavns kommune som
i Københavns amt holdt man de vær
ste problemer fra livet ved stræknings
vise ombygninger og andre trafiktek
niske forbedringer.

I Københavns amt blev efterhånden
alle sekundære gennembrydninger af
midterrabatten lukket, rundkørslerne
ved Tuborgvej og Kildegårds plads
blev ombygget, og alle busstoppesteder

blev indbyggede. Sidst er der mellem
de signalregulerede kryds opført tre
fodgængerbroer, og der er opsat hegn
i midterrabatten for at forhindre en
livsfarlig, tværgående fodgængertra

fik.
Alle disse foranstaltninger var imid

lertid kun lapperier. Under indtryk
heraf — og bl. a. også på grund af
stadig stigende krav om ren besked
om udnyttelsesmulighederne på nabo-
arealerne — foreslog stadsingeniøren i
København i november 1956, at der
blev nedsat en arbejdsgrupe, bestående
af repræsentanter for Vej direktoratet,
Københavns amt og Københavns og
Gentofte kommuner. Arbejdsgruppen
fik til opgave at gennemarbejde mu
lighederne for en ombygning af Lyng
byvej. herunder en undersøgelse af de
økonomiske og byplanmæssige konse
kvenser.

Arbejdsgruppen sluttede arbejdet i
efteråret 1959 med udsendelse af en
Rapport om udbyjning af Lyngbyvej-

linien. Der skal i det følgende rede
gøres for gruppens undersøgelser og
rapportens konklusion,

Selv om der så sent som i 1956 var
gennemført en storkøbenhavnsk tra
fikanalyse, kunne denne på grund af
sit mere generelle sigte, ikke give et
tilfredsstillende grundlag for udarbej
delse af en detaljeret udredning af
færdselsforholdene på en enkelt vej-
strækning. Man foranstaltede derfor
straks en specialanalyse af færdslen på
Lyngbyvej linien og dens nærmeste op
land.

Samtidig gik man i gang med en
grundig undersøgelse af, om andre
aflastende linieføringer kunne komme
på tale. Der havde allerede været for
skellige forslag fremme, bl. a. om en
ny vej forbindelse fra Lyngbyvej ved
sydenden af Gentofte sø langs Gen
tofte rende, Lersø Park Allé, Universi
tetsparken og Nørre Allé til Søringen.
Et andet forslag var at bygge en mo

torgade på søjler i Lyngbyvej ens mid
terrabat.

Det vil føre for vidt her nærmere
at gå ind på motiveringen for, at alle
disse afalstningslinier blev forkastede.
en væsentlig årsag var imidlertid, at
den før omtalte analyse gav det over
raskende resultat, at kun omkring
halvdelen af trafikken på Lyngbyvej
er egentlig gennemgående trafik. Da
der således finder en betydelig ind- og
udsivning sted, ville dette betyde, at
en ombygning af Lyngbyvej før eller
senere alligevel måtte blive aktuel.
(Det bør dog tilføjes, at den gennem
gående trafiks andel af den samlede
trafik nu synes at være tiltagende.)

Konklusionen blev et forslag om en
gennemgribende udbygning af Lyng
byvej i dens nuværende tracé.

Prognoseberegningen blev foretaget
ud fra to synspunkter. For det første
en belastningsberegning ud fra vejens
funktion som led i hele hovedstads
området. D.v.s. beregninger ud fra an
tagelser om størrelsen af den fremti
dige fordeling af bolig—arbejdstrafik
mellem Lyngbyvejens opland og Kø
benhavns centrale byområde, antageT-
ser om den fremtidige erhvervsudvik
ling i centrum, samt Lyngbyvej—oplan
dets andel heri og antagelser om den

fremtidige fordeling af denne person-

trafik på kollektive massetransport
midler og private, individuelle trans

portmidler.
Det andet synspunkt var en belast

ningsberegning ud fra analyseresulta
terne samt den fremtidige befoiknings
og motoriseringsudvikling. D.v.s., at

der for hver af analyseposterne blev
beregnet en fremtidig person- og per

sonbiltilvækst for postens naturlige op

land. Der er ved denne beregning ta

get hensyn til, at der ved Lyngbyvejs
opbygning til høj standard vil ske for
skydninger i bilisternes valg af ruter.

Den første beregningsmåde gav en

total fremtidig maksimaltimebelast
ning over Fredensbro på 4000 PE/ti
me, medens den anden tilsvarende gav
6650 PE/time over Fredensbro. Den
store forskel mellem de to resultater
begrundes : at medens der ved den
sidste heregningsmåde ikke er lagt fy
siske bånd på trafikmængderne, er der
i det første tal indregnet de begræns
ninger, som parkeringsrestriktioner
m.v. vil lægge på den centrumsøgen
de, individuelle persontrafik.

Ulykkessianstik for Lyngbyvej i Københavns amt.

1962 1963 1964 1965 1966 1967

Personskade, dræbte 4 3 4 8 1 2

betydelige 42 32 34 45 30 27

ringe 44 43 33 52 31 44

Materiel skade, betydelig 79 71 71 102 64 82

ringe 223 211 230 180 156 236

Ialt færdselsuheld 172 144 126 109 116 147

Ulykkesfrekvensen 2,6 2,0 1,7 1,4 1,6 1,8

Pg. 3.
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Det er formodentlig en kendt sag,
at de fremtidige københavnske radial
gader — af hensyn til parkerings- og
andre trafikvanskeligheder i centrum
— bevidst er underdimensioneret. Med
andre ord er der regnet med en bety
delig aflastning gennem et veludbyg
get kollektivt trafikapparat. Heri lig
ger forklaringen på, at det blev det
mindste tal på de 4000 PE/time over
Fredensbro, der blev valgt som dimen
sioneringsgrundlag for Lyngbyvejlini
en.

Populært sagt har man måske lov
til at udtrykke det således: Fredensbro
blev valgt til passet, hvorigennem de
4000 PE/time kunne ekspederes. Ind-
og udsivningen uden for Fredensbro
blev udslagsgivende for de enkelte
vejstrækningers dimensionering. Den
endelige prognose resulterede i groft
taget en 3-dobling af 1957-belastnin
gen.

På grundlag af disse prognosebereg
ni nger udarbej dede arbej dsgruppen et
skitseprojekt til en fremtidig ombyg
ning af Lyngbyvej linien til motorga
de. I princippet foreslog man en
6-sporet motorgade med tilhørende pa
ralleitløbende 2-sporede lokalgader. Et
karakteristisk normaiprofil er vist på
fig. 1. Disse lokalgader skulle med
passende mellemrum sættes i forbin
delse med motorgaden ved til- og fra
kørsler og derigennem formidle kon
takten til de tværgående veje og Lyng
byvejens opland i øvrigt. Projektet
skulle strække sig fra Søringen ved
Fredensbro og i nord tilsluttes såvel
Helsingormotorvejen som omfarts

vejen vest om Kgs. Lyngby ved Vin
tappersøen. Man foreslog en tunnel
for motorgaden fra Fælledparken til
Hans Knudsens plads, og ved Tuborg
vej, hvor der er betydelig til- og af
gang af trafik til Ring II, foresloges
udført et anlæg i 3 etager.

Projektet blev beregnet til ialt at
koste 134 mill. kr. med prisniveau 1/1
1959. Der blev udarbejdet et anlægs
program således, at udbygningsfølgen
eliminerede den til enhver tid værste
flaskehals. Arbejdet blev forudsat ud
ført i perioden 1961—67.

Rapporten slutter således: »Hvis
trafikken i de kommende år stiger som
her forudsat eller eventuelt stærkere,
vil en forsinkelse af udbygningspro
grammet kunne medføre utålelige og
kaotiske forhold og vil ganske særlig
vanskeliggøre de i forvejen store pro
blemer for færdselsafviklingen i byg
geperioden«.

Lov nr. 167 af 27/5-1964
om visse hovedlandevejsanlæg
i og ved København

Uanset Lyngbyvejrapportens betæn
keligheder ved at undskyde projektets
gennemførelse, en betænkelighed som
i fuldt mål deltes af såvel de tekni
kere, der arbejdede med projektet.
som af de trafikanter der daglig be
færdede Lyngbyvej, skulle der gå 5
år — bla, afventende gennemførelsen
af hovedlandevejsloven — før ministe
ren for offentlige arbejder den 5.

Fig. 5. Ber,zslorffsvejudflelni,zgcn SL’! fra
Bcrnslo;Jfçvej mod syd.

Fig. 4. Systemskitso over i’ejanlæg
get.
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marts 1964 i folketinget kunne frem
sætte forslag til lov om vej ens ombyg
ning.

Det hedder i bemærkningerne til
lovforslaget, at der siden 1930’erne til
stadighed har været gennemført ka
pacitetfremmende foranstaltninger.
Imidlertid er grænsen for vejens ka
pacitet nu nået, og at dette ofte giver
anledning til store trafikvanskelighe
der og lange kødannelser, samt at
yderligere forbedringer af vejen i dens
nuværende skikkelse ikke vil kunne
finde sted. I øvrigt danner den om
talte Lyngbyvej rapport grundlag for
lovforslaget, bortset fra at anlægsud
gifterne nu med prisniveau 1/1 1964
andrager 255 mill. kr. Det forudses i
forslaget, at byggeperioden vil andra
ge 6 år, og at det periodevis vil være
nødvendigt at omlægge Lyngbyvej s
trafik til lokale vej forbindelser såvel
i Københavns som Gentofte kommu
ner. Det oplyses endelig, at der er til-
sagt de pågældende vej bestyrelser
vejfondstilskud til en kapacitetsfrem
mende ombygning af disse vej forbin
delser.

Den 27. maj 1964 vedtog folketin
get loven uden ændringer.

Samarbejdsudvalget
I hovedlandevejsiovens § 2 står der,

at ministeren, for så vidt angår motor
vejsanlæg, kan træffe aftale med en
eller flere kommunale myndigheder
om at lade de pågældende kommunale
myndigheders vejvæsen forestå pro
jekteringen af vedkommende vej an
læg.

Allerede på det tidspunkt, da loven
om Lyngbyvejs ombygning blev ved
taget, forelå der betydelige forarbej
der til projektet såvel i Stadsingeni
ørens direktorat som i Københavns
amts vej inspektorat. Da de to vejvæs
ner i kraft af deres efaringer fra lig
nende store anlægsarbejder tillige måt
te formodes at være kompetente til at
forestå denne aktuelle opgave, var det
derfor naturligt, at ministeren for of
fentlige arbejder i skrivelse af 29.

marts 1965 foreslog såvel Københavns
kommune som Københavns amtsråd at
lade sig repræsentere i et udvalg, hvori
dette anlægsarbejde skulle behandles.

I udvalget, som også behandler
spørgsmål om Hareskovvej og Motor
ringvejen vest om København, er des

uden Frederiksberg kommune, bolig
ministeriet og finansministeriet repræ
senteret.

Det er udvalgets opgave at frem
komme med forslag til et fælles, de
taljeret arbejdsprogram for de tre an
lægsarbejder, og i det hele virke som
koordinerende organ i relation til an
dre myndigheder, ligesom udvalget
skal forelægge de årlige udgiftsbud
getter for ministeriet og forberede ho
vedprojekterne til forelæggelse for
vedkommende kommunale myndighed.

Til udvalget er knyttet et teknisk
sekretariat, bestående af de pågælden
de myndigheders chef-teknikere. I se
kretariatets møder, der afholdes to
gange om måneden, deltager desuden
de til anlægsarbejderne knyttede tek
nikere.

Skitseprojekterne
Principielt er projektet, som tidli

gere omtalt, udformet som en 6-sporet
motorgade med to paralleltløbende
2-sporede ensrettede lokalgader. Me
dens motorgaden optager den trafik,
der har mere gennemgående præg, har
lokalgaderne flere funktioner. For det
første optager de trafik fra de tem
melig mange sideveje, samt fra de re
sterende ejendomme, der har Lyngby
vej som eneste adgangsvej. For det an
det fungerer de som forbindelsesveje
mellem disse veje og de egentlige tvær
forbindelser og motorgaden, idet mo
torgadens til- og fra.kørsler er forbun
det med lokalgaderne. Endelig skal de
optage den trafik, der enten ikke må
køre på en motorgade, bla. cyklister
og knallerter, eller den trafik, der na
turligt er knyttet til kvartererne langs
vej en, som f.eks. busserne.

Som følge af den tidligere omtalte
stærke ind- og udsivning langs vejen

Da lokalgaderne som nævnt er
knyttet til sideveje, tværforbindelser
og randbebyggelse langs vejen, bliver
længdeprofilet stærkt bundet, og det
samme er tilfældet med motorgadens
længdeprofil, som er bundet af over-
og underføringerne, som ved et sådant
vej anlæg i følge sagens natur ligger
ret tæt. Disse to længdeprofiler be
stemmer placeringen af til- og fra
kørsler, hvorfor også disse bliver
stærkt bundne. Da ydermere vejbred
den forøges, hver gang der er en til-
eller frakørsel, kan disse »buler« på
vej en komme til at virke umotiverede
i vejbilledet som helhed.

For de ingeniører, der arbejdede
med projektet, blev det hurtigt klart,
at der var alvorlige æstetiske proble
mer forbundet med projekteringen,
også fordi det i sig selv er en vanske
lig opgave at få et ti-sporet vej anlæg
til blot nogenlunde at harmonere med
omgivelser, der for det meste består
af villabebyggelse. Der blev derfor
optaget forhandling med havearkitekt
Ole Nørgård, som i forvejen var an
taget som æstetisk konsulent ved det
københavnske primærgadenet, om og
så at medvirke ved projekteringen af
Lyngbyvej i Københavns amt. Arki
tekt Nørgård erklærede sig villig til
at påtage sig opgaven og vil selv i en
følgende artikel redegøre for sine tan
ker og sit arbejde i forbindelse med
projekteringen. Her skal derfor blot
nu pointeres, at samarbejdet mellem
arkitekt og ingeniør har været meget
frugtbart og lærerigt, idet det har væ
ret muligt at finde sammen om en løs
ning på problemerne inden for de
meget snævre grænser, der er til stede
for begge parters udfoldelse.

bliver lokalgaderne strækningsvis ret
stærkt belastede.
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Vel var det i Lyngbyvej srapporten
udarbejdede projekt ikke særlig gen
nemarbej det, men karakteristisk for
udviklingen inden for vejbygningen i
de senere år er det alligevel, at det
kun 5 år gamle projekt på væsentlige
punkter viste sig forældet, da man for
alvor tog fat på projekteringen. Såle
des var det nødvendigt at tage bred
derne af de i tværprofilet indgående
elementer op til revision. På fig. I er
vist et principelt tværprofil for såvel
det i rapporten foreslåede projekt som
for det projekt, der nu står umiddel
bart for igangsætning. Det er måske
her værd at indskyde, at der på hver
side af Lyngbyvej er tæt randbebyg
gelse således, at hver halve meter,
vejen udvides med, kan blive over
ordentlig kostbar. Dette kun for at
forklare de trods alt beskedne udvi
delser, der omtales i det følgende.

For det første midterrabatten. Den
var i rapporten udlagt til en bredde
af 1,0 m, men på denne bredde er
det ikke muligt at anbringe master for
vejbelysning eller søjler til skiltebroer
samtidig med, at disse dækkes af sik
kerhedsrækværker, Denne bredde er i
det endelige projekt sat til 2,0 m. Et
andet spørgsmål var nødsporene. I
rapporten har disse normalt en bred
de på 1,50—1,75, medens visse stræk
ninger slet ikke har nødspor, Da der
heller ikke var regnet med kantbaner,
må man nu anse et nødspor på selv
1,75 m af tvivisom værdi, og under
alle omstændigheder vil et køretøj an
bragt her ikke kunne undgå at på
virke kapaciteten af den nærmeste
vognbane. En analyse af problemerne
førte til, at nodsporbredden sættes til
2,0 m. at der anlægges 0.5 ni brede
kanthaner i begge sider af hver køre-
bane, hvorimod vognbanebredden.
bla, under hensyn til de beherskede
hastigheder. der må regnes med på en

motorgade, nedsættes fra de oprinde
lige 3,75 til 3,50 ni.

En af de væsentligste ændringer —

og en følge af de æstetiske overvejel
ser — er indførelsen af den Ca. 5 m
brede rabat mellem motorgade og b
kalgade. Den har en sådan bredde, at
den netop fylder så meget som en til-
eller frakørsel og kan erstattes af disse,
hvor sådanne skal anlægges. Man op
når hermed, at de mange udvidelser
og indsnævringer kan undgås, samt
at vejens yderbegrænsninger forløber
parallelt med vejens midtlinie og der
ved med de øvrige gennemgående li
nier i vejens længderetning.

Disse og enkelte mindre ændringer
af normalprofilet medførte en udvi
delse af vejens samlede bredde fra
48,0 til 58,0 m.

En hensigtsmæssig flytning af vej
ens midtlinie, som forskellige andre
forhold muliggjorde, bevirkede, at
kun yderligere 11 ejendomme måtte
nedrives, medens til gengæld 5 andre
ejendomme kunne spares således, at
nettomerudgiften var 6 ejendomme,
der i pris svarer til en ca. 3 %‘s for
øgelse af anlægsomkostningerne. Det
må dog bemærkes, at de 58 m er
vejens konstante, samlede bredde, me
dens de 48 m er minimumsbredden,
der ved til- og frakørsler ville blive
betydeligt større.

Der skal i det følgende gives en
nærmere beskrivelse af nogle enkelt
heder ved projektet, idet der i øvrigt
henvises til illustrationerne, der er fo
tografier af en af arkitekt Ole Nør
gård udarbejdet model, Ved Berns
torffsvej føres denne vejs sydgående
korebane under motorgaden i en ca.
18(1 m lang tunnel. Den nordgående
korebane føres fra lokalgaden under
en særskilt gang- og cyklestibro over i
den eksisterende Bernstorffsvej. End
videre anlægges en anden gang- og cy

kelstitunnel under lokalgader og mo
torgaden nord for kørebanetunnelen.
Ved Tuborgvej føres motorgaden un
der tværvejen, der stort set bliver lig
gende i det nuværende niveau. Lokal-
gaderne tilsluttes Tuborgvej i et lys-
reguleret kryds. Der er her a.h.t. den
store vestsøgende trafik udført særlige
foranstaltninger for trafikafviklingen
på den vestre lokalgade, ligesom der
for trafikken fra Tuborgvej mod nord
bliver udført en særlig venstresvings
bane i en tredie etage. Broen, der
står på enkeltstående søjler, ligger i
en kurve med radius 70 m. Køreba
nen udføres i ét spor med et 2,0 m
nødspor.

Motorgaden føres over Hans Jen
sensvej /Dyssegårdsvej, medens lokal-
gaderne tilsluttes disse i et lysregule
ret kryds. Motorgaden føres dernæst
under Kildegårds plads, som ombyg
ges helt men i det nuværende niveau.
For at få et tåbeligt længdeprofil på
motorgaden på denne strækning har
det været nødvendigt at projektere op
til ca. 7 m høje støttemure mellem
motorgade og lokalgade. I Kildegårds
plads udmunder i dag fem veje. Da
der tillige ligger store ejendomme på
vestsiden tæt op ad Lyngbyvej, har
man valgt at opløse pladsen i to kryds.
Kildegårdsvej og Ellegårdsvej føres
på én bro over motorgaden, medens
Gentoftegade forlægges mod nord og
føres på egen bro over motorgaden ud
for Kongelysvej. Hele området påreg
nes lysreguleret og sanistyret.

Ud for sydenderi af Gentofte Sø er
det første anlægsarbejde i marken alle
rede begyndt, nemlig en ny tværfor
bindelse over Lyngbyvej som en for
længelse af Fuglegårdsvej. Denne
yderligere tværforbindelse udføres ef
ter et meget stærkt ønske fra Gentofte
kommune som en kompensation for
den to-deling af kommunen, som et
sådant vejanlæg jo vitterligt betyder.
Samme formål har to fodgængertun
neller, der vil blive udført på stræk
ningen mellem Fuglegårdsvej og Bro
gårdsvej.

Indtil nu foreligger der kun et en
deligt godkendt projekt for stræknin
gen indtil Brogårdsvej. Dette har sin
årsag i, at det har været nødvendigt
med dyberegående undersøgelser for
endeligt at kunne fastlægge projekt
nord for Brogårdsvej. Undersøgelser
ne er dog så vidt fremme, at der i

—
— El

Fig. 7. Udfietningsan/ægget z’ed Tuborgz’ej set
forsk luge pro ler på iejbelj sologsanlæg.

66 Dansl J7cjiidsskrift 1968 . 4



den nærmeste fremtid vil kunne frem
lægges et projekt til godkendelse.

Mange af de tekniske detaljer ved
projektet er endnu knapt nok endeligt
udformede. Der vil derfor på et se
nere tidspunkt fremkomme en mere
teknisk detaljeret beskrivelse af vej-
og broprojekterne i Dansk Vejtids
skrift.

Arealerhvervelserne til ombygnin
gen af Lyngbyvej har alene været en
væsentlig del af projektet, hvilket ty
deligst fremgår af, at ekspropriations
udgifterne andrager 45 % af hele an
lægsudgiften. Alene på den Ca. km
lange strækning i Københavns amt be
røres cå. 400 ejere og brugere for
uden Ca. 180 boliglejere, og det har
været nødvendige at erhverve knapt
100 hele ejendomme til vejanlægget.
Medens ejere og brugere som bekendt
ifølge grundloven får fuld erstatning
ved ekspropriationsindgreb, er der in
gen lovhjemmel for at yde erstatning
for tab af et boliglejemål, når dette
kan opsiges med kontraktligt opsigel
sesfrist.

Ved en revision af boligloven i
sommeren 1967 er der ganske vist nu
lovhjemmel for, at boligministeren
ved bevilling af statsgaranti og rente-
sikring til udlejningslejligheder kan
betinge, at en del af lejlighederne for
beholdes husstande, der bliver hus-
vilde som følge af gennemførelse af
bl.a. gade- og vej anlæg. Da denne
ændring af loven er en direkte følge
af de vanskeligheder, der netop op
stod i forbindelse med Lyngbyvej, er
det formentlig af interesse at kende
forhistorien.

I Lyngbyvejrapporten er det anty

det, at problemet med de mange lej
ligheder muligvis kan formindskes væ
sentligt ved at rulle en del af de eksi
sterende bygninger uden for vej are
alet. Imidlertid er projektet som om
talt blevet ændret, hvorved vel en del
af disse muligheder gik tabt, men rul
ningerne strandede i virkeligheden på,
at disse måtte kræve så vidtgående
dispensationer om udnyttelsesgrader,
afstand til skel m. v., at man ikke
kunne forvente Gentofte kommunal
bestyrelses anbefaling heraf.

Uanset om man ved rulning kunne
have reduceret antallet af erstatnings
lejligheder, ville der i alle tilfælde
blive et betydeligt antal tilbage. Kø
benhavns amtsvejinspektorat antydede
i løbet af sommeren 1965 forskellige
mulige løsninger på problemet, bl.a.
den mulighed at lade anlægsmyndig
heden i samarbejde med et boligsel
skab opføre et antal lejligheder forbe

holdt de ekspropriationsramte lejere,
eller den mulighed at skabe lovhjem
mel for i lighed med den ret, der al
lerede forelå ved sanering til at dispo
nere over et antal lejligheder i andre
kommuner, altså den mulighed, der
senere er tilvejebragt i boligloven af

4 8. juni 1967.
I februar 1966 begyndte ekspropri

ationerne på Lyngbyvej, hvilket natur
ligt gav genlyd i pressen. Dette bevir
kede, at spørgsmålet om erstatnings
lejligheder et par gange blev rejst i
folketingets spørgetid. De principielle
juridiske og politiske betænkeligheder
i forbindelse med problemet skal der
ikke her gøres rede for, men diskus
sionen bredte sig helt til regeringens
økonomiudvalg og endte altså i en æn
dring af boligloven.

Imidlertid var det nødvendigt, side
løbende med de politiske forhandlin
ger, at forsøge praktiske løsninger på
fremskaffelse af erstatningslejlighe
der, idet tiden for de første opsigelser
nærmede sig. En del lejere tog selv
gennem en lej erorganisation initiativet
til i forståelse med Gentofte kommu
ne at få opført et mindre antal lejlig
heder. Allerede i oktober 1966 hen
vendte Gentofte Kommunalbestyrelse
sig til en række bygherrer i kommu
nen og bad om deres medvirken til
at skaffe lejere ved Lyngbyvej en lej
lighed.

Under hensyn til de betydelige be
løb, det ville koste anlægget, såfremt
det ikke i tide lykkedes at få rømmet
de nødvendige arealer, foreslog amts-
vej inspektoratet, at der blev udbetalt

/ i / i
Fig. 8. Samme udflelningsanlæg som fig. 7, men set mod syd.
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Fig. 9. Kildegaardsplads-broerne set syd fra. Man ser de 7 meter høje stottemure.
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en »dusør« til de lejere, der inden en
bestemt frist selv fandt sig en anden
lejlighed. Efter forhandling med eks
propriationskonin-iissionen og vej direk
toratet og med ministerens tiltrædelse
tilbød man lejere en godtgørelse på
3—5000 kr. afhængig af lejlighedens
størrelse.

Denne foranstaltning blev en stor
succes. Af de ca. 60 lejere, der havde
lejlighed på den strækning af Lyngby
vej, hvor anlægsarbejderne først sæt
tes igang, og for hvem revisionen af
boligloven kun ville have teoretisk be
tydning, er der kun 4, som ikke har
benyttet sig af tilbuddet. Disse sidste
4 er det på anden måde lykkedes at
skaffe en lejlighed til.

Omkring 3/4 af ekspropriationssa
gerne er allerede afviklede, og der er
udbetalt ca. 35 mill. kr. i erstatninger.
15—20 sager er behandlet af taksati
onskommissionen, og en enkelt sag er
videreført til østre landsret. 3 ejere
har for egen regning og efter eget øn
ske ladet deres ejendomme flytte uden
for vejarealet. Dette gælder således
holdklubben B 1903. der har set sin
fordel i at rulle klubhuset ud på en
tidligere boldbane.

Fig. 1!.

To/ol
/nves/.

I forbindelse med ekspropriationer
ne er der pålagt naboarealerne til
Lyngbyvej en byggelinie i en afstand
af 6 m fra fremtidig vejgrænse. Det
er lykkedes at opnå overenskomst med
et betydeligt antal lodsejere, om at vej-
anlægget uden udgift for ejeren lader
byggeliniearealet beplante mod, at der
på ejendommen lyses en deklaration
om, at ejeren ikke må fjerne eller
hæmme beplantningens vækst. Der op
nås derved dels en vis afskærmning
af ejendommene mod vejanlægget,
dels en æstetisk begrundet ensartet be
plantning set fra vejen. På samme må
de vil de restarealer af eksproprierede
helejendomme, som det ikke lykkes at
afhænde på anden måde, blive udlagt
som vejareal og beplantet.

Projektet har været forelagt fred
ningsnævnet for så vidt angår områ
derne omkring Emdrup sø og Gentof
te sø, og fredningsnævnet har princi
pielt godkendt projektet.

Investerings- og
arbejdsprogrammer

Som tidligere nævnt var byggeud
valgets opgave bl. a. at udarbejde et

fælles arbejdsprogram for de tre mo
torvejsarbejder på Lyngbyvej, Hare-
skovvej og Motorringvejen. Ud over
at den økonomiske koordination er
nødvendig, er der også en trafikal sam
menhæng mellem disse tre veje, hvor
for anlægsarbejderne må udføres i den
rigtige rækkefølge, for at trafikken
kan afvikles bedst muligt.

På et tidligt tidspunkt syslede man
med tanken om helt at lukke stræk
ninger af Lyngbyvej i anlægsperioden
og henvise trafikken til de såkaldte
aflastningsveje. Efter som igangsæt
ningstidspunktet trak ud, og trafik
mængderne steg, måtte denne tanke
imidlertid opgives, da der simpelt hen
ikke er tilstrækkelig kapacitet til rå
dighed på andre eksisterende vej stræk
ninger, selv om en del af disse er om-
bygget eller er under ombygning net
op med henblik på at virke som af
lastningsstrækninger. Det er derfor nu
besluttet at tilrettelægge arbejdets ud
førelse sådan, at der kan holdes to
spor åbne i hver retning i hele an
lægsperioden. Man regner dog herved
med, at kun omkring 1500 køretøjer
pr. time kan opretholdes på Lyngby
vej, idet der på disse spor vil fore
komme arbejdskørsel, eller der vil fo
regå vejarbejde tæt op ad trafikken.

Vej strækningen er herefter opdelt
i parceller, der under hensyn til tra
fikafviklingen, hver især kan udføres
seperat. Et andet bånd, der naturligt
lægges på arbejdsprogrammet, er de
forventede bevillinger i anlægsperio
den, og endelig må der foretages et
skøn over tidsforbruget. Disse tre kri
terier sammen med anlægsarbejderne
i Københavns kommune og afhængig-
heden af de øvrige motorvejsarbejder
har derefter dannet grundlaget for ar
bejdsprogrammet, der i den sidst re
viderede udgave er vist som et stang-
diagram på fig. 11. Forud for stangdi

Fig. 10. Broerne ved Kildegaardsplads set fra Lyngbyvej mod syd.

/967-68 /968-69 /969 - 70 /970 - 7!

Emdrup S8 - Berns/cffsvej —

Tuborgvej km 4453

Ki/degårdsp/ods km 53-66

Ee,ç/egårdsvçj km 66-77

BrogJrdsvej km 77-82

Brogårdsvej - )417/opper S

.Jmgersborg S/o/,on
, J

/97/- 72

IH//I. kr /21.0 /6.0

Lcdnugsorb,’dnr

/6,0 26,0 /6,0

.4u/gsarbjder
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Dozermodel:
420 mm brede bælter med en
kamspfa der, Iangtidssmurte ruller,
3140 mm bredt dozerblad.
Ekstra kraftig opriver kan leveres
som ekstra - udstyr.

T MF INDUSTRI & ENTREPRENØR MATERIEL

:(

Læssermodel:

380 mm brede bælter med tre
kams plader, Iangtidssmurte ruller,
1,2 m3 frontskovl og opriver.

/_“.( •::—
/ .—..-

Med en 4 cyl. Perkins dieselmotor på 76 HK,
torque-converter, hydraulisk betjent vendegear,
hydraulisk betjente styrekoblinger samt hydraulisk
bæltejustering fremtræder MF 3366 bæltetraktoren
som den moderne 10 tons bæltetraktor af idag.

IMPORTØR: NORDISK DIESEL A/S KØBENHAVN SV.



Billedet viser en 35 m lang tunnel fremstillet af 5,5 mm plade med en diameter på 2760 mm + 10 /o

ellipse, som leveredes til UNESCO’s arbejde for at redde Abu Simbel templet i Ægypten under den over
svømmelse, som rammer området, når Assuandæmningen er færdigbygget. Tunnelrøret tjener her som
transporttunnel under en overfyldning af 15 m sand.

RAPEDA GALVANISEREDE TUNNELRØR
Som eneforhandlere for

STOCKHOLMS GALVANISERINGSFABRIK A.B.

der er Nordens største specialfabrik på dette område, kan vi levere alle typer og dimensioner i tunnelrør,
f. eks. cylindriske tunnelrør, ellipseformede tunnelrør, lavtbyggede tunnelrør til
VIADUKTER, GANGTUNNELLER, VANDGENNEMFORINGER og KREATURGANGE.

Anvendelsen af galvaniserede tunnelrør betyder en rationel og økonomisk løsning, der muliggør hurtig mon
tering med besparelse i arbejdstid mv.

Har De opgaver, projekterer vi den mest hensigtsmæssige løsning efter modtagelse af alle detailler.

RASK-PEDERSEN & DALSGAARD
BYAGEREN 7 - 2800 NÆRUM TLF. (01)802800



agrammet er udarbejdet et så detalje
ret netværksprogram, som det har væ
ret muligt at opstille under de givne
betingelser. Som man ser af figuren,
skulle hele strækningen kunne færdig-
gøres i finansåret 1971—72.

Under arbejdsprogrammet er angi
vet det anslåede forbrug i hvert fi
nansår, reguleret efter de prisstignin
ger, der har fundet sted, siden over
slaget blev udarbejdet i 1965.

gårdsvej eneste anlægsarbejde, der er

mill. kr startet i marken. Entreprisen er over
draget B. & J. Reinholdt Nielsen for
et beløb af 3,4 mill. kr. Endvidere er
Ca. 45 ejendomme nedrevet for en ud
gift på omkring 2.000 kr. pr. ejen
dom. De første egentlige anlægsarbej
der på Lyngbyvej på strækningen fra
B 1903’s baner til Gentofte sø står
umiddelbart for at blive udbudt i li
citation.

Æstetiske overvejelser i forbindelse med
Lyngbyvejens omdannelse til motorgade
Af arkitekt M. A. A. Ole Nørgaard

Ved udformningen af store vejanlæg
spiller selve bevægelsens dimension en
større rolle end ved andre arkitektop
gaver.

En person som ikke er i bevægelse,
eller som færdes til fods, har et næ
sten 1800 bredt synsfelt, og han dre
jer af og til hovedet og danner sig
således et billede af hele det byrum,
der omgiver ham. Han kan lade blik
ket standse ved enkeltheder i bybille
det og undersøge dem nøjere. Ude
ladelse af detaljer ville for ham be
tyde en fattigere oplevelse af byen.

Nogenlunde det modsatte gælder
for den, der færdes i fart, og især for
den, som har ansvaret for kørslen. De
nære ting på siderne af vejen farer
forbi synsfeltet i en sådan fart, at de
ikke kan opfattes — synsfeltet ind
skrænkes. Med en fart på 60 km i
timen er det skarpe synsfelt indskræn
ket til Ca. 75°, og ved 90 km i timen
helt ned til Ca. 40°.

Det vil sige, at for den kørende er
det frontbilledet, der er afgørende —

det er billedet i forruden, han skal
orientere sig efter.

Dertil kommer yderligere, at den
der kører bil akkomoderer mod et
punkt langt forude for bilen, i den
zone, hvor de ting kan ske, som han
skal reagere på. Ved en fart på 60 km
i timen akkomoderer man normalt
mod et punkt Ca. 300 m foran bilen
og ved 90 km i timen mod et punkt
5—600 m fremme.

Sammenholder man dette med, at

det normale menneskelige øje ikke ty
deligt kan opfatte en genstand, der ses
under en mindre vinkel end et bue-
minut (en tresindstyvendedel grad),
får man, at den mindste detalje, som

skal kunne opfattes med en fart på
90 km i timen, må have en udstræk
ning på ca. 15 cm. Dette er dog ikke
noget eksakt tal, da man trods alt
glimtvis under kørslen kan akkomode
re mod noget, der er nærmere, f. eks.
et skilt, — men udfra en samlet vur
dering af alle de specielle synsforhold,
der er til stede, når man færdes i bil
med ret stor fart, kommer man til det
generelle synspunkt, at ting, som skal
ses og opleves fra en bil på en motor
vej, må være letopfattelige, klart de

finerede og i tilpas stor målestokfor
hold.

Det siger sig selv, at disse kriterier
bedst og måske kun helt kan opfyldes,
hvis motorvejen og dens omgivelser
planlægges og udbygges i sammen
hæng.

Dette vil kun sjældent være muligt.
I de fleste tilfælde vil der desværre
være meget snævre grænser for, hvor
store områder der kan saneres eller
ombygges af hensyn til en motorvej.

Når vejplanlæggeren ikke kan for
me omgivelserne til vejen, må hans
æstetiske opgave i den forbindelse bli
ve ved placeringen og udformningen
af vej en at forme den måde, bilisten
oplever de givne omgivelser på.

Overslaget ser i øvrigt således ud:

Ekspropriatinn 45,0
Vejarbejder 24,0
Broarbejcler 17,9

Ledningsarbejder 6,0

Vejbelysning, afmærkning m.v 6,0

Administration 2,1

100,0

Indtil nu er tværforbindelsen over
rnotorgaden i forlængelse af Fugle-

Øfl{&]45 A.St4II4$flCfl1ÅT. 41G6’.%t
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Hvadenten vejplanlæggeren ønsker
det eller ej, bliver han instruktøren
for den film, som oprulles på bilistens
forrude.

Da det er forskelligt, hvor folk
kommer ind på motorvejen, og hvor
de forlader den igen, kan der ikke
blive tale om sammenligning med en
spillefilm, hvor handlingsforløbet er
bygget dramatisk op fra begyndelsen
til slutning, men for de enkelte stræk
ninger vil bilistens oplevelsesmåde ha
ve så mange paralleller til filmen, at
det vil være rimeligt at bruge netop
filmens virkemidler til at beskrive fæ
nomenerne.

Der er tale om bevægelse, om de
skiftende scenerier hvori bevægelsen
foregår, om glæden ved at opleve be
vægelsen og scenerierne, og om en
fornemmelse af orden og mening bag
det hele.

Bilistens egenbevægelse er det pri
mære, men han oplever den som om
givelsernes tilsyneladende bevægelser
over vindspejlet. De nære ting farer
hurtigt forbi, de fjernere bevæger sig
langsomt, og de enkelte tings indbyr
des bevægelser definerer farten, kur
sen og bilens placering i helheden.

Kører man på en hævet retlinet vej-

strækning uden nære ting, der bevæ
ger sig hurtigt i synsfeltet, begynder
oplevelsen at ligne flyverens, man for
nemmer ikke sin egen fart og er til
bøjelig til at sætte hastigheden op for
at få denne strækning overstået.

En konstant tilstedeværelse af nære
ting, der farer forbi, giver på den
anden side en voksende uro. Der må
være en meningsfyldt vekselvirkning,
hvis forløbet skal blive harmonisk.

Ligeså med scenerierne. Alt for lan
ge ensartede strækninger virker slø
vende, alt for hurtigt skiftende scener
virker forvirrende. Bevægelsen kræ
ver en afvejning af de enkelte sceners
længde. Begrebet rytme kommer ind i
billedet.

Sceneskiftene ligner også filmens.
Overgangen fra scene til scene kan
være et pludseligt klip, som når man
kører under en bro eller ind i en tun
nel, eller det kan være en langsom
panorering, som man vil opleve det
på sin forrude, når vejen drejer i et
stort sving.

Kører man op ad en bakke uden
overblik forude, opbygges der en vis
spænding i sindet, som så udløses, når
man er kommet op og har overblik
ket.

Alle sådanne virkninger er grund-
elementer i menneskets synsoplevelse
i fart. Den filmiske virkning overta
ger centralperspektivets rolle fra den
mere stationære oplevelse af arkitek
tur. Oplevelses-forløbet bliver hoved
sagen.

ønsker man, at kørsel på motorvej
skal blive en oplevelse i sig selv, må
disse elementære begreber ikke over
lades til tilfældighederne, men indgå
som helt væsentlige kriterier ved ve
jens projektering.

Dette er da også søgt gennemført
ved udformningen af Lyngbyvejen
som motorgade.

Lyngbyvejen er en typisk radialga
de, og den gennemløber som sådan
de ringe, der i tidens løb har dannet
sig omkring den gamle by: søerne,
brokvartererne, fællederne, forstads.
bebyggelsen fra begyndelsen af århun
dredet, etageboligerne fra 30’erne og
villakvarterernes ring.

Hvis vejen skal indpasse i omgi..
velserne, kan den ikke se ens ud på
hele strækningen, men må alt efter
omgivelsernes art tage karakter af hen
holdsvis søpromenadevej, bygade,
parkvej o.s.v.

Lyngbyvejen kan naturligt opdeles

•

• LOKALC.ADE, 3CM
SRO 13M
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Bliv klar over fordelene ved
—fr

‘ø
Se på hvad der ligger bag HD 16 modellens høje effektivitet

Sammenlign HD-i 6 power-shift maskinen
med enhver anden af samme størrelse .

overalt i Verden. Ikke en af dem kan
tilbyde modulationskobling. Sammen med

torque converteren er det bevist at
den er 100 O/ pålidelig i mere end 5 år.

Overalt bliver HD-16 betragtet som en
meget produktiv maskine . . . uanset

under hvilke forhold den arbejder. Der
rapporteres ligeledes om lave vedligehol

I

delsesomkostninger . . . og et ualmindeligt
lavt brændstofforbrug samt at den

nemme betjening og gode komfort er
medvirkende årsag til HD-i 6s store arbejds

kapacitet.
Et godt eksempel på hvorfor Allis-Chalmers

indtager en særstilling når det gælder
fremstilling af entreprenørmateriel.

Undersøg hvad det kan betyde for Dem.



Permanent smurte og forseglede bæl
ter giver en ualmindelig driftsikker
undervogn. Slibende sand og mudder
kan ikke komme i forbindelse med
pinde og bøsninger. En pakring hol
der alle fremmedlegemer ude og sik
rer at bælterne fungerer under alle
forhold.

n Allis-Chalmers bæltetraktor

—

Power-shift med modulationskobling. Ved
at lade systemet arbejde i oliebad, har
man undgået den skade som chockpå
virkninger ellers kan forvolde på trans-
missions- og koblingsenheder. Med et
enkelt betjeningsgreb har man øjeblikke
ligt fuld kontrol over såvel hastigheden,
karse Is retningen som kraften, Ingen
bremsning, ingen udkobling . . . hvad en
ten De finplanerer eller dozer

Pålidelig og robust motor med mini
malt brændstofforbrug. 16000 moto
ren yder 173 hk. Et direkte indsprojt
ningssystem bevirker en besparelse
på op til 27 0/ i forhold til andre
motorer. Præcisionsteknik og effektiv
fremstillingskontrol betyder driftssik
kerhed og ekstra lang levetid.

A

[ I lvi IrrEzli
Industrivej 7, Glostrup - Tlf. (01) 96 19 00



‘%MKN HAMLE OPMED

for Dem - men International Harvesters alsidige entreprenørmaskiner lystrer
Dem øjeblikkelig. En International Hough Payloader løser Deres jordopgaver fra
det øjeblik, De sætter starteren til. Den er gennemført robust i hele sin kon
struktion, og alle sàrbare punkter er indkapslet mod støv og snavs. Det giver
stor driftssikkerhed og ringe vedligeholdelse. Overbevis Dem ved en demon
stration om at ingen kan hamle op med disse maskiner. Forlang venligst prospekt
og katalogmateriale.

____________________

DH.50B PAYLOADER. H-65B PAYLOADER.
92HK 125HK
1,35m 1,9m3

4

H-65C PAVLOADER. H-90C PAYLOADER.
144,5 HK 300 HK

19r

Muldvarpen, naturens gravemaskine, kan De vist ikke dressere til at arbejde

DH.30B PAYLOADER.
71,5 HK
0960 m’

.‘.,— .—.

INTERNATIONAL HARVESTER

GLOSTRUP • HORSENS KØBENHAVN - RINGE • RINGSTED ÅRHUS C

A 18



i en række klart adskilte strækninger
med hver sin karakter:
1) Frakørslen fra Søringen sker i en

tunnel under søerne, der munder
ud i et landskab af støttemure og
ramper i det nuværende Fredens
gade.

2) Efter at vejen har passeret broen
under Blegdamsvej, viger støtte-
murene for grønne skråninger —

der bliver plads til træer i vej bil
ledet — vejen bliver en parkvej, der
fortsætter helt til Vibenshus rund
del.

3) Her løber vejen ind i en tunnel
helt til Hans Knudsens plads.
Over tunnellen udformes vej bille
det med lokalgaderne på denne
strækning som en decideret by-
gade med centerkarakter.

4) Efter at have passeret S-banen
dukker vej en ud igen i normal
terrænhøjde mellem ø.B.’s baner
og de grønne arealer mellem S
banen og Emdrup banke.
Ved Ryparken er vej en igen nede
mellem støttemure, og således fort
sætter nu en vekselvirkning udef
ter.

Ved Ryparken, Tuborgvej og Kilde
gårds Plads og ved Vangede, der alle

vil antage karakter af småcentre, vil
vej en være nedgravet mellem støtte-
mure og vil således løbe under disse
centre.

I mellemrummene, ved Lundehus
søen, ved B. 1903’s baner og ved Gen
tofte sø vil vejen være oppe i nor
mal terrænhøj de.

Vejen bliver således rytmisk opdelt
i en række klart adskilte scenerier, der
giver et afvekslende forløb, og som
kan støtte orienteringen, så at man ik
ke hele tiden må sidde med øjnene
rettet mod skiltningen for at finde
vej. Man bliver orienteret om den by,
man færdes i.

I Lyngbyvej rapporten var stræknin
gen fra Bernstorffsvejafgreningen til
Vangede næsten retlinet, men med
små afvigelser, der visuelt vil opleves
som skævheder og fejl. Endvidere var
der regnet med, at lokalgaderne fulgte
til- og frakørslernes skrå retninger.

Dette giver naturligvis det mindst
mulige arealforbrug, men bevirker og
så, at man får et meget uheldigt bil
lede set på langs ad vej en med bug
tede støttemure og lokalgader hvor
skævhederne vil blive trukket yderli
ligere stærkt op af vej belysningsma
sterne.

Ved en bearbejdning af projektet
og ved udvidelse af vejarealet på de
smalleste steder er det lykkedes at få
linieføringen for motorvej sbanerne
helt retlinet fra Bernstorffsvejafgre
ningen til Gentofte sø og at få para
lelle lokalgader og støttemure. Der er
dog mindre afvigelser umiddelbart
nord for Tuborgvejskrydset, men det
har her været muligt at samarbejde
det med længdeprofilet, så det næppe
vil kunne ses.

De mange nedgravede vej stræknin
ger, som er nødvendige af hensyn til
overføringen af de krydsende veje,
kræver en udstrakt anvendelse af støt
temure.

I mere centrale byområder med sto
re bygninger kan man ofte udforme
stottemurene sådan, at de spiller sam
men med bygningerne og ligesom dan
ner sokler for dem. Det vil f.eks. kun
ne blive tilfældet på Tagensvejstræk
ningen, hvor motorgaden løber langs
med det nye Panuminstitut.

På Lyngbyvejens strækning fra
Bernstorffsvejafgreningen og udefter
er det næsten udelukkende enfamilie
huse, der ligger langs vejen, og da
stottemurene er op til 7 meter høje, vil

(fortsættes side 79)

KØBENHAVNS 4MTS VglIN5PKTORAT—lYWGBYVEJ
.SPKT PF rUQlECÅRO5VJ-BnON 8l2G7
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Broer eller dærnrnnger på hvad
eller hvor?

Geotekn iske
forundersøgelser /or
-denjyske motorvej

4f ivilingeniør Jørgen Banke

Den jyske motorvej er det største vej-
projekt, der kan komme på tale i Dan
mark. Efter tvangspunkter i projekte
ringsloven skal vej en forløbe igennem
områder af Jylland, som har store va
riationer i topografien og jordbunds
forholdene. Ved skitseprojekteringen
— linieføringens fastlæggelse — indgår
følgende faktorer, trafikøkonomien,
anlægsomkostninger, vedligeholdelses
udgifter og landskabsmæssige hensyn.
Jordbundsforholdene har især indfly
delse på de to midterste faktorer og
bør derfor afklares i det væsentlige
inden og delvis under skitseprojekte
ringen, således at den projekterende
har mulighed for at vælge mellem for
skellige konstruktive muligheder af
ledt af jordbundsforholdene og ikke
blot konstatere dem, når vejen detail-

Vejdirektoratet har gennem Sta

tens Vejlaboratorium inden for det

forløbne år igangsat og delvis

gennemført geotekniske forunder

sogelser af de væsentligste ter

rænhindringer for den jyske mo

torvej på strækningen Grænsen-

Århus. Arbejdet er dels udført af

rådgivende firmaer dels af Vejla

boratoriets motorvejsafdeling.

projekteres eller værre, når den bliver
bygget eller er i brug.

Tunneldale og søer
Topografien og formentlig jord

bundsforholdene vil for de planlagte
linieføringer være ekstrem ved de be
rørte tunneldale og søer — skæring i
skrænterne ned til dale og søer og
overgangen over disse. Undersøgelser
ne er derfor i første omgang koncen
treret om de mulige linieføringsområ
der ved følgende lokaliteter: Århus å,
Dødeå, Brabrand sø, Illerupdalen,
Skanderborg søerne, Tebstrup sø, St.
Hansted å, Kolding å og Haderslev
Dam, se fig. 1. Linieføringsområderne
er fastlagt ud fra de allerede gældende
tvangspunkter.

Område hvor geotekniske forundersogelser
er iværksat.

Boreflåde å Tebisrup sø.
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friktionen på SLURRY SEAL var for lav.
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var overraskende.
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derfor at stenmaterialets skarpe sider ,,læg
ges ned” og fra første dag er overfladen ru
og skridsikker.
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ring da(09) 11 0531.
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Århus
Her er undersøgelserne foreløbig

afsluttet. For indføring gennem åda
len er der fundet op til Ca. 13 m ma
rint dynd, som ved anlæg af en mo
torvejsdæmning kan give anledning til
store sætninger og stabilitetsbrud. Det
er derfor fundet nødvendigt på Ca. 2.2

km at anbefale 600—1200 m pælefun
derede dæmninger. Dette kan i forbin
delse med jernbaneanlæggene i områ
det foranledige, at der vælges en alter
nativ linie uden for ådalen — pæle
(søjler) kan jo lige så godt være over
som under jorden — idet vejen føres
på en lang bro indtil bymidten.

Horsens—Skanderborg
Linieføringen i dette område hæn

ger sammen således, at samtlige større
områders jordbund skal kortlægges, in
den optimale linieføring fastlægges.
Undersøgelserne er endnu ikke afslut
tet, men de foreløbige resultater viser,
at der i alle de undersøgte områder er
fundet bløde aflejringer til store dyb
der (7—2 2 m) inden for hvert område.
Endvidere vil der i defte område fo
rekommer store skæringer, hvori un
dersøgelserne kun lige er påbegyndt.

Her spiller det forhold ind, at det
ikke er praktisk at skulle undersøge
store bakkepartier i fladen — men der
bør ventes, til de alternative linier lig
ger mere fast, hvorefter undersogel
ser sættes ind på de kritiske punkter.

Kolding og Haderslev
Undersøgelserne ved Kolding er af

sluttede for 3 alternative linieførings
områder både for dalbunden og for
skæringerne i dalsiderne. Det fandtes,
at i dalen var udskiftning til 5—7 m
dybde nødvendig for dæmninger. Bak
kerne indeholdt overvejende grus og
sand. Ved Haderslev er de foreløbige
undersøgelser afsluttet, med resultater
der viser en Ca. 13 m dyb rende af
varierende bredde under engoverfla
den.

Afsluttende bemærkninger
Ved den jyske motorvej s projekte

ring søges de geotekniske undersøgel
ser, som skal foretages til fastlæggelse
af et anlægs konstruktion og mæng
der, nyttegjort ved skitseprojekterin
gen, således at der ikke blot kan spa
res penge — en 500 X 50 X 0,5 m3 und
gået blødbundsudskiftning svarer til

Frifindelse
for overtrædelse af
stopforbud

En chauffør, der i en gade,
hvor der var stopforbud, men
hvor af- og pålæsning var til
ladt, havde henstillet en vare
vogn, medens han afleverede
og afhentede nogle arkitektteg
finger hos en kunde, frifand
les for overtrædelse af færd
selslo ven.

En chauffør henstillede en torsdag ef
termiddag en vareniotorvogn i Råd
husstræde i Randers, hvor der var op
stillet en B 17-færdselstavle med un
dertagne »Stopforbud — ind- og ud
stigning tilladt«. Chaufføren afleve
rede nogle ruller med arkitekttegnin

ger til en kunde og fik nogle tegnin
ger med tilbage.

Ved Randers byret blev han idømt
en bøde på 40 kr. I præmisserne til
dommen hed det, at den hjemlede fri
tagelse for stopforbudet måtte anses
begrundet i, at aflevering og afhent
ning af varer af en vis betydelig stør
relse, mængde og vægt uden denne
fritagelse ville være urimelig eller i
hvert fald medføre uforholdsmæssigt
besvær, og at de af den tiltalte chauf
før foretagne handlinger ikke kunne
karakteriseres som af- og pålæsning
som angivet i færdselslovens § 2, VII,
2. punktum.

Ved Vestre landsret blev det oplyst,
at udbringningen til den omhandlede
kunde af tegninger var led i en rund
tur til en række af chaufførens ar
bejdsgiveres kunder, og at standsnin
gen i Rådhusstræde kun var ganske
kortvarig.

I præmisserne til Vestre landsrets
dom hed det, at der ikke i færdsels
lovens forarbejder ses at være noget
bidrag til fortolkningen af det i b-

vens § 2, VII, anvendte udtryk »på-
eller aflæsning<. Da der herefter ikke
fandtes sikre holdepunkter for at an
tage en kvantitativ begrænsning af be
grebet »på- eller aflæsning af varer<,
og da den tiltalte chauffors udbring
ning og afhentning af tegninger måt
te betragtes som aflevering og afhent
ning af varer, anså landsretten ikke
hans standsning i Rådhusstræde ved
den pågældende lejlighed for at være
i strid med stopforbudet. Chaufføren
blev derfor frifundet. (U.F.R. 1967-
705).

Dommen er interessant ikke mindst,
når den sammenholdes med den så
kaldte »franskbrødsdom< fra Odder,
hvor en dame blev dømt for overtræ
delse af parkeringsbestemmelserne, for
di hun, medens hendes passager havde
været inde at købe et franskbrød, hav
de holdt med sin vogn i en gade,
hvor der end ikke var stopforbud, men
alene forbud mod parkering. Sidst
nævnte dom er under appel til Høje
steret.

Mekanisk spidsbor ved st. Hansted 8, her
er ca. 22 m tørv og marint dynd, under
lejret sand og smeltevandssilt.

Ca. 1/4 mill. kr. — men det forsøges
også at give de projekterende mulig
hed for på et sikrere grundlag at væl
ge mellem, hvor linien skal bygges,
hvad den skal lægges på, og hvilke
konstruktioner der skal vælges.
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Motorvejsanlæg i Storkøbenhavn
Af civilingeniør Per Milner, Vejdirektoratet

Planlægningen
Udviklingen af Storkøbenhavn til et

funktionsdygtigt, moderne bysamfund
med den dertil hørende politiske, øko
nomiske og tekniske baggrund har i
en lang årrække givet anledning til
megen offentlig og privat debat, ikke
alene blandt politikere og planlæggere
med direkte tilknytning til problemer
ne, men blandt de fleste danske med
interesse for samfundets rette trivsel.

Den kraftige velstandsudvikling, der
startede efter første verdenskrig, med
det dertil hørende samfundsstrukturel

le problem, gav sig udslag i, at et plan
lægningsarbejde måtte gennemføres
for at sikre, at Danmarks og Nordens
største bysamfund i sin udvikling blev
ledet ind i rammer, der på den ene
side gav den stadigt voksende befolk
ning sunde og gode levebetingelser og
på den anden side gjorde området til
en effektiv virkende enhed, der kunne
tage konkurrencen op med andre til
svarende og konkurrerende bysam
fund.

Hvorvidt denne målsætning er ble
vet tilstrækkelig fastholdt og det hid-

tidige resultat vellykket, skal denne ar
tikel ikke tage stilling til; enighed
herom er der som bekendt ikke, hvil
ket den stadige og kraftige offentlige
debat bærer et klart vidnesbyrd om.
Men et planlægningsarbejde er blevet
påbegyndt og har i første omgang ma
nifesteret sig i de to kendte udvik
lingsplaner »fingerplanen<’ af 1947 og
»principskitsen« af 1960. Det påbe
gyndte planlægningsarbej de fortsætter
til stadighed på alle betydende områ
der i mange institutioner. Man skal
vel specielt pege på Egnsplanrådet, der
nu bærer et hovedansvar for planlæg
ningen af det Storkøbenhavnske om
råde i egns- og byplanmæssig hense
ende.

Den voksende motorisering
Den af velfærdsudviklingen affød

te motorisering er klart et af planlæg
ningens centrale problemer og såvel
et fornuftigt kollektivt transportsy
stern, S-baner og tunnelbaner som et
høj tklasset vej system af motorvej sstan
dard er en forudsætning for at by
samfundet overhovedet kan funktione
re. Der er ligeledes en klar relation
mellem områdets effektivitet, såvel ind
adtil som udadtil, og udbygningsgra
den af disse trafikårer

Sammenligner man udbygningstak
ten af det ovennævnte trafiknet i det
Storkøbenhavnske område med tilsva
rende udbygningsplaner i lignende
nærliggende storbyområder som f. eks.
Stockholm, Göteborg og Hamburg, må
det erkendes, at vi i København er
kommet relativt sent i gang, muligvis
så sent, at det i en lang årrække vil
være vanskeligt at skabe den effektive
trafikbetjening, der er en nødvendig
forudsætning for at skabe et tidssva
rende storbymilieu. I de senere år er
der dog fra såvel statslig som fra kom
munal side blevet udfoldet store an
strengelser for at få sat gang i op
bygningen af et tidssvarende motor-
vejs- og motorgadenet i det Storkøben
havoske område.

Gennem hovedlandevejsloven af
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1963 har staten påtaget sig det direk
te ansvar i økonomisk og anden hen
seende for gennemførelsen af det nød
vendige projekterings- og anlægspro
gram. Motorveje og -gader betales så
ledes nu 100 % af staten, og konse
kvensen heraf har i overensstemmelse
med god administrativ praksis været,
at ansvaret for byggeprogrammet pri
mært blev statens.

Anlæggenes projektering
Udbygningstakten af motorvej snet

tet i Danmark har i de sidste år gene
relt været inde i en stærk accelereren
de udvikling. Dette ses klart i finans
loven, hvor vi i 1966/67 havde godt
200 mill. kr. til rådighed på motor
vejssektoren, i 1967/68 godt 350 mill.
kr., og i 1968/69 vil der nok ske en
yderligere stigning i det investerede
beløb i forhold til dette år. Men an
lægsaktiviteten har i de senere år væ
ret koncentreret i høj grad uden for
det Storkøbenhavnske område. Stor ak
tivitet har således i de senere år præ
get området omkring Lille Bælt, hvor
broen og de tilstødende motorvejs
strækninger er under fuld udbygning
og kan forventes færdig i 1970. Sam
me billede præger området ved Lim
fjorden med tunnelen og store mo
torvejsarbejder under anlæg. Selve tun
nelen ventes åbnet i 1969.

Aktiviteten, når talen er om udbyg
ning af motorvej snettet, i det Storkø
benhavnske område har derimod været
mere behersket.

Medens motorvejsnettet ude i lan
det i høj grad har karakter af fjern
trafikårer, kendetegnes motorvej san
læggene i det Storkøbenhavnske om
råde ved, at de i udpræget grad vil
blive benyttet til bolig-arbejdsstedtra
fik. Dette forhold har dog ikke haft
væsentlig indflydelse på den forholds
vis sene igangsættelse af anlæggene set
i relation til igangsættelsen af andre
motorvej sstrækninger rundt i landet.
Der har vel tværtimod fra alle sider
været almindelig enighed om, at man
burde igangsætte disse vejanlæg, så
snart der overhovedet var mulighed
I ierfo r.

Men det er klart, at gennemforelse
af store vej anlæg i et tæt bebygget om
råde og i områder med udprægede
byudviklingstendenser medfører en
lang række vanskeligheder, man ikke

i samme grad kommer ud for i det
mere åbne land.

Gennemførelse af et motorvejsanlæg
følger i dag den procedure, at anlæg
gene planlægges, og et forprojekt ud
arbejdes som grundlag for en pro
jekteringslov; derefter projekteres an
lægget og forelægges i en anlægsiov,
hvorefter anlægget kan bringes til ud
førelse.

Det er klart, at selve planlægnings
1,rocedure i det tætbebyggede køben
havnske område må kræve en relativ
lang periode. Trafik- og prioriterings
undersøgelser må foretages, og for
handlingerne med de mange berørte
kommuner må gennemføres og vil na
turnødvendigt være vanskeligere, end

når det drejer sig om inotorvejsanlæg
i åbent terræn.

Når en projekteringslov er vedta
get, er projekterings- og anlægsproce
durerne de normale, men vil ofte kræ
ve større teknikerindsats end normalt,
ikke mindst på grund af komplicerede
ledningsarbejder og tætliggende ud
fletningsanlæg, ligesom ekspropriati
onsspørgsmålene har en helt anden
karakter, end når man gennemfører
vejanlæg i åbent land.

Også finansieringen af anlæg i tæt
hebyggede områder er naturligvis et
særligt problem. I dag regner vi med,
at en km motorvej i åbent land koster
ca. 5 mill. kr. Strækninger af de kø

Fig. 2. Mo/orvojsoeltet i Kobenhaju. Man ser ringvcjtnc hhv. mo:orringve)en og Sø
ringen samt radiallinierne Lyngbyveflinien, Hareskovlinien, Jyl/ingevej- nordre- og sydlige
udforing al vestmotorvejen.
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Fig. 4. Vesimotoruejens nordlige gren fra Vigerslev Allé til B3, der skal åbnes for trafik
sommeren 196S. I forgrunden udfle.tningsanlægget ted B3.
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b

Fig. 3. 1?wgmotoricjen fra Jægersborg til
Buddingevej, der blev åbnet for trafik i
1966.

benhavnske motorveje kari meget let
koste 40—50 mill. kr. pr. km. Gnin
den hertil er igen store ekspropria
tionsudgifter, kostbare ledningsarbej
der og bygværker og de tætliggende
udfletningsanlæg.

Organisationen
Når man taler om de vanskelighe

der, der har været ved at få de Stor
københavnske anlæg i gang, kan man
ikke undgå at nævne det mere politisk
prægede spørgsmål om den form,
hvorunder projekteringen skal udføres
og anlæggenes udførelse administre
res. Som nævnt er talen jo her om
statsarbej der, som det også gælder for
alle andre motorvejsanlæg, altså anlæg
der betales 100 % af staten. Ministe
ren er bygherre for anlæggene og i
hovedlandevejsloven er nævnt, at mi
nisteren enten selv kan lade anlægge
ne projektere og udføre eller slutte
aftale med kommunale myndigheder,
således at de på hans vegne forestår
det daglige arbejde.

Loven er jo kun 5 år gammel, og
det er da klart, at organisationen in
den for motorvejssektoren er noget
diffus i dag, idet de statslige myndig
heder på den ene side har ønsket at
koncentrere arbejdsindsatsen for at
opnå øget effektivitet (som f. eks. ved
den jyske motorvej), men på den an
den side ikke har ønsket fuldstændig
at bryde en traditionel organisations
form, der har virket udmærket i man
ge år.

Forhandlingerne om en passende or
ganisationsform ved gennemførelsen
af anlæggene i Københavns kommune
og Københavns amt var lange og tran
ge, og dette forårsagede nok en vis
forsinkelse i igangsættelsen af nogle
af anlæggene.

Forhandlingerne endte med et kom
promis mellem statslige og kommuna
le synspunkter, idet der blev nedsat et
koordinerende udvalg med vej direktø
ren som formand og med medlemmer
fra bl. a. Københavns amtsråd og ma
gistraten. Dette »politiske udvalg har
nedsat et teknikerudvalg, der i prak
sis virker som et byggeudvalg, og
hvori sidder ledende teknikere fra mi
nisteriet, amt og kommune. Projekte
ringen og tilsynet med arbejderne fo
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retages så for byggemyndigheden af
de lokale tekniske organisationer i den
målestok, det personalemæssigt er mu
ligt. Rådgivende ingeniører supplerer
den manglende kapacitet.

Ordningen, som den er udformet,
har selvfølgelig visse fordele, men få
vil nok hævde, at man her har nået
en maksimal effektivitet. En ordning
som f. eks. den stockholmske, hvor
stat og kommuner i fællesskab har op
rettet et enkelt kontor til at udføre
projekteringen, ville nok have givet
en større effektivitet. I de tilstødende
amter, henholdsvis Roskilde og Frede
riksborg, praktiseres igen andre orga
nisationsformer. I Roskilde amt er op-

Oversigt over arbejderne

Følgende strækninger er under anlæg:
Vestmotorvejen fra
Vigerslev Allé til Ringvej B 3
Ringmotorvejen fra Buddinge til
Kagså nord for Herlev
Ringmotorvejen fra Kagså til
Jyllingevej
Hareskovvejen fra Borups Plads
til B 3
Hareskovvejen fra B 4 til Mølleåen
Lyngbyvejen fra Vibenshus til
Helsingørvejen ved Vangede

Følgende strækninger er under projektering:
Hareskovvejen fra Mølleåen til
Farum nord
Hareskovmotorvej en fra Farum nord
til Hemmingstrup nordøst for
Helsinge
Helsingørvejen fra Brønsholm til
Helsingør
Motorvejene i vestegnen

rettet et amtskommunalt motorvej skon
tor, og i Frederiksborg amt har vejdi
rektoratet i samarbejde med amtet en
gageret rådgivende firmaer til at pro
ektere motorvejene.

Der er således tale om ganske bety
delige strækninger, der dels er færdi
ge, dels under anlæg, dels under pro
jektering, og der er selvsagt tale om
meget store investeringer.

F. eks. er overslaget for Lyngbyve
jens udbygning til motorgade fra Sor
tedamssoen til Jægersborg pt. 330
mill. kr.

For andre strækninger som Sørin
gen, Vestmotorvejens indføring i Kø
benhavn, Frederikssundsmotorvejen og

åbnet i 1966 (se fig. 3)
åbnet i 1965

5,5 km åbnes i 1968 (se fig. 4)

4km åbnes i 1968 (se fig. 5)

6,5 km åbnes i 1969
åbnes i 1971

forventes færdigudbygget i
3km 1971

forventes færdigudbygget i
28km 1975

forventes færdigudbygget i
16km 1973

25 km forventes færd igudbygget i
1974

1972

B 5 arbejdes der dels med forprojekte
ring, dels med planlægning.

En nærmere redegørelse for alle de
mange og interessante, tekniske og
administrative problemer anlæggene
byder på, er selvsagt umulig i en ar
tikel som denne, men nogle enkelte
spørgsmål skal drages frem:

Æstetik
I overensstemmelse med moderne

vejprojekteringssynspunkter vil der, og
er der lagt stor vægt på at skabe pro
jekter af tilstrækkelig høj æstetisk kva
litet, ligesom stort arbejde bliver lagt
i et fornuftigt samspil mellem vejene
og det bymillieu, de går igennem.
Lyngbyvej sproj ektet kan her trækkes
frem som eksempel på frugtbart sam
arbejde mellem vejteknikere og æste
tikere. Det oprindelige strengt teknisk/
økonomiske projekt er for en relativ
ringe merudgift blevet formet på en
æstetisk særdeles tilfredsstillende må
de, har fået et roligere forløb og bed
re forhold mellem vejoverflade og
grønne områder (rabatter, skrånin
ger).

Men helt klart er det, at vanskelig
hederne i dag er enorme og mulighe
derne begrænsede, når man skal føre
et så stort vejanlæg ind bogstaveligt
talt til city. Enhver afvigelse fra den
teknisk/økonomiske optimale liniefø
ring vil ofte medføre store merudgif
ter. Nævnes kan sagen ved Rigshospi
talet, hvor man af æstetiske grunde
kunne ønske en 2—300 m lang støtte-
mur erstattet af skråninger. Dette kan
kun gøres ved nedrivning af en fløj
af Rockefeller-instituttet, hvilket, hvis
det overhovedet havde ladet sig gøre,
ville have kostet mindst 5—6 mill. kr.
Båndene er snærende.

Belægninger
Ved valg af belægningstype på de

trafikstærke veje i det storkøbenhavn
ske område må man søge efter belæg
ninger, der kræver en så ringe ved
ligeholdelse som muligt. Generne for
trafikken vil ellers let blive meget sto
re og vil vanskeligt økonomisk kunne
vurderes. For den bestående Lyngby
vej og Helsingørmotorvej s vedkom
mende har man jo i sin tid valgt en
betonbelægning. Er belægningen på
Lyngbyvejen acceptabel, er Helsingør-
motorvej ens det vel næppe, men Un-

I det Storkøbenhavnske område er følgende motorveje allerede anlagt
(se bilag i og 2):

Helsingørmotorvejen
Omfartsvejen om Lyngby
Lufthavnsvej
Motorvejen over Vintappersøen
Ringmotorvejen fra Jægersborg til
Buddingevej . ...‘[ 2,5 km
Hareskovvejen fra B 3 til B 4 4km

18km
3,5 km

2km
1km

åbnet i 1957
åbnet i 1960
åbnet i 1961
åbnet i 1963

I alt 31km

9 km
6,5 km

(delstrækninger fra 1969)
åbnes i 1971

I alt 39km

7,5km åbnes i 1971

Lyngbyvejen fra Søerne til Vibenshus 2 km forventes færdigudbygget i

I alt 74km
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derlaget her er af en ganske anden
karakter, end hvad man i dag vil ac
ceptere og er den væsentlige årsag til
vejens dårlige beskaffenhed.

Vejene, der nu er under projekte
ring og udførelse, bygges op efter helt
moderne kriterier med belægning va
rierende fra 60 cm til 100 cm. To be
lægningstyper afprøves nu, en »sorte
og en »hvide. På strækningen af Ha
reskovvejen mellem Hulgårdsvej og
Hillerødgade er lagt støbeasfalt på be
tonunderlag. Belægningen er udlagt
med helt moderne grej med stor ka
pacitet; det er første gang, man her i
landet forsøger maskinudlagt støbeas
falt. Falder resultatet heldigt ud i det
lange løb, vil denne belægning have
gode muligheder i motorgader. På en

parcel af nlotorringvejen og på Vest-
motorvejen fra Vigerslev Allé til B 3
bliver udlagt betonbelægning, en mo
derne belægning med 20 cm uarmeret
beton på 18 cm cementstabiliseret
sand. Belægningen udlægges med slip
formpaver, og også dette er første-
gangs forsøg her i landet. Også en
god betonbelægning må karakteriseres
som en belægning med relativt ringe
vedligehold.

Ekspropriation
Ekspropriationssporgsmålene ved de

projekter, hvor man gennemskærer by
områder, er af en ganske særlig ka
rakter. Hvor udgiften til ekspropria
tion på almindelige motorveje normalt
udgør 5 til 10 % af anlægsomkostnin

gerne, kan de her let udgøre over halv
delen og altså i konsekvens heraf have
helt afgørende indflydelse på projek
ternes udformning.

På Lyngbyvejsstrækningen i Køben
havns amt skal over 80 villaer nedrives
og mere end 200 lejligheder ekspro
prieres. De økonomiske konsekvenser
heraf er helt klare, og spørgsmålet om
erstatningsboliger latent.

Anlægsplanlægning
Anlæggene i og ved København må

karakteriseres som anlægsteknisk kom
plicerede anlæg, og mange institutioner
og firmaer er beskæftiget med proble
merne. Man kan således foruden vej-
direktoratet, bl. a. nævne Køben
havns amts vejvæsen, Frederiksborg
amts vej væsen, stadsingeniørens direk
torat i København, statens vej labora
torium, ledningsvæsnerne i Køben
havn, en række rådgivende ingeniører,
geoteknisk institut. Herudover skal en
række myndigheder udtale sig om pro
jekterne, f. eks. byudviklingsudvalg,
fredningsmyndigheder, skovmyndighe
der etc. For at holde sammen på alle
disse problemer og sikre, at arbejdet
går mest smidigt efter den generelle
investeringspian, har man valgt at
koble projekteringen sammen i et
>Perte netværk.

Man kan vel diskutere, hvorvidt
denne planlægningsform er nødvendig
ved mindre komplicerede anlæg, men
ved motorvejsarbejder som de storkø
benhavnske med en stor række indbyr
des afhængige aktiviteter er det nød
vendigt at udarbejde en arbejdsplan
efter netværksmodel, hvis man vil sik
re mest mulig samlet effektiv arbejds
indsats.

Pert-programmet er senere omsat til
stangprogrammer efter recepten tidl
investering, tid/ressource. Programmet
ajourføres hvert ½ år.

Gennemførelsen af det anlægspro
gram, denne artikel har ombandlet, må
anses for at være et vigtigt skridt mod
at gøre Storkøbenhavn til en god og
effektiv arbejdsplads, ligesom det vil
bidrage til at skabe stadig bedre for
hold for den store befolkningsmæng
de, der bor i området. Det må håbes,
at det nødvendige økonomiske grund
lag fastholdes således, at programmet
kan gennemføres som planlagt.

Fig. 5. RingmoIorijen fra Budding lej iii B3 ved Her/et der skal abnes for trafik i
eftersommeren i 968. I forgrunden sk.ernigcn med B 3 og lidt bag ted udfietningsanicegget
med Hareskormotorvejen,
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Æstetiske overvejelser i for
bindelse med
(fortsat fra side 71)

de ikke visuelt kunne danne sokkel
for husene på harmonisk måde. Dels
er der en konflikt i størrelsesforhol
dene, og dels kan støttemurene ikke
få præcise vandrette afslutninger for
oven, men må følge det eksisterende
terræns bevægelser op og ned.

Problemet søges her løst ved en spe
ciel udformning af støttemurene. Af
tekniske årsager er det nødvendigt at
benytte spunsvægge. Disse støbes ikke
som sædvanligt ind i beton, men be
klædes med et trærasterværk. Det gi
ver en bedre arkitektonisk sammen
hæng med husene og havehegnene, og
det giver mulighed for at lade slyng
planter kravle ned oppefra og danne
store grønne puder, hvor det er helt
naturligt, at stottemurens udformning
ikke er geometrisk præcise former.

Ved krydsene med Hans Jensensvej
-Dyssegårdsvej og Brogårdsvej samt
ved Kildegårds Plads er der henholds
vis 2 overføringer og 2 underføringer
af motorvejen. Brokonstruktionerne
her er ganske enkle uden større mate
matiske problemer. Ved Tuborgvejs
krydset er der derimod tale om et me
re kompliceret anlæg, idet man foru
den Tuborgvejs overføring over mo
torvejsbanen har en venstresvingsba
ne, der er ført over lokalgaderne og
Tuborgvej i en stor bue, der ramper
sig ned til motorvejsbanerne. Her er
der store æstetiske vanskeligheder, og
en helt tilfredsstillende løsning vil
kun kunne opnås ved at samarbejde
brokonstruktionerne med en ny bebyg
gelse på dette sted, men det er ikke
lykkedes at trænge igennem med et
sådant forslag.

Ved sydenden af Gentofte so føres
en ny vej henover såvel motorvejsba
nerne som lokalgaderne. Det er her
lykkedes at få gennemført en meget
åben og let brokonstruktion med kun
en enkelt række søjler og med store
spændvidder. For dem, der kører
nordpå, vil der derved åbne sig et nyt
syn på langs ad Gentofte sø.

Der er endnu ikke taget endelig
stilling til udformningen af vejens ud
styr med autoværn, rækværker, skil
tebroer, belysningsanlæg o.l. Ved de
fleste andre vejanlæg fremtræder dis
se ting ofte som en ret tilfældig sam-

menstilling af ting, der er blevet til
ud fra vidt forskellige forudsætninger
og i hver sit formsprog. Man vil her
tilstræbe, at disse erikeltheder løses i
sammenhæng, i samme formsprog og
med et stærkt begrænset materiale- og
farvevalg, så de fremtræder som dele
af en konsekvent udtænkt helhed.

De største æstetiske vanskeligheder
på dette område knytter sig til vej
belysningen. De store lystekniske krav,
der stilles ved et sådant vej anlæg, kræ
ver, at der må regnes med specielle
belysninger såvel for motorvej sbaner
ne som for lokalgaderne. Af hensyn
til til- og frakørslerne kan lysmasterne
kun placeres i midterrabatten og i
ydersiden af lokalgaderne.

På lokalgaderne er problemet ikke
så stort. Erfaringerne fra det eksiste
rende masteanlæg på Lyngbyvejen vi
ser, at man ved at holde lyspunkthøj
den nede på 9 m kan få synet af ma
sterne til at forsvinde på afstand, idet
de da ikke danner silhouet mod him
len, men forsvinder på baggrund af
bygninger og træer, og 9 ni’s lys
punkthøj de svarer netop til en maste
afstand, der kan gå op med sidega
dernes udmunding i lokalgaderne.

Masterne i midterrabatten ses der
imod under en vinkel, hvor de altid vil
stå skarpt i silhouet mod himlen. Der
til kommer, at det på grund af de
mange til- og frakørsler og krydsende
broer ikke har været muligt at give
motorvejsbanerne et æstetisk ideelt
længdeprofil. Dette forhold vil bli
ve trukket kraftigt op af vejbelys
ningen, der vil ses som et stærkt bøl
gende bånd. Hvis man får over 9 me
ters lyspunkthøjde, vil man f.eks. fra
Bernstorffsvejafgreningen kunne se
alle lygterne helt til Vangede i ét bil
lede, og hvis man går under 9 meters
lyspunkthøjde, vil man få meget tæt-
stillede master, som er ubehagelige og
farlige på veje, hvor man færdes med
ret stor fart. Sammen med NESA gø
res der for tiden ihærdige anstrengel
ser for at finde frem til det bedst mu
lige resultat, men man må se i øjnene,
at en æstetisk tilfredsstillende belys
ning på et så kompliceret vejanlæg
endnu ikke er opfundet.

Beplantning langs motorveje bør
følge vejens målestok og bilistens op
levelsesmåde. Store træer og træræk
ker hører til motorvej ens størrelsesor
den og vil kunne anvendes til en be

vidst opbygning af vejbilledet og til
modulering af overgange. Blomster og
småhuske borer hjemme i fodgænger
miljøet og vil kun forvirre bilistens
billede af vejen og omgivelserne.

I forhold til f.eks. Roskildevej er
den nuværende Lyngbyvej en smuk
vej. Der er mange store træer mellem
husene og vejen, som bevirker, at bil
ledet på langs ad vejen er helt over-
vej ende grønt og helhedsbetonet.

Udvidelsen af vejen bevirker des
værre, at en væsentlig del af disse sto
re træer må fældes, men der er fra
langt den overvejende del af villaejer
ne langs vejen vist stor forståelse for
nødvendigheden af at plante nye træer
og om muligt gøre det endnu bedre
og mere bevidst.

Hvad disse træplantninger angår, vil
man søge at understrege den tidligere
nævnte rytmiske opdeling af vejen, I
de tættere bebyggede centerprægede
områder ved Tuborgvej, Kildegårds
Plads og Vangede, hvor vej en er ned
gravet, vil der langs støttemurenes
overside blive plantet præcist formede
bytræer.

I mellemrummene, hvor vejen er i
normalt niveau, vil beplantningen
langs vejen blive mere spredt og
gruppevis, og man vil for hver enkelt
af disse strækninger lægge hovedvæg
ten på en bestemt træsort, så at hver
strækning får sin særlige atmosfære.
Mellem Ryparken og Tuborgvej har
man således overvejet at lægge hoved
vægten på akacier, mellem Tuborgvej
og Kildegårds Plads på Omorikagra
ner og langs Gentofte sø på piletræer.

I overensstemmelse med disse syns
punkter er der fra Gentofte kommu
nes side fremkommet et udmærket pro
jekt til retablering af parkarealet mel
lem Lyngbyvejen og Gentofte sø.

Tjærefabrik til 3 mill. kr.
Danske Gasværkers Tjære Kompagni
vil opføre en ny tjærefabrik til 3 mill.
kr. på >Fladet« i Nyborg. Nyborg
Lynfrost har købt den nuværende tjæ
refabriks bygninger for 1.2 mill. kr.,
men overtager dem dog først i 1970.

Tj ærekompagniet får årligt 10.000

tons tjæreprodukter ad søvejen og
30.000 tons stenmateriale, og med tan
ke herpå vil den kommende fabrik
blive godt placeret ved banen og den
ny industrihavn.
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Tab af vejadgang
Et dødsbo, der ejede to mat,7-
kelnumre, hvoraf kun det ene
havde adgang til offeitlig vej,
afhændede delte mair. nr. Lo
ven om private vejrettigheder
kunne ikke anvendes for al
skaffe det andet mat,’. n,. vej-
adgang, men vejdirektoratel
kunne efter omstændighederne

i med til, at en hestaende ad

gmç’ til en af nahoejendomme

ne med i’e/ko,,iinende ejers
samtykke blev ani’endt 302)1 ad
gang til sidstnævnte mat,, nr.

Et dødsbo har rettet henvendelse til
vej direktoratet angående spørgsmålet
om vej adgang til en adgangsbegræn
set offentlig vej for et boet tilhøren
de matr. nr. i en købstad.

Det fremgik af sagen, at nævnte
matr. nr., der var ubebygget, var rest-
parcel af en ejendom, der i 1943/44

blev erhvervet af kommunen, at byrå
det i 1946 afhændede nævnte restpar
ceE til den nu afdøde grundejer til
forening med et andet matr. nr., og
at der ikke i forbindelse med afhæn
delsen blev forbeholdt selvstændig
vejadgang for restparcellen, idet det
var forudset, at denne skulle have vej-
adgang fælles med det andet matr. nr.
til en offentlig vej.

I 1967 afhændede dødsboet det
matr. nr., der havde vejadgang, uden
at der i forbindelse med salget blev
forbeholdt vej adgang for det andet
matr. nr. til offentlig vej.

Vejdirektoratet svarede, at man var
af den opfattelse, at dødsboet efter
det foreliggende, hvor eksisterende ad
gang til offentlig vej var afskåret ved
vilkårlig handling fra ejernes side, ik
ke havde krav på, at der blev tilladt
etableret ny adgang for ejendommen
til offentlig vej, og at der således hel
ler ikke ville være mulighed for at
opnå sådan adgang gennem anvendel
se af reglerne i lov nr. 143 af 13.

april 1938 om private vejrettigheder.

For så vidt dødsboet ønskede at
etablere overkørsel til en anden, nær-

mere angiven offentlig vej, oplyste
vejdirektoratet, at det for ydelse af
vejfondtilskud til udvidelse af denne
vej var fastsat som vilkår, at der ikke
uden samtykke fra vejdirektoratet kun
ne etableres adgang til denne, og at
vej direktoratet af færdselsmæssige
grunde ikke fandt grundlag for at til
lade, at der etableredes en selvstændig
overkørsel for dette matr. nr. til den
adgangsbegrænsede vej.

Derimod ville vej direktoratet efter
omstændighederne være sindet at til
lade, at der etableredes vejadgang til
den adgangsbegrænsede vej for dette
matr. nr. ad en af de eksisterende
overkørsler fra naboej endommene Un-
iler forudsætning af, at dødsboet kun
ne opnå samtykke fra en af ejerne af
de pågældenile ejendomme hertil.

*

Endelig belægning
Flisebelægning af et fortov blev
i en konkret sag ikke anset for
endelig belægning, hvortil vej-
bidrag kunne kræves.

En stadsingeniør har forespurgt, om
en påtænkt flisebelægning af et for
tov langs en offentlig vej i en køb-
stad kunne betragtes som en »endelig
belægning«, således at indtil halvde
len af udgiften i henhold til § 3 i
købstadskommunens vejvedtægt kunne
pålignes ejerne af de tilstødende grun
de.

Den pågældende vej var i 1938 an
lagt med beskæftigelsestilskud. Det
fremgik af sagen, at vej belægningen
var den normale i 1938 (28 cm køre
banebelægning), og at gangstibelæg
ningen, der bestod af et let toplags
fyldt fortovsmacadam med overflade-
behandling, formentlig ikke oversteg
10 cm’s tykkelse. Kørebanen var i hen
hold til overslaget af 7. juni 1938

ansat til 6,50 kr. pr. m2 og gangsti
befæstelsen (fortovet) til 3,00 kr. pr.
m2.

Det fremgik endvidere af sagen, at
fortovet bl. a. som følge af gentagne
opgravninger nu var i dårlig stand,
hvorfor byrådet havde besluttet at sø
ge befæstelsen erstattet med en flise-
belægning.

Vejdirektoratet udtalte som sin op
fattelse, at det pågældende arbejde

måtte karakteriseres som et vedligehol
delsesarbejde, således at der ikke kun
ne pålignes ejerne af de tilstødende
grunde vejbidrag i henhold til vej
vedtægtens § 3.

*

Partsoffentligheds
loven

1/ejdirektoratet har udtalt sig
om, i h vilket omfang en lods
ejer bør have adgang til at
gennemse et amtsveji’æsens ak
ter om projektering af et
to riejsan/teg.

En amtsvej inspektor har forelagt vej -

direktoratet en sag, hvori en lodsejer
med henvisning til partsoffentl igheds
loven har anmodet om adgang til at
gennemse amtsvej inspektoratets akter
vedrørende sagen om projektering af
en motorvej.

Det fremgik af amtsvej inspektørens
oplysninger, at ejendommen efter en
ejeren tilsendt skitsemæssig plan ville
blive berørt af motorvejsanlægget, idet
dog amtsvejinspektoratet ved fremsen
delsen af planen havde taget alt mu
ligt forbehold med hensyn til ændrin
ger ved den videre detailprojektering,
der måtte medføre, at ejendommen al
ligevel ikke blev berørt.

Vejdirektoratet svarede, at man ef
ter alt foreliggende, herunder at pro
jekteringen og sikringen af den på
gældende motorvej nu var hjemlet ved
lov, var tilbøjelig til at mene, at den
pågældende lodsejer måtte betragtes
som »part« og projekteringssagen som
en »sage i partsoffentlighedslovens
forstand, ligesom man ville mene,
at undtagelsesbestemmelsen i lovens

§ 2 ikke kunne komme til anvendelse
på daværende tidspunkt.

Der burde derfor gives lodsejeren
adgang til gennemsyn af de i sagen
foreliggende dokumenter, som vedrør
te lodsejerens ejendom, medens amts
vejinspektoratets interne arbejdsmate
riale ikke kunne kræves fremlagt til
gennemsyn. Således ville amtsvejin
spektoratets indstilling i sagen også
først være omfattet af partsoffentlig
heden, når den var udgået fra amts-
vej inspektoratet i skrivelse og måtte
antages at være kommet frem til adres
saten.
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ABG
vibrationstromle

5W 125

Maximal
komprimering —

Minimale
driftsomkostninger!

Vægt: Ca. 4,6 ts. Valsediameter: for- og bagvalse 1000 mm.
Vibr. frekvens: trinløs indstillelig, Valsebredde: forvalse 1140 mm.
Motor: 25 hk DEUTZ dieselmotor. bagvalse 1190 mm.

ENEFORHANDLER:

RASK-PEDERSEN & DALSGAARD A/
- BYAGEREN 7 - NÆRUM

JYLLANDSAFDEUNG: SEEST PR. KOLDING . TELF. (055) 2 83 84

- TELEFON (01) *802800

FOR EN

SIKKERHEDS SKYLD’

NORDISK AUTOVÆRN

i motorvejens

midterrabat

NORDISK AUTOVÆRN
Salgskontor ost for Store-Bælt:

NORDISK AUTOVÆRN, Askeby, Mon
Telf. (03) Bl 74 II

ASKEBY, MØN
Salgskontor vest for Store•Bælt:

A/S SYDJYDSK LECA: BETON, Egernsund
Telf. Gråsten (046) 5 17 13

A 21



Sandviks Farve-, Lak-og Lim fabrikker +
Ellekær 8• 2730 Herlev Tlf. (01)941737

International Farvelabrikt

)
Roholmsvej i -3 • n,
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1’ Sjælland, Loll.-Falsler: Midljylland/Nnrd: Snnderjylland:

j H. G. Esomark AIS Lyngager 11 H. 0. Enemark-Århus AIS, H. Enervark, Ramoherred 16,
2600 Glostrup, tlf. (01) *g5 66 77 Arresuvej 20, 8240 Risskov, 6200 Åbenrå, tlf. (046) 2 39 44 &

til. (06) 17 65 77 2 1294
Fyn:
H. 6. Enumurk-Fyn AIS, Bygaden Nordjylland/Syd: Midtjylland/Syd: Bornholm:

Har det landsdæhkende 5753 Højby Fyn, tlf. (08) 97 55 11 6. Jorgensen, Hadsuedssej 85, Th. Knudsen A/S, Duibygade 5, Å. P. Heilisen, 3712 Lnhbæk,

tnrhandler- 09 servicenet, Hsjby 88 9000 Ålborg, til. (08) 12 6853 6000 Kotdiog, tit. (055) 238 00 tit. (03-872) Lnbbæk 16

ASFALTMATERIALER
SKÆR VEBÆRELAG

______

—
— p -

J9JEfiW

— SPØRG HELLERE STRAKS PÅ EN AGRIA’
— så får De netop den maskine, der passer til opgaven. AGRIA har universalmaskiner fra 3—14 HK og
mere end 50 forskellige redskaber. Teknisk slår den alt, og en virkelig effektiv service har gjort den til
Danmarks mest solgte — der går mere end 8000 AGRIA-maskiner herhjemme. Rekvirer brochurer og pri
ser på hele AGRIA-programmet — jordens bedste universalmaskineri

universalmaskiner fra 3-14 HK - med redskaber til alt

Nordjylland/Nord:
Fu. Ebbe Soodvrguurd,
Ksogeesgudo 26, 9800 Hjerne0,
tit. 1234

H 0 L B Æ K
TELEFON (03) 431213

ROSKILDE
TELEFON (03)352523

GAMMELRAND
TLF. VISKINGE 207

(03-493)

----

—

-4-m
--4
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TARKETT PVC-ror er en revolutionerende nyskabelse inden
for drænrør og har allerede vundet stærkijdbredelse. TARKETT
PVC-drænrør er fremstillet i slagfast, frostsikker, hård P.V.C.
Drænrørene har 17cm2vandindtagningsareal på 1000 slidser,
fordelt over 250 “vorter” Pr. løbende m. TARKETT er korru
geret og har derfor Stor modstandskraft over for tryk og kan
lægges i indtil 4,5 m dybde. Den fleksible konstruktion giver
funktionssikre ledninger under de vanskeligste forhold.
TARKETT P.V.C.-rør leveres i ruller. Længde pr. rulle, diameter
og vægt er anført her:

YDRE DIAMETER mm LÆNGDE/RULLE m VÆGT/RULLE kg

50(2”) 300 53

90(3”) 150 63

110(4”) 100 55

IK*KI

Støbeasfalt

Pulverasfalt * Maribopulver

Asfaltemulsion

KØBENHAVNS ASFALTKOMPAGNI AIS
GRUNDLAGT 1900

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

DRLEN-ROR

DRÆN-RØR MED “VORTER” FRA TARKETT

r1nIar1r1l PVC.RØR

MICHELSEN
TARKETT P.V.C.-RØR EN GROS - SNEBÆRVEJ 11-HØJBJERG - TELEFON AARHUS 06-271044



Vi præsenterer — TOPKVALITET — fra 1RUS
Z VIBRATIONSPLADE & JORDSTAMPER

IRUS-Vibrationspiade type PAC model BP 1500

Dybdevirkning: ca 500 mm
Vibrationskraft: 1,5 ton
Vibrationsfrekvens: 4.500/min.
Hastighed: op til 25 m/min. eller Ca. 600 m2ft
Pladestorrelse: 710 x 400 mm
Motor: 3,5 hk 2-takt Hirth benzinmotor
Vægt: Ca. 110 kg

Driftssikre Effektive økonomiske
IRUS-Jordstamper type RAM Super 70

Dybdevirkning: Ca. 450 mm
Slagkraft: 750 kp
Slaghojde: 3,5 cm
Slagantal: 600/min.
Ydelse: ca. 120 m/t
Pladestorrelse: 280 x 350 mm
Motor: 2 hk 2-takt Hirth benzinmotor
Vægt: bct. 80 kg

Demonstration uden forbindende — Fnrlang brochurer

B. WULFF & SØN, ROHOLMSVEJ 19—21, ALBERTSLUND . TLF. (01)647333

Afd.: Jylland, nord Afd.: Fyn og Jylland, syd
Havbro, telf. (08) 62 1755 Havbro 121 Asperup, telf. (09)48 Asperup 275

6 TONS 3-VEJS TIPTRAILER

Type TP-4
med nyt pat.an. krængnings

bremsesystem, der muliggør

sidetip uden væltning, samt

forenkler traktorophænget, så

dette kan anvendes til andre

trækredskaber, f.eks. jordsiuf

fe m.m.

SALG*SERVICE

liS GREMO
Specialfabrik for traktordumpers
Tordenskjoldsgade 7-9, tlf. Frederikshavn 08-42 36 22
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ÅR
MED DANSK

TEKNIK

En fornøjelig og rigt illustreret kavalkade over
danske opfindelser og opdagelser gennem trekvart
århundrede. Udsendt i anledning af Dansk Ingeni
ørforenings jubilæum. Ideel som gave til alle, der
er teknisk interesserede.
168 sider. Pris: Kr. 15,00. Fås gennem Deres sæd
vanlige boghandel, på Danmarks tekniske Museum
eller direkte fra Teknisk Forlag, tlf. (01)*21 6801.

‘I

AALBORG AALESTRUP
Tlf. (08) 127722 (08) 64 12 00

ASFALTFABRIKER - VEJBYGNING
Kontor og administration: Kong Christians Allé 53, 9100 Aalborg. Postbox 157
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VEJ AFSTR IB N ING

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. a. universalmaskinen «Junior.’.

råder.

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

KANTREFLEKTORER Prismalite, hvide og orange.

SCANREFLEX
ALGADE 5 - KORSØR - TLF. (03) 57 1067

I

Vejarbejde Beton

Jordarbejde

Asfalt
OVE AkKIL

CIVILINGENIØR - ENTREPRENØR

HADERSLEV

Telefon 2 50 50
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geotekniske forundersøgelser
forvejprojekter -broer - dæmninger etc.

,, ‘..- -

___________________________

-‘

G E0DAIbJ
KAMPMANN, KIERULFF & SAXILD AJS
Gribskovvej 2, København ø - Telf. Ry. 4210
Svalegårdsvej 60, Aalborg - Telf. (081) 30444

fri for ukrudt Ians vej oo sti.1
Græs og ukrudt ødelægger udsynet. Med kun een årlig

behandling med Telvar W bliver De ukrudtsproblemet

kvit. Telvar W kan vandes eller sprøjtes ud. Tal med
vor konsulenttjeneste på telf. (01) Asta 61 00.

MASKIN
STÅBI
3. udgave.

Beregningstabeller, formler og forklaringer er her sam
let i en praktisk opslagsbog for maskinteknikere. Et
væld af nyttige oplysninger inden for emnerne matema
tik, fysik, materialer og konstruktionselementer.

redigeret af Helge Krex

315 sider maskinteknisk håndbogsstof

Pris: kr. 35,20.

Aflast Deres hukommelse — slå op i Maskin Ståbi.

TEKNISK FORLAG

______

Skelbækgade 4, 1717 V, Tlf. (01) *21 6801
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større effekt-
HANS GULDMANN A/s

(Neuchatel Asphalte Company A/S)

PUGGÅRDSGADE 6 . TLF. (01)14 41 01 14 43 01

KØBENHAVN V

Udførelser al’ asfalrarbejder
Fabrikation og salg al’ asfaliprodukrer

fi1
MACADAM-ASFALT

Hurtigtarbejdende læssemaskine, bygget for hårdt arbejde.

Overlegen motorkraft og stor løftehøjde. Stor manøvre-

evne, leveres med pivotstyring. Skovlkapacitet fra

1,4-5,8 m3. Landsdækkende service - forlang special

prospekt.

if Munch & Lerche
Sankt Knuds Vej 21 . 1903 København .Tlf. (01) VE 9340

SYSTEMSILO
Systemsilo med
vibrationsføder
for koiddosering
af asfaitmaterialer og
stabilgrus-fremstilling.

• — •mm.mm mmm.. mmm.. mimmm•m m•m mm
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• m

mm mm
• — en let htndterlig og særdeles mobil emulsionsoprajte, som er •

mmm1m enkel i konstruktion og dermed billig i anskaltelse. — Ophænges •
• m i traktorens lift. Konrpressoren trækkes direkte gennem teleskop. • m

.m kardanaksel fra krattudtagel. Har 3-dobbelt filtrering at sprede- m m
mmaterialet. Vzngt: 320 kg. m m

m •
mm mm
. m
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m

mm mm
m m

mm mm
m mm
m m
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I

FABRIK FOR VEJMASKINER I.
m. HELSINGFORSGADE 6 . ÅRHUS N . TLF. (06) 16 24 44 m m

m
Repræsentant for Sjælland; II

. . J. Axel Pedersen — Tlf. (01) 302640 • •
Roskildevej 47 — Kmbenhaen Valby

.m
I m
mmm...... mmm...... mmm.... mmm..

m mmm.. m..m.mm mmm... mmmmm mmm. m
mm mmm...... mm mmmmmmm.mm mm... mm

Systemsiloer fremstjlles efter byggeklodsprincip:
flere sider kan boltes sammen en eller f)ere rækker.

Systemsiloer fremstilles i fire standardstørrelser:
4 - 6,3 - 10 - 16 m3 indhold. Styringsautomatik til

alle formål.

V.SKAK&COMs[. O
VIBRATIOA!STEK[VIK

__

FÅBORG TLF. (09) 611761

AV___________
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KROGH’S STENS1LOER A/

Klim Strand pr. Fjerritslev — Tlf. (08 —15 68 11)

Klim 101

Alt i stenmaterialer

Grus, paksten, reguleringssten

samt alt i vejmaterialer leveres

Alt i skærver til asfaltering

Forlang tilbud uden forbindende

— også Deres leverandør af
E N T R E P R E N ø R M AT E R I E L
Forlang varekatalog tilsendt

POUL TROET SIMONSEN
VÆRKTØJ - ENTREPRENØRMATERIEl. - MASKINER

Spangsbjerg Møllevej - Esbjerg - tlf. (051) 2 74 22

Betonrør efter Dansk Ingeniørforenings
normer DS 400
2 m mufferør til gummiringssamling 120 cm i diameter
fra Egtved betonvarefabrik

GRINDSTED MØRTEL OG BETONVAREFABRIK
Vejlevej Grindsted, tlf. (053) 206 88

Vej- og stobematerialer
i alle sorteringer haves på lager til omgående levering

i såvel store som små partier.

JENS MIKKELSEN
Pandrup — Telefon (08) 24 72 06

»TIDEN ER KOSTBARc
Hurtige, billige og effektive reparationer af ENTRE
PRENØR- OG VEJBYGNINGSMASKINER
Vi kan evt, tilbyde Dem aften- eller lørdag—søndags-
arbejde,

SERGIO Vatta
Randersvej 12, Århus — Tlf, (06) 165787

Mærke- og afsætningspæle
i egetræ - med rød top - i alle længder.

Pris: 1. sort. 1 øre pr. cm.
2. sort. 112 øre pr. cm ÷ moms og fragt.

FORSORGSHJEMMET FOR SØNDERJYLLAND
Hoptrup tlf. (045) 7 52 21

Beshi Deres

UDENLANDSKE TRANSPORTTIDSSKRIFTER

fra importafdelingeri hos

TEKNISK FORLAG (O1)*216801

Kristrup Maskinværksted
GI. Clausholmvej 2 . Randers

Telefon (06)421799*

Specialiteter:

Rep. af entreprenørmateriel

vejbelægningsmaskiner

grusspredere

tromler, sneplove m. m.

CIVILINGENIØR & ENTREPRENØR

E.A.KJÆR
TAULOV, TELEFON (055) 6 22 66

Jord-, beton- & piloteringsarbejde

Kloak- & vejarbejder

Chas. F. Schou A/S

Louiselund, Lunding

Tlf. (045) Haderslev 23435

Kontor

Tlf. (045) Haderslev 24233

Sten og Grus
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ENTREPRENØR & INGENIØRFIRMAET Entreprenør- og ingeniørfirma

TH. ERIKSEN
9640 FARSØ . TELEFON (086—3 21 11) 149

Vejmateria ler Vejarbej der

Kloakarbejder Al kørsel

KAJ BUNDGAARD Afs

Guldbæk pr. Godthaab J.

Telefon 0. Hornum (081-17711) nr. 180

OPMÅLING MED TOPOMETER
FORENER HØJ kVALITET

a? MED GOD ØKONOMI

lLopometermetoden er anvendt ved kortlægningsarbejder

,for en række kommuner og institutioner samarbejde med

lokale landinspektører. Metoden er benyttet ved talrige

opmålingei- af veje, fabriksanlæg, boligområder etc, i mål-

forhold fra I 100 til I: 000. - ,

-

Eneret for Danmark m
. /

I
LANDINSPEKTØR ERIK LUND \

-, \
‘ Bakkevej 15 17 SILKEBORG NYT TLF NR

-
- (C6) 821515 \ .

a b C beton Silkeborg
v/S. B. Frandsen

Alt i betonvarer.

Speciale:

Forspændt beton

A utoværn

Bredhøjvej 6, Silkeborg

Tlf. (06) 8218 75, priv. (06) 82 3698

Alt i betonvarer
Vi kan levere rør i alle gængse størrelser

efter ingeniørforeningens normer.

Hurtig ievering
Reel betjening

TJÆREBORG CEMENTSTØBERI
TLF. (051) 7 50 21

GRAN ITSKÆR VER
V E J M AT E R I A L E R

MEKANISK STABILT GRUS

7/Sd
Skcewe- & Qust’cek

v/ H. Carstensen & Søn
Grusgraven: Sdr. Hostrup pr. Felsted

(046) 6 33 12 - 6 35 17
direkte ved A. 10, 9 km s. f. Abenrå

BETON-FILTER RØR

DANSK POROSIT AIS
STRANDVEJEN 96 . AARHUSC . TLF. (06)142222

Denzonsfr-ition og tilh tid tiden forbindende
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400/o LUXOVIT STEN

VEJ BYGNING

VEJ MAT E R IA LE R

L U X0 F LE X Parkeringsplads

I

CMJ B Y G N I N G

VEJMATERIALEfR

400/o LUXOVIT STEN Sverige

Genneinpro ret i mere end 25 år

VEJBYGNING

VEJMATERIALER

r J1__

E*NOINAVISK EOGTMYI
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