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Rekvirer brochure.
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Støttemur af præfabrikerede elementer

For nogen tid siden forlod de første
lastvogne Silkeborg med 27 beton
elementer af en ny og usædvanlig
konstruktion. Ikke til husbyggeri,
men til skabelse af første etape i en
85 m lang støttemur.

Fem timer efter at de 1,2 m bre
de, kantbølgeformede elementer var
ankommet til byggepladsen — Bue-
gården i Bagsværd ved København,
var murens første etape rejst, og
tilbage var blot armering og ud-
støbning af fundament.

Efter at fabriksfremstillede bygge-
elementer gennem det sidste årti er
blevet en selvfølgelig del af bygge
riet — såvel når det gælder boliger
som institutioner og industri, kan
det vel undre, at man ikke for læn
ge siden har opfundet et system af
standardiserede elementer til an
lægssektoren, hvor man jo i lige så
stor udstrækning som indenfor hus-
byggeriet anvender beton som rå-
vare. Rådgivende civilingeniørJohn
Zachariassen, der har opfundet
»universal- elementet« til anlægssek
toren, tog udgangspunktet for sit
udviklingsarbejde i en række givne
faktorer: et fabriksfremstillet, mo
dulfast mur-element, der — med et
minimalt krav til materialeforbrug,
manuel arbejdskraft og økonomi
kunne given en universel løsning på
arbejder med støttende konstruktio
ner i bredeste forstand — også hvor
terrænspring og forskellige jord
bundsforhold gør sig gældende. Re
sultatet er Z AC-murelementer, der
i form minder om de traditionelle
spunsjern.

Eneretten til produktion og salg
i Danmark for denne tekniske ny
skabelse er lagt i hænderne på

DANSK AUTO-VÆRN A/S i Sil
keborg og FREDERIKSSUND
BYGGE-INDUSTRI A/S i Frede
rikssund.

En række praktiske opgaver tæn
kes i den nærmeste fremtid løst ved
hjælp af det nye ZAC-system, der

også — takket være udarbejdelsen
af tekniske datablade — overflødig-

gør komplicerede, ingeniørtekniske
beregningsarbejder. Det drejer sig
om konstruktion af plansiloer til
såvel landbrug som havneanlæg for
opbevaring af alt massegods fra
korn til olie og kemikalier, om bas
siner til opsamling af regnvand og
støjskærmende muranlæg mellem
bebyggelse og vejanlæg.

Takket være det rationelle mon
teringssystem vil det være muligt —

på et økonomiforsvarligt grundlag
— at sætte en række anlægsarbej
der i gang såvel i den private som

i den offentlige sektor, hvilket kan
betyde igangsættelse af projekter,
som — netop i disse tider med høje
ledighedstal er ønskelige, men tra
ditionelt for kostbare — ellers hav
de fået lov til at ligge hen til »bed
re<, men mere arbejdskraft-knappe
tider.

At det dansk-udviklede ZAC-sy

stem også er blevet mødt med stor

interesse i udlandet siger sig selv,
og civilingeniør Zachariassen for
handler for tiden licensrettigheder
ne i en hel række lande.
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Fra ministerierne

Ministeriet for offentlige arbejder har
afvist at erhverve en ejendom, der efter
1980 kan forventes eksproprieret til
motorvejen Rise Hjarup- Christians
feld. Der var endnu ikke pålagt bygge-
linier for motorvejen på den pågældende
ejendom.

En lodsejer har rettet henvendelse
til ministeriet for offentlige arbejder
i anledning af, at vejdirektoratets
jyske motorvejskontor havde med
delt, at vejdirektoratet ikke så sig
i stand til at overtage klagerens
ejendom, der ligger i interesseområ
det for motorvejen Rise-Hjarup
Christiansfeld.

Motorvejskontoret oplyste, at mo
torvejsstrækningen endnu er under
skitseprojektering og derfor ikke kan
betragtes som endelig fastlagt. Kon
toret forventede efter sit nuværende
arbejdsprogram om ca. 2 år at have
udarbejdet byggelinieprojekt til
brug ved pålæg al byggelinier, der
formodentlig ville berøre ejendom
men, medens ekspropriation al area
lerne m.m. til motorvejsanlægget
først ville ske efter 1980.

Klageren gjorde gældende, at hun
af ægteskabelige grunde var nødt til
at sælge ejendommen, men ikke
kunne finde en køber, fordi en sådan
ikke ønskede at købe med udsigt til,
at ejendommen blev eksproprieret
inden for kort tid. Klageren anmo
dede om, at problemet omkring
lodsejerne i de områder, hvor frem
tidige motorveje skal placeres, fore
lægges folketinget, idet hun var al
den opfattelse, at der bør gennem
føres regler, der pålægger staten at
overtage en ejendom i et tilfælde
som det foreliggende.

Ministeren anførte heroverfor føl
gende:

Allerede når der foretages ganske
indledende forundsersøgelser til et
motorvejsanlæg, eller når løse pla

ner om et sådant er kommet til
offentlighedens kundskab, vil der
kunne være tale om, at salg afejen
domme i det pågældende område be
sværliggøres. Ejerne af disse ejen
domme kan have samme eller en
ligeså god begrundelse som i det
her foreliggende tilfælde, for at de
vil af med deres ejendomme, f. eks.
høj alder, eller at de har fået stilling
andet sted i landet. Det ville selv
sagt have ganske uoverskuelige kon
sekvenser, både al økonomisk og ad
ministrativ art, om staten i sådanne
tilfælde skulle være forpligtet til at
overtage de pågældendejendomme.

I den foreliggende sag var der tale
om et anlæg, hvor der ikke forelå
anlægslov, men dog projekterings
lov. Medens projekteringsloven lø
ber, har staten kun pligt til at over
tage ejendomme, hvorpå den med
hjemmel i projekteringsloven har
lagt et retligt bånd ved bygglinier
og da kun, hvis byggelinierne bety
der, at ejeren al det pågældende
areal afskæres fra en udnyttelse af
arealet, der er økonomisk rimelig
og forsvarlig under hensyn til ejen
dommens beliggenhed og øvrige be
skaffenhed, og som svarer til den
udnyttelse, der finder sted af andre
tilgrænsende eller omliggende area
ler. Med hjemmel i projekteringslo
ven kan staten endvidere erhverve
arealer, hvorpå der projekteres eller
udføres bebyggelse eller andre foran
staltninger, der skønnes at ville van
skeliggøre eller væsentlig fordyre
en senere gennemførelse al anlæg
get.

Det ville også al økonomiske og
administrative grunde være meget
uheldigt, om staten skulle pålægges
pligt til at overtage en måske lang
række ejendomme til anlæg, som kan
ligge langt ud i fremtiden, eller som,
når det kommer til stykket, ikke bli-

ver til noget eller får en linieføring
der ikke berører de pågældende ejen
domme.

Selv når der foreligger anlægslov,
har staten ikke pligt — med den
ovenfor anførte undtagelse for så
vidt angår byggelinier — til at over
tage ejendommene, før anlægget skal
bringes til udførelse. Normalt søges
anlæggene fremmet i kontinuation
al anlægslovens vedtagelse, og i så
tilfælde vil der ikke opståå større
problemer al den pågældende art.

Det sker imidlertid, at et anlæg,
selv om det er bestemt ved en an
lægslov, udskydes, f.eks. al bevil
lingsmæssige grunde. Også her taler
såvel økonomiske som administrative
hensyn for, at der ikke pålægges sta
ten pligt til forlods at foretage eks
propriationer.

Ministeren var herefter af den op
fattelse, at der ikke var grundlag
for at supplere de nuværende over
tagelsesregler. Vejbestyrelserne (her
staten) må som andre planlæggen
de myndigheder selv kunne bestem
me tidspunktet for de økonomiske
og anlægsmæssige konsekvenser al
en planlægning, ellers ville planlæg
ningen, der er en løbende proces,
og som således til stadighed bør have
mulighed for at være underkastet re
vision, blive urimeligt vanskelig-
gjort. Kun i de tilfælde, hvor der
lægges retligt bånd på en ejendom,
som forhindrer en fornuftig udnyt
telse al den, bør vejbestyrelsen have
pligt til at overtage ejendommen.

Hvorvidt ejendommen kunne
kræves overtaget til sin tid, når der
måtte være pålagt byggelinier, ville
blive algjort al vejlovens taksations
myndigheder. Efter hvad der var
oplyst i sagen, var der tale om en
ejendom på Ca. 1800 m2 med hel
årsbebyggelse.

Formentlig ville betingelserne for
en hel eller delvis overtagelse da ikke
være til stede, med mindre ejendom
men kunne udstykkes. Da en even
tuel tvangsmæssig overtagelse, for
hvilken der ville blive givet fuld
erstatning, efter det oplyste først
kunne blive aktuel efter 1980, var
det i øvrigt ministerens opfattelse,
at det skulle være muligt at afhænde
den til en acceptabel pris, der ikke
var påvirket af motorvejsplanerne.

Førtidsekspropriation
af ejendom til motorvejsanlæg
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Vejlygniug
drejer sig om

sikkerhed..
i alle faser

På denne plads har vi i år givet Dem
et indtryk af, hvorledes vor

organisation er bygget op med det
væsentlige forrriål at sikre Dem

-som kunde i Colas Vejmateriale AIS—
den bedst mulige betjening

og en sikker løsning på Deres vej-
bygningsproblem.

- vejbygning på et sikkert grundlag.

COLAS VEJ MATERIALE A/S
Randersgade 60- 2100 Kbh. Ø -(0176) TR 9870

Marsk Stigsvej 3 - 8800 Viborg - (06) 62 46 11



Skærveniix er simpelthen
det mest økonomiske underlag
for asfalt og belægiiingssten

Med Skærvemix kan vej- og
stibelægninger udføres me
get enkelt og alligevel med
høj stabilitet.
Skærvemix er mekanisk
stabilt grus kvalitet I, et
helknust produkt med højt
E-modul og en velgraderet,
garanteret kornkurve. Et
produkt med stor bæreev
ne. Og med optimalt vand
indhold, som sikrer en be
kvem udlægning.
Med Skærvemix kan under
lagets sammensætning for
enkles, så De dels sparer
udlægningstid og dels op
når et meget homogent un
derlag.
Skærvemix er teknisk bed
re end andre typer under
lag, men ikke dyrere.

25cm
Skærvemix

Brug vor tekniske afdeling,
få udarbejdet forslag til be
lægning med Skærvemix.
Der er mange penge at
spare.

Bundsikring

Skærvemix er et produkt
fra H+H og fremstilles kun
i Nymølle, Danmarks stør
ste og mest moderne grus-
industri.

H+H
H+H-Stenindustrier A/S

Hovedgaden 505
2640 Hedehusene

(03) 16 09 00

4 cm
pulverasfalt

Traditionel
sbelægning

2 cm pulverasfalt
cm grusasfalt

beton
—20 cm stabilgrus

Bundsikring
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Friktion mellem bildæk og vejbelægninger

I en rapport fra Statens Väg- och
Trafikinstitut (Rapport Nr. 52,
Stockholm, 1974) finder man dels
resultaterne fra en række særligt in
teressante friktionsmålinger, dels en
oversigt over hele friktionsproble
met, en oversigt, der ikke bringer no
get nyt, men som på en usædvan
lig klar måde fastslår, hvad vi i dag
ved.

Kontoret for vejbygning ved» Sta
tens vagverk« havde bedt om en ana
lyse af forskellige friktionsmålinger
med det formål at finde de faktorer,
der kan være årsag til lav friktion
mellem hjul og kørebane. Det, der
ligger bagved, erbl.a., atmangerne
vil have nogle holdepunkter for fast
sættelsen af »tilladelige< eller »øn
skelige« værdier af friktionen under
forskellige forhold. Det er f.eks. et
åbent spørgsmål, om normale færd
seisforhold skal være bestemmende,
eller om manøvrer i nødsituationer
er afgørende.

Der er målt på 2 måder, dels
med blokeret hjul (100% slip), dels
med optimalt slip. Derved forstås,
at det afbremsede målehjul løber
0,2 å 2 km/h langsommere, end
det ville have gjort, hvis det ikke
blev bremset. Med det slip får man
den største friktion.

Friktion ved høje hastigheder

har vi endnu ikke kunnet udføre her
i landet; derfor er tallene i tabel i
interessante. Man har målt på en
våd asfaltbeton. Det ses, at der er
meget stor forskel på, om man må
ler med 100% slip eller med opti
malt slip. Så kan man spekulere på,
om det ene eller det andet er mest
relevant. Den dag, de fleste biler
er forsynet med antiblokeringsind
retninger, må det være det optimale
slip; men indtil da må man holde
på 100% slip. Dette spørgsmål tager
svenskerne dog ikke stilling til.

Ved store hastigheder er der altså
en kolossal forskel på de to friktions

værdier. Ved 140 km/hermannæs
ten nede på de friktionstal, man fin
der ved måling på ren is.

Svedende belægninger

kan have meget lave friktionstal
Det nævnes således, at man i nogle
tilfælde har fundet friktionstal på
0,15 ved 70 km/h på svedende over
fiadebehandlinger (100% slip).

Glatte belægninger på broer

under særlige klimatiske forhold

er et kendt fænomen i Danmark.
I den svenske rapport kan man se,
hvor glatte broerne kan blive i for
hold til de tilstødende belægninger.

I december 1963 måltes friktions
tal på en række broer på E4. Luft-
temperaturen var —5°C, og på de
tilstødende strækninger var der hver
ken sne, is eller grus. På broerne
havde der derimod dannet sig et
tyndt lag is. Belægningen var alle
steder asfaltbeton. Friktionen måltes
ved optimalt slip ved 50 km/h på tør

belægning med følgende resultater
for de 7 viadukter.

I visse tilfælde kan friktionstallene
altså være 0,6 mindre på broerne

Friktionstal
før via- på via- efter via

dukt dukt dukt

1 0,87 0,27 0,78
2 0,86 0,25 0,80
3 0,87 0,25 0,74
4 0,89 0,27 0,76
5 0,88 0,41 0,86
6 0,90 0,61 0,87
7 0,83 0,24 0,73

Tabeï 2

end på de tilstødende vejstræknin
ger, hvilket er et stort minus for
færdselssikkerheden.

Almindelige bemærkninger
om vejfriktion

Friktionen mellem bildæk og vej-
belægning afhænger af belægnin
gens makro- og mikrotextur (tex-
tur = overfladestruktur).

En belægning med både makro
og mikrotextur har høj friktion, som
kun er lidet hastighedsafhængig.
Som eksempel kan nævnes en ny
overfladebehandling uden overskud
af bindemiddel.

En belægning med makrotextur
men uden mikrotextur har i almin
delighed lavere friktion. Eksempel
vis en overfladebehandling, hvis af
dækningsmateriale er poleret af
færdselen.

En belægning uden makrotextur
men med mikrotextur f.eks. sandas
falt kan have særdeles gode friktions
egenskab er i tør og let fugtig tilstand;
men megen regn eller stillestående
vandpytter forringer bremsevirknin

gen katastrofalt. Der er stor risiko
for aquaplaning.

En belægning, der hverken har
makro- eller mikrotextur har i fugtig
eller våd tilstand dårlige friktions
egenskaber allerede ved 50 km/h.
Som eksempel kan nævnes en sve
dende overfladebehandling.

Friktionen er som regel afhæn
gig af hastigheden. For tørre, rene
belægninger betyder hastigheden
dog ikke så meget som for våde eller
snavsede belægninger. Hastighedens
indflydelse er størst for belægnin
ger uden makrotextur.

Tabel I
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6. Jordarbejdet

Første halvdel af 200-års perioden
foregik jordarbejdet som beskrevet
af ingeniør-major T. Jørgensen i
1865. Hegn og træer fjernes. Mul
den lægges udenfor vejarealet. »Ved
Overgangen mellem Udgravning og
Paafyldning kastes den udgravede
Jord hen på dens Plads, när Afstan
den ikke overstiger et par Favne.
Bliver Transportafstandene større,
køres Jorden i Hjulbøre indtil Af
stande på 80 Favne, hvorefter vore
almindelige 2 spændige Arbejds
vogne tages i Brug. Kun meget
sjældent kan det betale sig at køre
Jorden på Sporveje<c Jorden løsne
des ved pløjning og hakker samt
trækiler.

Jordtransport har i vort århun
drede været foretaget med tipvogne
trukne af heste, senere af damplo
kolomiver og derefter af motorloko
motiver. Udgravningen skete med
gravemaskiner af forskellige typer.
Lastbiler har en overgang været
anvendt til transport.

Efter 1945 begyndte de moderne
jordarbejdsmaskiner at komme til
landet. De er så effektive, at jord-
arbejde i dag er betydelig billigere
end i f.eks. 1930.

Jordkomprimeringens store b etyd
ning er alle Idar over i dag. Hvis
man for 25 år siden havde forlangt,
at jomfruelig jord skulle komprime
res, ville man have været blevet til
grin.

7. Belægninger

»Muldjord er den sletteste Vejfyld..
Lerjord er hård, sålænge den er tør.
Igennem blød Ler synke Hjulvoitu
ren indtil Axen, der klæber sà fast
til Hjulet, at Vægtstænger må an
vendes. Hertil kommer, at fornem
melig i Lerjord opkomme Tælle-
grød, såsnart den frosne Jord plud
selig optøer< siger Johnson i 1839.
Han fortsatte: »Veje, hvorpå mang
foldige Læs daglig kjøres, se vi inden
kort tid ødelagte, hvis de ikke er
belagte med Sten. MacAdam lod
ved Koner og Børn knuse Sten. I
Vejen lagde han et leje af varigt
Materiale (Grus) af 9” Tykkelse,
for derpå at fylde de knuste Sten
7-9” højt.

Inden MacAdam i 1820 lavede
sin belægning, havde Trésaguet for
nu netop 200 år siden brugt en be
lægning bestående af 3 lag direkte
på undergrunden.

Vejbygnin
Af professor H. H. Ravn

Nyt komprimeringsredskab studeres

Først anbragte man bordurstene
ne, der var 0,3 å 0,4 m høje. Et
bundlag på 15 å 20 cm tykkelse af
pyramideformede sten med den bre
de flade nedad dækkedes af 10 cm
mindre sten, som blev lagt med den
brede side opad og som i øvrigt ud
fyldte mellemrummene mellem ste
nene ibundlaget. Efter grusningblev
der stampet, og så kom endelig slid
laget bestående af 10 cm nøddesten.

På dårlig undergrund anbefale
des det at begynde med et lag flade
sten af feks. 10 cm’s tykkelse.

MacAdams metode stammer fra
1820. MacAdam var klar over van
dets og frostens skadelige virkninger
på vejbelægningerne. Det gælder
først og fremmest om at holde be
lægningen tør; derfor anbefalede
han kraftigt grøfter og at undersiden
af belægningen burde ligge mindst
10 cm over højeste vandstandigrøf
ten. Til belægningen måtte der ikke
bruges materialer, som holder på
fugtigheden, så som jord, ler og
kridt, men kun skærver.

Skærvelagets tykkelse skulle være
25 cm (senere gik han ned til 15
cm), største sten skulle være 7,5
cm, og lagets overflade skulle kun
have et lille tværfald, dels fordi det
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historisk perspektiv II

Øverst en uejbuk. Nederst er der udlagt
6 vejbukke for at få vognene til at køre
de steder, hvor vejen trænger mest til
komprimering.

var meningen, at den skulle holdes
ren, dels fordi vognene skulle køre
over hele vejens bredde og ikke kun
på midten. Komprimeringen af
skærvelaget overlod man til færdse
len, og derfor udlagde man kun
skærver på korte strækninger ad
gangen; ellers ville det blive for
anstrengende for både heste og køre
tøjer.

I 1820’erne var der en livligpole
mik på kontinentet; de fleste steder
endte det med, at de gamle veje
blev brudt op, og de indvundne sten
blev slået til skærver for at blive
brugt til en makadamisering.

Trésaguets belægning fortrængtes
næsten af MacAdams efter 1820,
men begge lever i bedste velgående
den dag i dag. Enkelte tilpasninger
har dog fundet sted; den væsentlig
ste er, at man af økonomiske grun
de bruger runde sten i stedet for
MacAdams skærver. I de sidste år
mærkes dog en tendens til igen at
gå over til skærver, dels fordi E
værdien for skærvelag er en del
større end for rallag, dels fordi ral
kræver omgående reparation, når
der går »hule på belægningen; det
er ikke tilfældet for skærvebelæg
finger.

Man var ellers tidligt klar over
den betydning, stenenes facon hav
de. I 1839 skrev Johnson (1): »De
kantede Stenes Fortrin for de runde
og glatte bestaar i, at de skarpe
Kanter griber ind i hverandre, lige
som Kiler, og danner en fast Masse,
lignende en Steensætning; de runde
Stene, saasom Singel, fæste sig ikke
vel, derimod have de haarde skarpe
Stene den Mangel, at de, hvis de
ere store, ikke sætte jævn Overfla
de, men beskadige Hestefoden og
ødelægge de lette Vogne, som kjø
res hurtig over dem.

Mangesteds er det meget vanske
ligt at faae Steen med skarp Kant
og af antagelig Størrelse; større end
Hønseæg bør de ikke være, og til
at knuse de større udfordres lang Tid
og mange Folk —jeg vil derfor til
raade at benytte i Sammes Sted
smaa Kampestene, som ikke ere stør
re end simple Æbler; Af dem kjøres
saamange ned i den bløde Vej, som
udfordres. indtil Hjulene ei længer
synke, og med denne Paafyldning
gjentages Tid efter anden, indtil
Vejen er aldeles fast, hvorefter de
løse Stene, som findes ovenpaa Vej
en, borttages. Skeer Paafyldningen
paa Leer, bør Sand anbringes i

Bunden indtil 9 Tommers Høide«.
Endnu en forskel mellem den mo

derne makadamisering og de to op
rindelige skal nævnes. Nu kompri
meres belægningerne med tromler,
tidligere overlod man komprimerin
gen til færdselen. Hvis de kørende
undgik de mindst komprimerede
arealer, udlagde man vejbukke, som
tvang folk til at køre de ønskede
steder.

Man var klar over, at vognenes
komprimerende virkning var bedst,
hvis der var forskellig sporvidde på
for- og bagaksel, ligesom det ville
være en fordel, om vognene havde
forskellige sporvidder. Sporkøring
var officielt forbudt (2).

Ikke alle vejbestyrelser var klar
over komprimeringens betydning.
I nærværende tidsskrift spurgte et
sogneråd således så sent som i 1924,
»om der opnaaes noget virkeligt
ved at tromle Vejene, .og om man
helst skal købe en Motortromle el
ler en Damptromle«.

Vi springer igen tilbage til be
gyndelsen af den 200-års periode,
vi betragter. Vejarbejdet blev ud
ført som hoven og naturalydelser.
Et par citater fra Eskel Sørrensen
viser hvorledes.

—
j- L
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-
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4 Gammel dansk brolægning nær Helsinge.

Den fejrede vej fra København til Fre
densborg. Længdeprofilet er meget bal-
get og man kan næsten se, at overflade-
behandlingen er dejligt ru.

»De byer og gårde, der havde
mere end 2 mii til landevejen, var
aldeles fri for landevejsarbejdet, men
skulle de og give dramme i vejskat.
Herremænd og forpagtere og sogne
fogeder var og fri, så og kjøbstads
folk, men alle de andre af gårde og
huse skulle arbejde derpå, dog var
præster og degne fri .... Den jord
som blev afgravet skulle køres til
de lave steder og fyldes op efter
nedslåede pæle. For at jorden kun
ne ligge fast skulle den stødes med
et redskab lig en moststøder. Men
nu for at få den Øverste flade jævn
og lige havde man et redskab kal
det »Mirere. Endvidere »Når alle
sognene havde leveret deres sten
og opsat dem i favn, skulle de læg
ges i vejen. Der blev da gravet en
hulning midt i vejen, som man
kaldte kassen. Den var omtrent 10
alen bred og et spadeslag dyb. Nu
blev alle de største sten muret ved
udkanterne, bardyresten. Siden blev
der langs ud i vejen lagt ligesom
en stenbro. Til dette arbejde lejede
vedkommende nogle handlangere.
Når nu dette var færdigt, blev til
en bestemt dag tilsagt karle, som
skulle kaste sten ud på vejen eller
kassen, og bagefter kom der nogle

krigskarle til at slå stenene i styk
ker; de havde store jernkølier og
slog alle de værste i stykker for fode
til små bitte rallesten og puttede
dem med fingrene ned imellem
hverandre, så at de kunne ligge
ganske jævnt. De sten, som ikke
kunne lade sig slå i stykker, blev
kastet ud på rabatten, Disse blev
da vejpikørerne og deres kanutter
til fordel. Nu skulle der lægges
grus — 14 til 16 tommer — oven
pås. Endelig »Ud for de vigtigste
værtshuse blev lagt skjønne for
toug af mur- eller kampesten. En
brolægger udførte dette arbejde og
tjente mange penge derved, lige
som den Øvrige vejetat, der blev
overordentlig godt lønnet for blot
at se til«.

Ulemperne ved hoveriarbejdet ph
vej ene og naturalydelserne var store.

De uøvede arbejdere præsterede
dårligt arbejde, oven i købet i ringe
mængde, og der gik megen tid med
tilrejse og frarejse. Endvidere kunne
man kun arbejde på visse årstider
af hensyn til såning og høst o.s.v.
Vedligeholdelsesarbejdet blev især
forsømt. Ledelsen var heller ikke
for god, fordi man ikke kunne give
arbejdslederne arbejde hele året.

To eksempler på
>stværdæmningere
på stejle veje. De
forløb tværs over
vejen og tjente
dels til at allede
vandet, dels til at
holde en vogn
mens hestene stod
og hvilede sig.

Materialerne var ofte dårlige, fordi
de var naturalydelser.

I forordningen af 1793 bestemtes
det, at de hoveripligtige skulle afse
2 dage (spanddage og gangdage) til
de større veje. I 1841 blev denne
forpligtelse afløst af en skat. Anord
ningen bestemte også, at der for
hver halve mfl skulle ansættes en
mand med fri bolig til udbedring
af huller og til at skaffe regnvandet

afløb. Dette virkede dog først om
kring 1840.

Makadam var ganske god til
færdsel med hestevogne. Men da
bilerne begyndte at blive talrige,
sugede de det fine materiale mel
lem skærverne bort. Skærverne i
overfladen stod så uden sidestøtte,
og nu begyndte hestevognenes jern

fælge og hesteskoene at løsne skær

verne. Nedbrydningen var begyndt.
Selv om hestevognene ødelagde be
lægningen, var det altså retfærdigt,
at bilerne skulle betale. At politi
kerne senere lavede det nummer,
at de skatter, der ifølge lov opkræ
vedes til anvendelse til vejarbejde,
kun delvis blev brugt efter loven,
er en ganske anden sag.

Stærkt trafikerede strækninger
har gennem tiderne været brolagt
med mere eller mindre regelmæssige
sten. Der er ikke lavet ny brolæg
ning i en årrække, dels fordi belæg
ningen er for dyr, dels fordi mange
sten lader sig polere og bliver for
glatte.

Med det formål at holde på det
fine materiale mellem skærverne i

en makadamisering og samtidig
dæmpe støvplagen begyndte man
omkring 1918 at overfiadebehandle
først med tjære senere med asfalt
emulsion og cutbackbitumen. Nu
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bruger man ikke mere tjære og
emulsion, og i det hele taget har
overbladebehandlingerne været
stærkt på retur. I de allerseneste år
synes de dog at komme igen. Over
fladebehandling er nemlig et billigt
slidlag, der er tæt og giver en god
friktion, tre meget vigtige kvalite
ter.

Toplagsfyldningen var en natur
lig udvikling af overfladebehandlin
gen; den kom her i landet omkring
1925.

Asfaltbeton har vihaft siden 1924,
tjærebeton siden 1918.

11929 kom de tynde slidlag, tæp
pebelægningerne. De fortrængte as
faltbetonen og var den foretrukne
asfaltbelægning indtil 1950’erne,
hvor de store akseltryk kom frem.
Vejlaboratoriet kom i den uvante
situation at skulle støtte asfaltfirma
ernes forslag om store belægnings
tykkelser. Samtidig gik man fra tæp
pebelægningernes bløde bitumen til
en hård bitumen, dvs, at den mo
derne asfaltbeton opstod.

Støbeasfalten, der her i landet
kiin lægges i byerne, kom i 1929.
Den er dyr, men alligevel fordelag
tig, især efter at det i 60’erne blev
muligt at lægge den med maskine.

Cementbeton har været anvendt
siden 1923, men først 10 år senere
blev det dog til noget videre. Man
har bygget med eller uden revne
armering, med eller uden fuger, med
eller uden dyvler, med eller uden
rumfuger og endelig en enkelt stræk
ning med forspændt beton.

Udover de nævnte belægninger
har der været forsøgt en mængde
andre, som dog ikke skal omtales
her.

Der har været fejlslag med såvel
sorte som hvide belægninger. Men
det er en dårlig trøst, når de sorte
firmaer siger: Byg bare betonveje,
de ender alle med at blive sorte.
Man får nemlig et utilfredsstillende
resultat set både med sorte og hvide
øjne.

Enhver vejbygger har været stil
let overfor spørgsmålet »Hvilken vej
befæstelse er den bedstee. Da der
indgår mange variable størrelser i
dette problem, er det umuligt at
give et kort og klart svar på dette

Kort over Køben
havn år 1782.
Det stammer fra en
rejsefører: Vej-
Carte for Rejsende
mellem Kjøben
havn og Roeskjlde
ved 0. Steenberg. .Fr&’ 4Ao,,ié4-JY.

Milesten af marmor

—

Milesten i granjt fra Christian Vil’s
tid
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spørgsmål. Ofte er situationen den,
at vedkommende vejbestyrelse kun
har et begrænset beløb til sin rå
dighed for arbejder på en given
vejstrækning, og at dette beløb ikke
er stort nok til at få den teknisk set
»rigtige.x løsning. Det ender så med,
at man gør et af lagene tyndere,
end det egentlig skulle være. Alt
taget i betragtning kan denne frem
gangsmåde tit være forsvarlig. Al
ternativet ville måske have været,
at kun en del af den pågældende
vejstrækning ville blive istandsat
(eller bygget) i denne omgang.

Til støtte for valget mellem for
skellige mulige vejbefæstelser kan
man opstille nogle rentabilitetsbe
regninger. Det godtages ikke altid,
idet mange politikere er af den op
fattelse, at et arbejde skal udbydes,
og derefter skal man vælge det bil
ligste konditionsmæssige tilbud.
Hvis man imidlertid opstiller de
nævnte rentabilitetsberegninger, må
man huske, at det er nødvendigt at
indsætte de rigtige parametre. Ek
sempelvis kan det nævnes, at »leve
tiden« for en belægning ofte kan
være afgørende for, om man skal
vælge den ene eller den anden af
de foreslåede belægninger. Endvi
dere må man være klar over, at
hvis man senere ændrer betingelser
ne for arbejdets udførelse, gælder
rentabilitetsberegningen måske ikke
mere, og valget af belægning kan
i så fald være forkert.

8. GlatfØrebekæmpelsen

hører vort århundrede til. Man har
nok i mange år broddet hestene.

Det ligger uklart, hvornår man be
gyndte at gruse kørebaner, men det
fortsatte til engang i 60’erne gan
ske enkelte steder endnu i dag. En
overgang satte man i smug salt til
gruset for at få det til at ligge mere
fast. I slutningen af 60’ erne kom
omvæltningen, saltningen blev ind
ført. Det er en så betydelig forbed
ring af færdselssikkerheden og veje-
nes kapacitet, at der skal meget
tungtvejende grunde til at få salt
ningen afskaffet, de mange ulemper
til trods. Der bruges mest NaC1,
lidt CaCl2 og meget lidt af andre
stoffer.

9. Bæreevnen

af en vejbefæstelse har man næsten
aldrig beregnet her i landet før
1950. En række empiriske metoder
blev da taget i brug. De mere exak
te kunne først anvendes, da data
materne blev almindelige. Det er
nu ikke selve beregningerne, der ik
ke kan klares; det er inddata, der
ikke kendes tilstrækkelig nøjagtigt,
men det kommer i løbet af få år.

10. Kontrol med udførelse af
vejarbejder

En vis kontrol har man altid ført,
men indtil omkring 1930 har den
været noget lemfældig. Først da
laboratorier var oprettet, blev en
ordentlig kontrol mulig. I dag kon
trolleres terrænet ved forundersø
gelser inden vejens projektering, og
under udførelsen er man i stand til
at kontrollere såvel jordarbejdet som

11. Nomenklatur og sprogbrug

Da dansk er et levende sprog, sker
der visse ændringer i tidens løb.
Det er klart, at når nye metoder
indføres, må der blive brug for nye
benævnelser. Den udstrakte brug
af EDB indenfor vejbygningen har
medført skarpe definitioner af gam
melkendte udtryk (f.eks. »falde og
»stigninge) eller indførelse af nye
(f.eks. »konvergenssnite). Mange
vejingeniører har lavet jordbereg
ninger og tegnet massekurver; i dag
laver vi (eller datamaterne) »masse
beregninge og tegner stadigvæk
»massekurvere. Det er praktisk at
have ordet »massen i begge begreber
ne; men »massen har ellers en fysisk
betydning, som slet ikke falder sam
men med vejbyggernes definition af
ordet.

Andre ord laves om, uden at det
er muligt at finde en begrundelse;
»omkørselsvejn blev for mange år
siden lavet om til »omfartsvejn (lig
ner skandinavisk), » vognb anen er
ved at blive ændret til »kørespore
(oversat fra tysk), »planumn erstat
tes ofte af »råjordsplanumn, uden
at nogen dog kan forklare, hvad

—i
Moderne kilometersten af granit, kilo
metreringsafmærkning i plastic og færd
selspolitiets mærke til hostighedskontrol

Autoværn er et vigtigt tilbehør i dog

alle forekommende belægninger.
Den færdige belægning kan følges
gennem årene, hvad angår jævn-
hed, friktion og bæreevne. Disse
egenskaber kan nemlig ændres me
get med tiden, hvilket er alminde
lig kendt for de to førstes vedkom
mende. En vejbefæstelse kan blive
træt og af den grund pludselig gå
i stykker, selv om den oprindelig
har haft rigelig bæreevne.
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»råjordx er; »retardation« er efter
1950 lavet om til »deceleration«.

Folk, der taler meget (politikere),
har gennem massemedierne lejlig
hed til at påvirke den almindelige
sprogbrug. Nu passeres et tværsnit
af en vej ikke mere af 500.000 køre
tøjer om året, men af 500.000 pä
årsbasis. Medens man tidligere un
dersøgte et problem, så »kulegra
vere man det nu om dage. Udtryk
ket »jeg mener« hedder nu enten
»for mig at se« eller »jeg vil sige
det på den måde«. Ja, dansk er et
levende sprog.

i 2. Forskning.
Litteratursøgning.
Internationalt arbejde

Udviklingsarbejde har stået på, så
længe man har bygget veje. Egent
lig vejforskning blev først mulig, da
der blev oprettet laboratorier (Sta
tens Vejlaboratorium 1928, Poly
teknisk Læreanstalts vejlaboratori
um 1938, Asfaltindustriens Forsk
ningslaboratorium 1962).

Nævnes må også det meget store
udviklingsarbejde, der i tidens løb
er udført af asfaitfirmaerne. I en del
år var der stærk konkurrence firma
erne imellem og ligeledes amtsvej
væsenerne imellem; det har i høj
grad været medvirkende til udvik
lingen.

Vigtig for forskning er litteratur-
søgning. OECD har for nogle år
siden startet en international søg
ning IRRD. Man henvender sig på
vejlaboratoriet i Roskilde (bibliote
ket), som igen spørger i Sverige, der
har et eksemplar afmagnetbåndene.

Andet internationalt samarbejde
foregår i studiegrupper nedsat af
OECD (gennem »SteeringCommit
tee«), eller af PIARC, eller afNVF.
Endelig må nævnes deltagelse i in
ternationale kongresser eller i ufor
melle udvalg nedsat af en eller flere
udenlandske institutioner og en
dansk institution.

13. Diverse

Årsagen til denne artikels fremkomst
er, at der skulle holdes en forelæs
ning i anledning af 200 års dagen
for åbningen af København—Fre
densborgvejen og 40 års-dagen for
NVF. Under hensyntagen til den be
grænsede tid blev omkring halvde
len anvendt til forelæsningen; lige
som det ikke var muligt at komme
ind på alle de emner, der kunne si
ges at høre under hovedemnet.

Enkeltheder i forbindelse med
moderne belægninger har der heller
ikke været mulighed for atmedtage;
man kunne f.eks. nævne kontinuer
lig armering, dybdeasfalt og dræn
asfalt.

Storebælt og Lillebælt har ganske
naturligt sat deres præg på det
danske vejnet. Derfor skal det her
nævnes, at den første bro over Lille
bælt blev åbnet i 1935, efter at man
i 1923 havde vedtaget et forslag til
at bygge en jernbanebro. Der var
tale om at montere en hængefærge
til vejtrafikken eller eventuelt lave
bropillerne så brede, at de senere
kunne bære en smal vejbro. I 1927
vedtog rigsdagen dog at bygge en

kombineret jernbane- ogvejbro. Det
blev hurtigt klart, at det var den

rigtige løsning. Historien er netop
for øjeblikket ved at gentage sig
omkring Storebælt; skal der kun
laves en jernbaneforbindelse eller
både jernbane- og vejforbindelse?

Når et større vejarbejde er færdigt,
fester vi; og har det været særlig
bemærkelsesværdigt, fester vi altså
200 år efter.

Hvor langt er vi så nået i dag?
Vi kan bygge en vej for stor eller
lille færdsel i et hvilket som helst
terræn (dog ikke til en vilkårlig di
mensioneringshastighed) og til en
hver forekommende belastning.
Holdbare, jævne belægninger med
passende friktion og farve kan laves
såvel i asfalt som i beton, blot man
vil betale, hvad det koster; men
intet al det, vi laver i dag, er så
holdbart som de veje Romerne la
vede for over 2000 år siden.
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Dansk amtsvejingeniørforening’s
årsmøde i Slagelse 8.-lO. juni 1975

Vestsjællands amtskommune
Forualtningschef K. E. Petersen

Areal

Vestsjællands amtskommune blev
dannet i 1970 ved en sammenlæg
ning af Holbæk og Sorø amter. Sam
tidig blev Samsø overført til Århus
amtskommune og nogle kommuner
ved Næstved til Storstrøms amts
kommune. Med et areal på knapt
3.000 km2 omfatter Vestsjællands
amtskommune 7 % af landets sam
lede areal. Når vi regner Hoved
stadsregionen for én planlægnings
region, har vi ialt 12 planlægnings
regioner. Af disse har kun Hoved-

stadsregionen og Bornholm mindre
areal end Vestsjælland.

82 % af amtskommunens areal
kan henregnes til, hvad vi sammen
fattende kan betegne som »Det åb
ne land«. Af de resterende 18 ¶/c er
halvdelen dækket af skov. Godt 2 ¶
er vand-arealer. 3 % dækkes af ud
lagte sommerhusområder. De sidste
4 % dækkes af byer og bymæssige
bebyggelser. Denne arealopgørelse er
foretaget på grundlag af areal- og
byggemodningsundersøgelsen pr. 1.1.
1974.

Hvis man ser på Fredningsplan
udvalgets »Grønne Kort« over fred
ningsinteressernes fordeling, bemær
ker man, at Zone III, Det åbne land
i øvrigt er samlet 3 steder: Holbæk
— Fårevejle, Kalundborg — Slagelse

Næstved og Haslev — Ringsted —

Stenlille — Tøllose.

Befolkning

Vestsjællands amtskommune havde
pr. 1.1.1975 et registes-folketal på
267.327 eller knapt 5 % af landets
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samlede indbyggertal. Det giver en
befolkningstæthed på 90 indbyggere
pr. kvadratkilometer. Hovedstads
regionen, Fyns, Århus og Vejle amts
kommuner har flere indbyggere pr.
kvadratkilometer end Vestsjællands
amtskomniune.

Men befolkningstætheden varierer
meget de enkelte kommuner imel
lem. Ser man kun på landdistrikter
ne er tætheden størst i Trundholm
og mindst i Nykøbing-Rørvig. Be
tragtes kommunerne under ét har
Fuglebjerg og Hashøj 44 indb./km2,
Korsør 277.

Ved folketællingen i 1970 boede
ca. i / 3 af amtskornmunens indbyg
gere i de 5 største byer, 1 / i de øv
rige 79 byer og bymæssige bebyggel
ser og den sidste 1 / 3 i landdistrik
terne.

I 1974 voksede registerfolketallet
for landet som helhed med godt
12.000 svarende til 0,25 %. Denne
vækst var imidlertid meget ulige for
delt. I 3 af planlægningsregionerne
— Hovedstadsregionen, Storstrøms
amtskommune og Bornholms amts
kommune — faldt registerfolketallet.

Blandt amtskommunerne med vækst
havde Vestsjælland den mindste
med 0,22 % — altså lidt under lands
gennemsnittet. Størst var væksten i
de jyske amtskommuner med Århus,
Ringkøbing og Nordjylland i spid
sen.

Tallene er interessante, ikke
mindst når man i lyset af lands- og
regionplanlovens formålsparagraf
skal diskutere, hvad en ligelig ud
vikling er. Mange har vel stadig en
fornemmelse af, at i Danmark sker
befolkningstilvæksten øst for Store
Bælt.

Erhverv

Den %-vise fordeling af de i erhver
vene beskæftigede i Vestsjælland af
viger ikke meget fra fordelingen i
landet som helhed. Landbrug og
bygge- og anlægssektoren ligger over,
mens handel og omsætning samt of
fentlig administration, liberale er
hverv og service ligger under lands
gennemsnittet. Der er store variatio
ner kommunerne imellem. Ser man
på udviklingen 1960—70 er det især
karakteristisk, at landbrugsbeskæfti

gelsen næsten overalt er halveret.
Oplysningerne om erhvervs- og

beskæftigelsesforhold stammer fra
folke- og boligtællingen i 1970. Den
gang var der godt 122.000 beskæfti
gede i Vestsjællands amtskommune.
Af disse arbejdede 20 % uden for
den kommune, som de boede i. De
var pendlere. Ca. 6 % pendlede
til Hovedstadsregionen, men en del
af disse pendlede til kommuner lige
på den anden side af amtsgrænsen.

Billedet af Vestsjælland som en
soveby for København er altså lidt
fortegnet. I alt er det under 5 % af
de erhvervsaktive vestsjællændere,
som arbejder i København. Kommu
nerne i amtet er meget forskellige.
F. eks. har Kalundborg kommune
stort overskud af arbejdspladser og
ringe udpendling, mens det omvend
te er tilfældet i Bjergsted og Hvide
bæk. Det er karakteristisk for pend
lings-mønstret, at Åmosen danner en
barriere i amtet. Der er ingen pend
ling på tværs af den. Pendlingen er
størst i Kalundborg-Holbæk områ
det og langs hovedvej A 1, især om
kring Slagelse.

r.
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Sommerhuse

Pr. 1.1.1974 var der Ca. 28.500 som

merhuse i Vestsjællands amtskom
mune. Det svarer til 1/5 af landets
samlede bestand af sommerhuse.
Men inden for amtskommunen var
der en meget ulige fordeling af som
merhusene. 75 % af sommerhusene
lå i 6 af amtets 23 kommuner om
kring Sejero Bugt og Isefjorden.

Amtsrådet vedtog i 1970, at der i
princippet ikke skulle udlægges nye
sommerhusområder, førend de eksi
sterende områder var bragt op til en
forsvarlig standard og der var ud
arbejdet en regionsplan for Vest-
sjællands amtskommune. Beslutnin
gen blev blandt andet truffet, fordi
udlæg af nye sommerhusområder
ville skabe endnu større kapacitets
problemer på vejnettet.

Principbeslutningen er blevet
fulgt. I de eksisterende sommerhus
områder var der pr. 1.1.1974 plads
til endnu Ca. 15.000 sommerhuse.
Fuldt udbygget vil de nuværende
sommerhusområder kunne rumme
godt 43.000 sommerhuse. Hvis byg
gerytmen fra 1972 og 1973 fortsæt
ter, er der rummelighed til endnu
Ca. 8 års byggeri. Men det er nok
sandsynligt, at der sker et fald i
denne rytme.

Hovedstadsregionen

11973 blev der offentliggjort en re
gionplan for J-Iovedstadsregionen. I

øjeblikket er der ikke meget, der ty
der på, at der fra Hovedstaden vil
udgå en kraftig og rullende vækst
ud over Sjælland. Men Regionplan
1973 kan ikke undgå at få betydning
for Vestsjælland.

Der arbejdes i planen med trans
portkorridorer, hvori der vil blive
placeret anlæg, som ikke bare kan
stoppe ved amtsgrænsen, forsynings
anlæg for gas og el, samt vejanlæg.
Disse anlæg må under en eller an
den form videreføres — selv om det
ikke nødvendigvis behøver at være
en fortsættelse af transportkorridor
princippet.

Vejnet

Trafik-mønstret på det vestsjælland-
ske vej net er bestemt af

1. Topografien, som har haft
stor betydning for vej nettets
historiske udformning.

2. Bymønstret, som hænger nøje
sammen med trafiksystemer
nes udbygning — først vej net
tet, senere banenettet med sta
tionsbyernes udvikling.

3. Erhvervsstrukturen, hvor og
så pendlingen spiller ind.

4. Fritidsbosætningen og til dels
også éndagsturismen.

5. Trafikken gennem Vestsjæl
land til den øvrige del af lan
det. Især trafik til færgehav
nene på Sjællands Odde og i
Halsskov. I den forbindelse
kan det nævnes, at også syd-
motorvejen passerer gennem
Vestsjællands amtskommune.

Dette trafikmønster viser sig også
i den foreløbige vejnetplan, som fin
des i »Skitse til vejplan< for perio
den 1975—90. Der er en sammen
hæng mellem denne skitse og det ud
bygningsprogram der er udarbejdet
for hovedlandeveje og landeveje i
Vestsjællands amtskommune.

Udbygningsprogrammet bygger på
forudsætningen om, at den nuvæ
rende udvikling fortsætter. Brister
denne forudsætning, så må program
met naturligvis brydes om. Under
alle omstændigheder vil der være en
nær sammenhæng mellem det videre
vejplan-arbejde og den regionplan
lægning, som nu er ved at komme i
gang.

Vestsjællands
Foredrag ved overingeniør Uffe Holm

Forvaltningschef K. E. Petersen har
i sit foredrag givet os baggrunden
for den vejmæssige situation i Vest
sjælland og antydet lidt om, hvad vi
kan vente os.

Lad os kort repetere de 5 karak
teristica for trafikmønstret i Vest-
sjællands amt:

1. Topografien
2. Bymønstret
3. Erhvervsstrukturen
4. Fritidsbosætningen
5. Transittrafikken til Fyn og

Jylland samt delvis til Lolland.
Falster.

Diagrammet over årsdøgntrafik
ken dokumenterer dette trafikmøn
ster.

Vi har to forholdsvis kraftige tra
fikstrømme.

Vestmotorvejen og Al
er betinget dels af bybåndet fra
Ringsted til Korsør og dels af transit-
trafikken til Fyn—Jylland.

Holbækmotorvejen og
Tuselågevejen’s
(Holbæk—Nykøbing Sj.) belastning
skyldes sommerhusområderne i Ods
herred og færgeforbindelsen til Æbel
toft fra Odden.

Herudover bør tillige nævnes for
bindelserne fra hovedstadsområdet
og Holbæk til Kalundborg samt den
vestlige tværforbindelse fra Næstved
over Slagelse til Kalundborg.

Vi kan idag tilbyde trafikanterne
et vejnet bestående af 29 km motor
vej, 276 km hovedlandeveje i øvrigt
samt 497 km landeveje.

Jeg skal afstå fra at komme med
en detailleret historisk redegørelse
for dette vejnets tilblivelse. Visse
spredte oplysninger vil jeg dog til
lade mig.

Af et brev fra 1592 (fra Chr. 4’s
første regeringstid) hedder det, at
kongen har bragt i erfaring, at de
nye veje, som hans fader, Frederik 2.,
kort før sin død havde ladet anlæg-
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mtsvejvæsen

ge, og blandt disse vejen fra Ring
sted til Antvorskov skulle være brøst
fældige og foragede, fordi vejene
uretmæssigt blev befaret af hver
mand.

Denne tidlige »kongevej« gik nord
om Ringsted og syd om Sorø til Ant
vorskov ved Slagelse, hvor man i dag
stadig har et vejstykke, der hedder
»Kongevejen«.

Et andet udsagn fra samtiden er
Ludvig Holbergs epistel om sjælland
ske veje, hvori han beretter om et
trafikuheld: »Ved den ene side af
vejen lå en sten, hvorpå vognen stød
te an, og ved den anden side lå en
anden sten, hvorpå præsten fik sit
banesår, så det syntes, at begge sten
nene der vare lagde, alene for at
styrte rejsende i ulykke.«

Et andet sted raillerer han over
den tids vejplanlægning og vejpro
jektering: »man må ofte age flere ti
mer formedeist vejenes ulighed, før
end man kan komme til et sted, som
ligger ganske nær«.

Vejforordningen af 13. december
1793

fastslog anlægget af følgende hoved-
landeveje på Sjælland:

København — Helsingør
» — Kalundborg
» — Korsør
» —Vordingborg

Allerede dengang skabtes nerven
i det vestsjællandske vejsystem, ho
vedvejene Al og A4.

Lokalt var der stor uenighed om,
hvorvidt vejen til Kalundborg skulle
gå over Holbæk-Svinninge eller over
Knabstrup-Jyderup. Holbæk vandt i
1793, men netop i år er vi gået i
gang med den sidste parcel af den
nye hovedforbindelse til Kalundborg
»Skovvejen« over netop Knabstrup
og Jyderup.

Fra disse historiske glimt tilbage
til det eksisterende vej net. Hvordan
er det istand til at opfylde trafikan
ternes behov?

Kapacitetsproblemer

kan vi kun tillade os at sige eksiste
rer på den tilbageblevne del af Al
samt på vejene i Odsherred i som
mertiden.

Belægningsproblemer

har vi som alle andre. Det kniber
med at følge med de stadig større
akseltryk og det større antal passa
gerer.
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Veje, der er anlagt så sent som i
første halvdel af 1960’erne har vi i
flere tilfælde forstærket. Forstærk
finger har derfor måttet udskydes
på ældre og trængende veje, der
måske ikke har så stor trafik, men
som giver anledning til store årlige
vedligeholdelsesudgifter.

De senest udbyggede eller forstær
kede landeveje, hvor vi benytter føl
gende belægningsopbygning:

3 cm AR
9 cm GAB I

25 cm MSG
33 cm bundsikringsgrus

ser foreløbigt ud til at arte sig vel.
Flere af vore landeveje har, trods

ringe trafikmængde, et for ringe ser
viceniveau på grund af uoverskue
lige bakker og kurver. Specielt i gam
mel Holbæk amt med dets småkupe
rede landskab gør det sig gældende.
Også en meget tidlig etablering af
stovfri belægninger i 1920’erne, som
iøvrigt gav amtet et ry for gode
veje, har medvirket til problemerne
i dag, idet man kun i ringe omfang
havde råd til også at regulere veje-
nes længdeprofil og horisontalkurver.

Sikkerhedsmæssige problemer

har vi vel ikke i overvældende grad.
Uheldsregistreringen antyder black
spots, som vi søger at gøre noget
ved, men de helt katastroafle tilfæl
de med uheldsophobninger i kryds
eller på særlige vejstrækninger har
vi været forskånet for.

Amtsrådet har fastlagt udbygnin
gen af dette vejnet i »Udbygnings
program for hovedlandeveje og lan
deveje i Vestsjællands amtskommu
ne, 1973—88«.

Udarbejdelsen af dette program
var startet, inden Vejplanudvalgene
blev nedsat, men der er i øvrigt in
gen væsentlige forskelle mellem
amtsrådets program og »Skitse til
vejplan«.

Fra udbygningsprogrammet vil jeg
omtale 2 typer veje.

a. Motorvejene, Skovvejen og
Kirkeåsvejen.

b. De bynære veje.

Vestmotorvejen

vil i løbet af kort tid være fremme
ved Ringsted. Strækningen fra Ring-

sted, nord om Sorø til Skovse ven
tes færdig inden for en tiårig peri
ode.

Odsherredsmotorvejen

har rent beslutningsmæssigt ført en
tilbagetrukken tilværelse, men er da
påregnet igangsat i slutningen af
i 980’erne.

For øjeblikket er der ved at rejse
sig en modstand mod vejen i visse
kredse. Kommunerne i Odsherred
har dog hele tiden — sammen med
amtsrådet — presset på for at få en
afgørelse om placering og udførel
sestidspunkt.

Skovvejen

blev i sin tid udpeget som hoved-
landevej til Kalundborg i stedet for
A4, idet man fandt det hensigts
mæssigt at lade den alligevel nød
vendige regulering af den gamle
Skovvej få en sådan karakter, at den
kunne leve op til at være hovedfor
bindelsen til Kalundborg. En række
omfartsveje på A4 kunne derved
spares.

Tværprofilet for vejen har sin
egen — man kan sige politiske — hi
storie.

Oprindeligt 2 spor med cyklestier.
Under indtryk af Kalundborgs

ekspansion omkring 1960 ændring til
3 spor med cyklestier.

Derefter fik hetzen mod 3-spore
de veje amtsrådets politikere med
amtmanden i spidsen til at reagere.
Vejdirektoratet gik med til en ud
bygning af Skovvejen som 4-sporet
motortrafikvej. Det var hele tiden
en forudsætning, at hele stræknin
gen skulle udbygges inden for en 5-
årig periode.

Kirkeåsvejen

— skråvejen fra Vig til Lumsås — der
vil afkorte vejen til Sjællands Odde
med ca. 7 km, blev byggeliniesikret
i 1963 med alle myndigheders billi
gelse.

Under forberedelsen af lovforslag
har der nu vist sig så stor modstand
mod vejens placering i kort afstand
fra sommerhusområdet, at miljømi
nisteriet har måttet fraråde anlæg
get og peget på, at den eksisterende
vej over Nykøbing må kunne udbyg
ges.

En mellemting, som vejmæssigt
var særdeles tilfredsstillende, har mil
jøministeriet også sat sig imod af
landskabelige grunde.

Sammen med vejdirektoratet må
vi nu finde ud af, hvorledes sagen
skal fremmes.

De bynære veje

er en vestsjællandsk oprindelse. Ef
ter kommunalreformen betaler de
gamle købstæder amtsskatter, og
amtsrådet har derfor fundet det ri
meligt at få løst en række omkør
selsvejsproblemer gennem en til
skudsordning. Disse omfartsveje er —

næst efter de netop omtalte hoved-
landeveje — de største trafikale øn
sker i amtet, og de ville næppe blive
gennemført så hurtigt, hvis byerne
alene skulle betale anlægsudgifterne.

Vejene anlægges som landeveje,
hvorved der bliver sammenhæng i
landevejsnettet.

Udgiftsfordelingen har hidtil væ
ret 40—50 /c til primærkommunen
og 50—60 Ç til amtskommunen.

Vi er igang med bynære veje ved
Skælskør, Haslev, Holbæk og Nykø
bing.

En overenskomst om anlæg af en
vej over Korsør Nor skal genfor
handles.

Kalundborg, Slagelse og især
Ringsted har lige så presserende om
fartsvejsproblemer, men her er der
tale om hovedlandeveje, og det har
ikke været muligt at få disse priori
teret så højt som ønsket af byrådene.

Organisationspianen

i mødehåndbogen fortæller, hvor
ledes den organisation under amts
vejvæsenet, som skal løse de nævnte
opgaver, er opbygget og hvorledes
opgavefordelingn er.

Personaleantal, materiel og diver
se bygningsfaciliteter fremgår lige
ledes.

Endeligt er budgettet for 1975/76
aftrykt.

Det skal tilføjes, at vi ikke har en
speciel vejplanafdeling.

De normale trafiktællinger og
uheldsregistreringen er henlagt til
den ene anlægssektion.

Særlige analyseopgaver, som hidtil
har været udført i nært samarbejde

Fortsættes side 199
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AUTOMATISK PROCTOR

STØBEASFALT
VEJBELÆGNINGEN TIL

DE KRITISKE PUNKTER.

PIS KEBKBROEN
UNDER

GENOPBYGNING
FEBRUAR

1974.

ØSTRE TEGLGADE 7
Odense: Telefon (09) 12 36 81

A/5 DANSK ASFALTFABRIK

Det fremgår af billedet, at venstre

vejbane er færdiggjort og trafikeret.

Østre vejbane er under færdigudfo

relse. Støbeàsfaltaktiviteterne fore

går under det store telt der ses til

højre i billedet.

2450 KØBENHAVN SV
Århus: Telefon (06) 153644

TELEFON 1011 311648
Nysfed: Telefon (03) 6711 88

c4 46/s
(02)917511

Den automatiske proctor er udviklet i nøje overens

stemmelse med den foreskrevne fremgangsmåde for

proctorforsøget. For at komme så tæt på det teore

tiske som muligt, og samtidig få en kompakt maski

ne, har vi valgt trykluft som drivmiddel. Fordelen

med de få bevægelige dele giver maskinen en lang

levetid. Proctoren har konstant faidhøjde og fast pro

gram for 25 slag.

Til proctoren kan leveres en jun-air kompressor, som

arbejder fuldkommen lydløst. Arbejdstryk: 5-8 atm.

MARIELUNDVEJ 36
2730 HERLEV
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Ministeriet for offentlige arbejder har
henstillet til et amtsråd at ophæve et
byggeliniepå læg på et areal af fred-
skov.

Et skovdistrikt har til ministeriet for
offentlige arbejder påklaget et amts
råds beslutning om at pålægge en
landevej byggelinier.

I klagen var det anført, at bygge-
linien på en strækning af Ca. 1.150
m berørte skoven, og at en udvidel
se af vej en ville medføre dels øde
læggelse af skovbrynet og af et
150-200 årigt stengærde, der fore
findes på næsten hele strækningens
længde, dels ødelæggelse af et skov
løbersted. Skovløberstedet var udle
jet til en udflytterbørnehave og på
tænktes moderniseret for et beløb
af størrelsesordenen 300-400.000 kr.
Skovdistriktet foreslog derfor at byg
gelinien på strækningen langs sko
ven blev lagt ensidigt på den mod
satte vejside, hvor en eventuel ud
videlse alene ville berøre landbrugs-
jord uden bygninger.

Amtsrådet oplyste, at det havde
ønsket ved pålæg af byggelinier
på den omhandlede vejstrækning at
sikre sig muligheden for en udvidel
se af vejen. Tilsvarende pålæg var
foretaget på en række andre lande
veje i amtskommunen. Der var imid
lertid ingen aktuelle planer om udvi
delse af landevejen. Hvis en udvi
delse af vej en ind på skovareal
måtte blive aktuel, ville amtsrådet
forinden optage forhandling med
skovdistriktet. Amtsrådet fandt det
derfor ikke nødvendigt på indevæ
rende tidspunkt at ændre byggeli
nien, der var pålagt symmetrisk om
kring vej ens midtlinie.

Den i sagen omtalte skov var ef
ter det oplyste undergivet fredsskovs
pligt efter bestemmelserne i skov-
loven (lov nr. 164 af 11. maj 1935

med senere ændringer). For skove,
der er undergivet fredsskovpligt,
gælder bestemmelserne i ministeriet
for offentlige arbejders cirkulære af
8. juni 1948. Efter cirkulæret skal
spørgsmålet om fritagelse for freds
skovspligt i tilfælde af gennemførel
se af vejanlæg på fredsskovspligtigt
areal forelægges for landbrugsmini
steriet (nu miljøministeriet).

Uanset at skovloven eller bestem
melserne i cirkulæret ikke formelt
var til hinder for pålæg af byggeli
nier efter vej loven, henstillede mini
steriet dog efter det foreliggende til
amtsrådet at ophæve byggeliniepå
lægget på strækningen langs sko
ven.

Et amtsråd ncegtede tilladelse til ad-
igang til en landevej for et 1700 m

stort byroneareal, som ønskedes fra-
stykket en landbrugsejendom til be
byggelse. Da der ikke var anden mu
lighed for vejadgang, og da landevejen
ikke var adgangsbegrænset, gjorde mi
nisteriet for offentlzge arbejder amts
rådet opmærksom på, at ejeren kunne
rejse spørgsmålet om arealets overta
gelse i medfør af vejlovens § 78.

Et amtsråd har nægtet at godken
de, at en 1.700 m stor lod af en
landbrugsejendom blev udstykket til
bebyggelse med adgang til en lan
devej.

Amtsrådets afslag blev indklaget
for ministeriet for offentlige arbejder
af ejerens advokat, der bla. henvi
ste til, at arealet lå i byzone, at der

Årsmøde
Fortsat fra side 198

med vejdirektoratet, varetages af den
eller de ingeniører, som iøvrigt arbej
der med vedkommende projekt.

Uheldsregistreringen foretages
stort set efter politiassessor Land
strøms metode, som Holbæk amts
vejvæsen har arbejdet efter med stort
udbytte i en lang årrække. Amtsvej
væsenet har påtaget sig registrerings
arbejdet på kommunevejene.

Til slut nogle få bemærkninger
om besigtigelsesturen i morgen.

Vi har mange ting, vi gerne hav
de vist frem på turen i morgen: Ky
sten fra Skælskør til Karrebæksmin
de, Tystrup-Bavelse søerne, Brorfel
de området med Maglesø, Bjergene,
Odsherred med sommerhusområder
ne, Lammefjorden og en hel del
mere, men tiden tillader det ikke.

Vi har i stedet valgt en hel sær
præget lokalitet »Vesterlyng« som
vort mål, og lagt ruten dertil og til
bage til Slagelse igennem et så sær
præget og smukt område som muligt.

ikke var anden mulighed for vej-
adgang, at landevejen ikke var ad
gangsbegrænset på den omhandlede
strækning, og at der i forvejen var
udkørsel fra flere bebyggelser til den
pågældende udkørsel i landevejen.

Amtsrådet vedtog imidlertid efter
en stedfunden besigtigelse af forhol
dene på stedet at fastholde sit afslag
under hensyn til de trafikalt meget
uheldige forhold.

Ministeriet henledte herefter amts
rådets opmærksomhed på, at afslag
under de givne omstændigheder ef
ter ministeriets opfattelse kunne gi
ve ejeren grundlag for i henhold til
vejlovens § 78 at rejse spørgsmålet
om arealets overtagelse af vejbe
styrelsen.

Fra ministerierne]

Byggeliniepålæg
på skovareal

Frastykning af byzoneareal
med adgang til landevej
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Ekspropriationserstatning for landbrugsareal

Til motorvejsanlæg i Nordsjælland
blev i december 1969 elcsproprieret et
Ca. 3,5 ha stort landbntgsareal. Tak
sationskomm issionen i henhold tilstats
ekspropriationsloven fastsatte erstatnin
gen til 6 kr. pr. m2 + ulemper. Eje
ren påstod erstatningen forhøjet til
8 kr. pr. m2, idet han henviste til en
omvurdering, hvorefter ejendommen —

incl. differencebeløb — var vurderet

til dette beløb i grundværdi. Højesteret

fandt ikke tilstrækkeligt grundlag for
at fastslå, at der ikke var ydet fuld
stændig erstatning.

Til anlæg af Helsingørmotorvejens
forlængelse fra Brønsholm til Hel
singør eksproprierede vedkommen

de ekspropriationskomrnission den
4. december 1969 (d.v.s. kort før

by- og landzonelovens ikrafttræden)
ca. 34.780 m2 fra ejendommen
Flynderupgård, der blev drevet som

landbrugsejendom. Kommissionen
tillagde ejeren en arealerstatning på
6 kr. pr. m2 = 209.000 kr.

+ 1.000 kr. for servitutpålæg og
10.000 kr. for midlertidig brug, i

alt 220.000 kr. I dette beløb fragik
20% kontantrabat af 210.000 kr. =

42.000 kr., og den samlede erstat
ning udgjorde herefter 178.000 kr.

Ejeren indbragte sagen for taksa

tionskommissionen, der ud over

det af ekspropriationskommissionens
fastsatte beløb tillagde ejeren 30.000
kr. for ulemper ved landbrugsdrif
ten, indtil denne mistede sin aktua
litet.

Ved 14. alm, vurdering pr. 1.

august 1969 blev ejendommens da
værende areal på 1.084.316 m2 an
sat til en grundværdi på i alt

4.700.666 kr., heraf 3.500.000 kr.
som differencebeløb i henhold til
vurderingslovens § 14, stk. 6. (Det

te differencebeløb skal fastsættes for
landbrugsejendomme og lignende,

der er beliggende i yderzone (nu

landzone). Disse ejendommes grund-
værdi skal i princippet ansættes ef
ter jordens landbrugsmæssige vær

di, og der skal ved vurderingen ses

bort fra forventningsværdier. Til

gengæld skal der fastsættes et diffe

rencebeløb, der angiver forskellen
mellem den fastsatte grundværdi og
den grundværdi, hvortil ejendom
men var blevet ansat, hvis den ikke
havde været landbrugsejendom).

Denne ansættelse fandt ejeren for
lav, og han påklagede den derfor

til skyldrådet for Frederiksborg amt,
der ved skrivelse af 15. januar 1971

(efter taksationskommissionens ken
delse) forhøjede ansættelsen således:

Grundværdier:
kr.

1.000.000 m2 à 1,50 kr. 1.500.000
50.000 m2 à 0,70 kr 35.000

31.332 m2 à 0,50 kr 15.700

2.984 m2 vej 0

Stuehuset grundværdi ... 150.000
1.700.700

Differencebeløb i henh.
t. vurderingslovens § 14,

stk. 6 6.500.000

I alt 8.200.700

Ejeren anlagde herefter sag mod mi

nisteriet for offentlige arbejder og
påstod erstatningen forhøjet med
2 kr. pr. m2, svarende til 8 kr. pr.
m2.

Det blev under sagen oplyst, at

de eksproprierede arealer var hen
lagt til yderzone ved partiel byud
viklingsplan for Helsingøregnen

stadfæstet af byplannævnet d. 8.
april 1964 som gældende i 15 år.

Under retssagen gjorde ejeren
gældende, at skyldrådet og ikke

taksationskommissionen havde truf
fet den rette værdiansættelse. Skyld-
rådet er i besiddelse af den bedste

salgsstatistik og er forpligtet til at

lægge sin vurdering på et korrekt

niveau. Hvis motorvejen ikke havde

spærret for byudviklingen, ville den

ne allerede være nået ned til Flyn
derupgårds jorder.

Ministeriet gjorde heroverfor gæl

dende, at det ikke kan være rigtigt
ubetinget at følge vurderingen til e
jendomsværdi som et minimumsbe

løb ved fastsættelse af ekspropria
tionserstatning. Vurderingen til e

jendomsværdi kan alene være vej
ledende for taksationskommissionen.

Østre Landsret frifandt ministe
riet med den begrundelse, at den
omstændighed, at skyldrådet efter

taksationskommissionens afgørelse
havde forhøjet ansættelsen til ejen

domsværdi, herunder grundværdi
og differencebeløb, ikke alene kunne

føre til tilsidesættelse af taksations
kommissionens afgørelse. Der fand

tes heller ikke ved de i øvrigt under
sagen tilvejebragte oplysninger til

strækkeligt grundlag for at fastslå,

at der ikke ved det af taksations

kommissionen fastsatte beløb var

ydet ejeren fuldstændig erstatning.

Landsretten frifandt derfor ministe

riet for offentlige arbejder.
Sagen blev af ejeren appelleret til

Højesteret.
For Højesteret blev der afgivet

en skønserklæring af 2 udmeldte

syns- og skønmænd, en kreditfore

ningsdirektør og en statsaut. ej en
domsmægler. De udtalte, at der til

ejendommen, herunder også de eks

proprierede arealer, var knyttet en
merværdi ud over den landbrugs
mæssige værdi. De ansatte værdien

af det eksproprierede areal til 10
kr. pr. m2, hvortil korn en ejen
domsforringelse på 50.000 kr. Den

ansatte kvadratmeterpris måtte dog

reduceres med 25% ved kontant be
taling.

Højesterets flertal (3 dommere)

stemte for en stadfæstelse af lands-

rettens dom, da de ikke fandt det

tilstrækkeligt godtgjort, at der ikke

ved det af taksationskommissionen
fastsatte samlede beløb var ydet
ejeren fuldstændig erstatning, såle

des som udsigterne for ejendommens

fremtidige anvendelse var på eks

propriationstidspunktet i 1969.

Et mindretal (2 dommere) fandt

det derimod godtgjort, at det hidtil

tillagte beløb ikke udgjorde fuld er

statning for det eksproprierede areal.

Der blev givet dom efter stemme

flerhed, og landsrettens dom blev

herefter stadfæstet. (U.f.R.-1974-
982H).
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CIVILINGENIØRER

DANSK GEOTEKNIK Als

Specialfirma for
byggegrundsundersogelser
og projektering at
funderings-,
jord- og havnearbejder

udfører undersegelsesboringer,
optager intakte jordprøver,
udfører sondeboringer, vingeboringer

0. I.

udfører belastningsforsøg og
prøveramninger

udfører på eget laboratorium alle
almindelige laboratorieundersøgelser
samt triaxialforsøg og andre
specielle forsøg

udfører geologisk og
geoteknisk bedømmelse af
prøvematerialet

udfører målinger af bygværkers
nedsynkning og påtager sig
kontrollering af fundamentudgravninger
og jordbygværker

udfører geotekniske og
funderingstekniske beregninger samt
projektering af funderings-,
jord- og havnearbejder

Malede striber
Termoplast striber
Nedfræsede striber
Luxofleks striber
Hvide striber
Sorte striber
Farvede striber

LANGELANDS

H KEMISKE

U FABRIKER

vi interesserer os
for færdselssikkerhed —

det har vi gjort i
l2år

udfører geoelektriske undersøgelser

til bestemmelse af blødbundsområder,
sand- og grusforekomster samt
vandførende lag

De kan få:
Striber til gader
Striber til veje
Striber til broer
Striber til fodgængere
Striber til P-pladser
Striber til knallertbaner
Striber til flyvepladser
Striber til boldbaner
Striber til advarsel
Striber til anvisning
Striber til svømmebassiner

Kontorer i
København, Århus
Odense og
Kolding

I
Vestergade 17 . 1456 Kbhvn. K . (01) *13 58 75

St. Clemens Torv 9 . 8000 Århus C. (06) *12 48 77

Sdr. Boulevard 52 . 5000 Odense . (09) *13 88 77

Jernbanegade 37 . 6000 Kolding . (05) *52 21 22

KF Longelse
09-50 1016

Dansk J’ejtidsskrift nr. 11 . 1975 A13



DAGMARHUS 1553 KØBENHAVN V

REFLEKTEREN DE

med

SPRØJTEPLAST

1-&2 KOMPONENT
MALING

REFLEKSPERLER

Materialer og maskiner leveres.
SCAN REFLEX A/s

Store og små afstribningsopgaver ALGADE 5 4220 KORSØR

udføres overalt i Danmark. TELEFON 03 57 10 67*

cE izi i LAJ%J
- TELEFON (01) 147247
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Annoncer:

Ring til
konsulent
Leif Olsen
lokal 210

£AGAARD

VT13

DOBBELT VIBRATIONSTROMLE

Egenvægt 1350 kg
Valsedimension 550 X 900 mm

Centrifugaikraft max. 6100 kg

Hastighed 1,1 og 2,9 kmt frem og bak

Vandtanke 100 I

Hatz dieselmotor 12 HK

F7i-4 JOHS.MØLLERS
tjJ) MASKINFABRIK AIS
L OVER JERSTAL 6500 VOJENS TELF. (04)54 71 53

CHAS. F. SCHOU Als
LOUISELUND, LUNDING, 6100 HADERSLEV

(04) 52 34 35
STEN GRUS

SBI-publikationer
JP — fly viden om byggeri

TEKNISK FORLAG
SKFLBÆ4GADE 4-1717 KOBENHAVN V -TLF (01(2: 6801

llI 1111 llIlIIllIIIlIIIllUIlIIIi’,.
LAIGAARD
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rI SNEPLOVE —— I. —
Det ny PAGULAN-kunststofskær til sneplove er et ela
stisk stojsvagt og slidbestandigt skær, som har alle —
gode egenskaber fra stål- og gummiskær ét skær. PAGU- _
LAN-skæret skader ikke vejbelægninen, og elasticiteten
gør, at det følger vejbanen, så man far alt med. Selv de
hårde, frosne steder i snelaget fjernes. Stød fra ujævn
heder optages af det elastiske skær, så beskadigelser af
materiellet undgås.
Med PAGULAN opnås betydelig flere driftstimer, da der —
ikke skal skiftes skær så tit.

_ Lagerføres i længder og bredder, passende til DS skær, —
men leveres iøvrigt i mange tykkelser og længder indtil 5
meter.

— —
— —
— I —
— I —
— I —

‘FABRIK FOR
—I

_________

HELSINGFORSGADE 6• AARHUS N TLF. (06) 162444

ENTREPRENØR & INGENIØRFIRMAET

TH. ERIKSEN og OVESEN
ØSTERGADE 12.9640 FARSØ . (08) 631577

JORD — KLOAK - BETON - VEJARBEJDE
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Vil De være med til at
projektere sikkerhed i skoler,
på legepladser, gader og veje?

Markedets eneste patenterede
rist med indbygget sikkerhed.

Sikristen har indbygget et ene
stående godt låsesystern. Der aldrig
svigter. Og som sikrer imod enhver
utilsigtet åbning.
Bl. a. fordi børn leger med ristene. Og
risikerer at falde i brønden.
Det betyder sikkerhed i skoler, på legepladser,
gader og veje. Sikristen springer ikke op ved
overkØrsel. Og er i allerhøjeste grad cyklist
venlig i sin udførelse. Ristens specielle kon

struktion garanterer en altid
fej lfri funktion. Der iøvrigt også

sikrer at uvedkommende genstande
ikke kan nedkastes, og derved skabe

vanskeligheder ved rensningen.

Sikristens indvendige lysmål er: 30 X 30 cm.
StandardhØjde: 13 — 10 — 8 cm. Leveres na
turligvis også i Albertslund- og Frederiksberg-
modeller efter opgave. — Egen lagerfØring
samt distribution sikrer en omgående levering.

Sikristen springer ikke op ved overkØrsel. Sikristen er børnesikret. Kan ikke åbnes uden special-
værktØj.

HOLGER ANDREASEN AGENTURER A/S
Islands Brycicie 41 — 2300 København S — Tlf. (01 27) AS13O1


