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Villadsen dækkei effektivt
på alle områder...- i alle områder!

Rådgivning
Villadsen stiller eksperter til i ved
spektion og udarbejdelse at forslag samt bere
finger I forbindelse med alle konkrete opgav

Kontakt vore hovedkontorer angående konsu
lentbistand og yderligere oplysninger.

Icopal tagdækninger, Tagpap. Decra og
Fastlock,tagplader. Systemtag til spe
cielt værksteder samt produktions- og
lagerhaller. Tag rendesystemer.

Facader. Icopal facademaling til puds,
mursten, beton, gasbeton og uhøvlet
træ. Klimaskærme af korrosionsbe
skyttede stålplader. Profiler til afslut
finger og inddækninger.

Isolering. lcopal Pir tagisolering til ud
lægning direkte på det gamle tag.
Foamglas til isolering af blandt andet
terrasser, parkeringsdæk, kølehuse og
svømmehaller.

Icopal vejbelægnii
j -belægninger.

elægninger til lufthavne, ind u
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I

Broisoleri nger

Produktudvikling og -kontrol
Villadsens laboratorier arbejder konstant med
udvikling at nye - og forbedring af kendte pro
dukter. Samtlige produkter fra Villadsen er un
derkastet løbende kvalitetskontrol

Gilve. lcpaI industrigulve til tung tra
fik samt asfaltbeton- og asfaltemul
sionsgulve. Sportsgulve til skoler, insti
tutioner oq idrætshaller.

Tag og
vej:

Mileparken 38
2730 Herlev
Tlf. (02) 915522

Vej: Nørreskovbakke i
8600 Silkeborg,
Tlf. (06) 823388
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Vedligeholdelsespianlægning
for vejbefæstelser
Af dr. techn. Per Ullidtz, DTH, distriktsvejing. Ole Hartvig,
Roskilde Amtskommune, ingeniør Günther Lentz, AIS Dynatest
Consulting

Indledning
Det egentlige formål med et system
til planlægning af befæstelsesvedli
geholdelse er at finde frem til den
vedligeholdelsesløsning, som giver
de mindste samlede udgifter for vej-
myndighed og vejbrugere. For hver
teknisk mulige vedligeholdelsesløs
ning burde udgifterne for vejmyn
digheder og for vejbrugere (kørsels
omkostninger) beregnes, og den op
timale løsning bestemmes, som den
der gav den mindste sum af udgif
terne.

I praksis er det næppe muligt at
foretage en tilstrækkelig, nøjagtig
beregning af vejbrugernes udgifter
ved forskellige vedligeholdelsesløs
ninger. Den kvalitative sammen
hæng er dog klar: jo dårligere vedli
geholdelsestilstanden er — jo højere
bliver vejbrugernes udgifter. Man
kan derfor få et mål for vejbrugernes
udgifter ved at benytte effekten af de
forskellige vedligeholdelsesløsnin
ger, beregnet som forbedringen af
tilstanden ganget med det antal tra
fikanter, som nyder godt af for
bedringen. På grundlag af en ef
fekt/cost analyse kan man derefter
finde frem til den optimale vedlige
holdelsesløsning, som er den løsning
der giver den største samlede effekt
inden for et givet budget.

I det følgende er beskrevet et
dansk system til vedligeholdelses
planlægning for et samlet vejnet. Sy-

stemet er baseret på vejregler for
prioritering af slidlagsfornyelse og
for prioritering og dimensionering af
forstærkningsbelægninger (Vejdi
rektoratet, 1979 a og b).

Med mange vejstrækninger og
mange teknisk mulige vedligehol
delsesforanstaltninger (fra repara
tion over forskellige slidlag til for
stærkninger) bliver antallet af mu
lige vedligeholdelsesløsninger me
get stort, og der er derfor udviklet en

række edb-programmer til ef
fekt/cost analyser, optimeringer og
beregning af, hvilke konsekvenser
forskellige budgetbegrænsninger vil
have for vejnettets fremtidige vedli
geholdelsestilstand.

Inventering
Den første forudsætning for en ved
ligeholdelsesplanlægning er, at man
kender tilstanden af det eksiste
rende vejnet. Allerede for flere år si
den tog Vejdirektoratet gennem vej
regelarbejdet de første vigtige skridt
til at få etableret et dansk system for
vejinventering i forbindelse med
vedligeholdelsesplanlægning (Vej-
direktoratet, 1979 a og b). Initiativet
er fulgt op af Statens Vejlaborato
rium (der gennem mange år har ar
bejdet med metoder til vejinvente
ring) og som har bearbejdet vejreg
lerne med særligt henblik på at gøre
dem operationelle for primærkom
munerne (Dinesen, Ertman &
Hall-Andersen, 1981).

Artiklen beskriver et dansk planlægningssystem for vejvedligeholdelse
baseret på Vejreglerne suppleret med en effekt/cost analyse og en
økonomisk optimering. Med systemet kan man med givne
budgetbegrænsninger bestemme de optimale vedligeholdelsesløsninger
for de nærmeste år (3-5), og man kan også beregne, hvilke konsekvenser
ændrede budgetter vil have for vejnettets vedligeholdelsestilstand.
Systemet har været afprøvet i Roskilde og Nordjyllands amtskommuner i
1981.

fig. 1. Nyt dansk udviklet faidlod
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AR
Landevej nr. 515

Når vejbefæstelsernes tilstand
skal fastlægges med henblik på ved
ligeholdelsespianlægning, er det
vigtigt at skelne mellem den funkti
onelle tilstand og den strukturelle
tilstand:
— den funktionelle tilstand er det

som vejbrugeren registrerer, d.v.s.
et mål for hvor godt befæstelsen
fungerer i forhold til brugeren,

— den strukturelle tilstand er ikke af
umiddelbar interesse for vejbru
geren, men er i høj grad af inte
resse for vejmyndigheden, fordi
den er afgørende for, hvordan den
funktionelle tilstand vil udvikle
sig fremover.

— Den funktionelle tilstand kan må
les på mange måder. Her er valgt at
anvende PSR-skalaen (Present Ser
viceability Rating), som går fra 0 for
den helt ufremkommelige vej til 5 for
den helt perfekte. Grænsen mellem
acceptabel og uacceptabel tilstand
sættes normalt til 2.0-2.5 afhængigt
af vejens klasse.

PSR-skalaen er valgt, fordi den er
udtryk for brugerens subjektive op
levelse af den funktionelle tilstand,
og fordi den indgår som en del af
grundlaget for den danske dimensi
oneringsmetode. PSR-værdien kan
korreleres med objektive målinger
som f.eks. bumpmetermålinger.

Befæstelsens strukturelle tilstand
(bæreevnen) afhænger af stivheden
af de enkelte lag i befæstelsen, d.v.s.
af lagenes tykkelser og af materi
alernes E-værdi. E-værdierne kan
bestemmes på flere måder (S.
Nielsen, 1981), men en af de bedste
måder er baseret på brug af det
dansk udviklede faldiod, fig. i (Stub
stad & Ertman, 1981). Faldlodsfor
søgene kan udføres non-destruktivt,
idet E-værdierne kan beregnes ud
fra nedsynkningsbassinets form, når
lagtykkelserne er kendte. Beregnin
gen forudsætter, at nedsynknin
gerne er målt i mindst 5 og helst 7
forskellige afstande fra belastnings
centret. At forsøgene er non-de
struktive indebærer flere fordele:
man undgår store opgravninger i be
fæstelsen, der kan udføres langt flere
forsøg pr. dag og — vigtigst — spæn
dingstilstanden i befæstelsen er den
samme som under hjulbelastninger
ne. Det sidste har især stor betyd
ning for de ubundne materialer, hvis
E-værdier afhænger meget af spæn
dingstilstanden.

Den strukturelle tilstand vil også
afhænge af slidlagsmaterialets til-
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stand. I mangel af objektive måleme
toder er det nødvendigt at foretage
en subjektiv vurdering af slidlags
materialets restlevetid. En god
støtte for denne vurdering er et regi
ster over tidligere udførte asfaltar
bejder med oplysninger om slidlage
nes art, alder, etc. Et godt system er
udviklet af 0. Hartvig, Roskilde
Amtskommune, og har været an
vendt i forbindelse med den senere
omtalte vedligeholdelsesplanlæg
ning for en del af Roskilde Amts-
kommunes landevejsnet. Systemet
er beskrevet i korte træk i det føl
gende:

Roskilde amtskommunes tekniske
forvaitnings vejnet fordeler sig på
133 km motor- og hovedlandeveje
samt 204 km amtsiandeveje.

Vejbestyrelsesforholdene er lige
ledes opdelt således, at motor- og ho
vedlandeveje bestyres af Staten,
men administreres af amtskommu
nen sammen med de amtslandeveje
som amtskommunen er vejbestyrer
for.

Amtskommunen er opdelt i 2 vej-

vedligeholdelsesdistrikter, der ledes
af 2 distriktsvejingeniØrer, som va
retager alt drift- og vedligeholdelse i
deres distrikter, dog med undtagelse
af bro- og asfaltvedligeholdelsen.

Brovedligeholdelsen (ca. 200 byg-
værker) for hele amtet er underlagt
det ene distrikt, og asfaltvedligehol
delsen for hele amtet er underlagt
det andet distrikt.

Amtskommunen har gennem
årene udviklet et registreringssy
stern for asfaltbelægningerne på
samtlige veje, hvor informations
mængderne er opdelt i 3 informa
tionsfaser, således:

Informationsfase 1:
Omfatter en registrering og opdate
ring afde mest forbrugende informa
tioner, som følger:
— Angivelse af målesteder og års

døgntrafik på et kort.
— Hver vejstrækning er vist på amts-

kort med angivelse af knude
punktnumre samt start- og slut
stationeringer.

— For hver vej er opbygget et skema,

ler.

Informationsfase 2:
Omfatter en uddybning af informa
tioner for den enkelte belægning,
som følger:
— Vejens nr., navn og station.
— Asfaltentreprisens længde og are

Informationsfase 3:
Omfatter oplysninger om det, der er
sket på vejen, som følger:
— Måling af vejens friktionskoeffici

ent.
— Måling af vejens jævnhed.
— Måling af vejens bæreeevne.
— Detailopmåling af udførte entre

prisestrækninger.
— Sagsbehandling vedrørende labo

ratorieresultater samt firmaernes
produktionskontrolresultater.

— Efterkalkulation for gennemførte
entrepriser.
Af stor betydning for vejens frem

tidige funktionelle tilstand er antal
let af tunge akselpassager (ÆlO),
som (endnu) må tælles manuelt eller
vurderes ud fra årsdøgntrafik og
lastbilprocent. Det er nok her på sin
plads at nævne, at man fremover må
forvente en stigning i ÆlO (og der
med en stigning i vedligeholdelses
udgifterne), bl.a. som en følge af en
stigning i den kollektive transport
og i anvendelsen af større lastbiler.
Nedbrydningen af vejbefæstelsen
vokser med 4de potens af aksella
sten, og busser og store lastbiler gi
ver derfor væsentlig flere ÆlO end
personbiler eller små lastbiler (een
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Fald i PSR efter vedligeholdelse

Efter
vedligeholde
Før
vedligehol

som opdeler vejen i delstræknin
ger, og der opgives for hver del-
strækning årsdøgntrafik samt be
lastningen (ÆlO).

— Vejens belægningsopbygning er
Max. PSR angivet i et koordinatsystem, hvor

abcissen angiver stationeringen,
og ordinaten året, fig. 2.

— Belægningsopbygningen er angi
Min. PSR vet med farvesignatur og symbo

Tid

i-..— Analyse periode —..-f

Nyt slidlag

PSR

Efter
vedligeholde

al.
- Imellem hvilke knudepunkt

numre asfaltbelægningen er pla
ceret.

— Oplysninger om type, tykkelse,
Max. P S R penetration og graduering.

— Om der er indeholdt lyst tilslag, og
hvis dette er tilfældet, da art, frak
tion, procent og vægtprocent.

Min. P s R — Oplysning om tilbudspris og ende
lig entreprisepris samt navn på
entreprenøren.

Tid
— Tværprofildata.
— Eventuelle bemærkninger.

fig. 4. Beregning at effekt

Forstærkning
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fig. 5. Konsekvens at forskellige budgetniveauer

10 tons aksel svarer til 10.000 eet
tons aksler).

I fig. 3 er vist et eksempel på det
tilstandsskema som for hver km vej
anvendes til at samle og anskuelig
gøre de oplysninger, som indhentes
under inventeringen. Skemaet in
deholder fra oven:
— et skadesbillede (som er registre

ret elektronisk),
— PSR-værdierne for hver 50 m,
— den korrigerede centerdeflektion

fra faldiodsforsøgene (sammen
holdt med grænser for god og dår
lig bæreevne), og

— E-værdierne for hvert lag samt
den nødvendige forstærkningslag
tykkelse (i mm AB for en 10-årig
dimensioneringsperiode).

Effektberegning
På grundlag af inventeringen opde

les i ensartede delstrækninger, og for
hver delstrækning beregnes effekten
for hver af de teknisk mulige vedli
geholdelsesforanstaltninger. Frem
gangsmåden er skitseret i fig. 4. De
fleste vedligeholdelsesforanstalt
finger medfører forbedring af såvel
den øjeblikkelige funktionelle til
stand (PSR) som af den strukturelle
tilstand og dermed en langsommere
nedbrydningshastighed end uden
vedligeholdelse. Effekten af hver
enkelt vedligeholdelsesforanstalt
ning beregnes som forskellen på
PSR med og uden den pågældende
vedligeholdelse ganget med det an
tal trafikanter, som nyer godt af for
bedringen. Effekten beregnes for den
analyseperiode, man betragter
(f.eks. 10 år), og den kan begrænses
opad, hvis man ikke ønsker at med-
tage yderligere effekt, når tilstanden

kommer over et vist niveau.
For den omtalte strækning foreta

ges dernæst en sortering af de mu
lige løsninger efter faldende ef
fekt/cost og efter faldende pris (cost),
således at man bortsorterer en løs
ning, hvis den er dyrere end en an
den løsning og samtidig har lavere
nyttevirkning pr. investeret kr.

Optimering
Selv om de fleste teknisk mulige løs
ninger bortfalder under effektbe
regningen og sorteringen, vil der
normalt stadig være 4-6 løsninger
tilbage for hver enkelt delstrækning.
Disse løsninger er alle både teknisk
og Økonomisk set fornuftige løsnin
ger, og hvilken løsning man skal
vælge afhænger alene af de økono
miske muligheder og af effekt/cost
forholdene for de øvrige vejstræk
finger, som indgår i vejnettet.

Optimeringen består i at finde den
kombination af vedligeholdelsesfo
ranstaltninger, som giver den stør
ste samlede effekt inden for de givne
budgetbegrænsninger. Selv med et
ret lille antal delstrækninger bliver
antallet af mulige kombinationer
hurtigt uoverskuelig stort (med blot
10 delstrækninger, med hver 5 mu
lige løsninger, bliver der Ca. 10 milli
oner kombinationsmuligheder), og
optimeringen kan derfor ikke gen
nemføres uden brug af edb.

Normalt vil man være interesseret
i at planlægge vedligeholdelsen for
nogle år frem (f.eks. 3 år). Det gøres
ved (efter den første optimering) at
beregne tilstanden (funktionelt og
strukturelt) for det følgende år, un
der forudsætning af, at de vedlige
holdelsesforanstaltninger, som var
angivet i den første optimering, bli
ver gennemført. Derefter udføres en
ny optimering med det følgende års
budget, og så fremdeles.

Konsekvensberegning
Ved at gentage optimeringerne med
forskellige budgetbegrænsninger er
det muligt at beregne, hvilke kon
sekvenser forskellige budgetter vil
have for vejnettets vedligeholdelses
tilstand. I fig. 5 er vist, hvorledes
den funktionelle tilstand (PSR) og
det betragtede vejnets restlevetid vil
udvikle sig i en 3-års periode med 2
forskellige budgetter, hvor budget
nr. 2 er 20% større end budget nr. 1.
Figuren stammer fra en konsek
vensberegning foretaget for 40% af
Roskilde Amtskommunes lande-
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fig. 6. Beregning af optimalt budget

vejsnet.
Gennem gentagne optimeringer er

det også muligt at bestemme et «op
timalt» budget. Fig. 6 viser et afre
sultaterne af gentagne optimeringer
med varierende budgetter for en del
af landevejsnettet i Nordjyllands
Amtskommune. Figuren viser, at
det maksimale effekt/cost forhold
opnås for et budget på Ca. 13.5 mil
lion kr. Dette budget kan således si
ges at være optimalt, idet såvel et
Øget som et reduceret budget vil føre
til en lavere nyttevirkning pr. inve
steret kr.

Med et andet program er det mu
ligt at foretage en egentlig strate
gisk vedligeholdelsesplanlægning. I
dette program indgår alle de vedli
geholdelsesforanstaltninger, som
skal udføres inden for analyseperio
den (feks. 10 år) for hver enkelt
strækning, som skitseret i fig. 7. Med
dette program kan man beregne,
hvordan man med en bestemt nu
tidsværdi af de fremtidige vedlige
holdelsesbudgetter skal fordele bud
getterne år for år. Man kan også ud
fra fastlagte årlige budgetter finde
den vedligeholdelsesstrategi, som
giver den bedste vedligeholdelsestil
stand af vejnettet.

Erfaringer
Ovennævnte system (minus strate
giske vedligeholdelsesplanlægning
som forudsætter, at det totale vejnet
indgår i beregningerne) har været
anvendt på 83.4 km af Roskilde
Amtskommunes landevejsnet og på
96.9 km af Nordjyllands Amtskom

munes landevejsnet. For Roskilde
Amtskommune blev der foretaget en
sammenligning mellem de optimale
løsninger for de næste 3 år og løsnin
ger, som tidligere var udarbejdet
uden det detailkendskab til bæreev
neforholdene som faldlodsbassinmå
lingerne giver. Det viste sig, at der
for 85% af delstrækningernes ved
kommende kun var tale om mindre
ændringer (i lagtykkelser eller i
tidspunkt for udførelsen) i forhold til
Amtets oprindelige forslag. For de
resterende 15% af delstrækningerne
var der tale om større ændringer, i
langt de fleste tilfælde (9 ud af 10),
således at optimeringen resulterede
i egentlige forstærkninger eller ek
stra tykke slidlag, fordi bæreevnen
ikke var tilstrækkelig. Totalt set

krævede 22% af det undersøgte vej-
net egentlig forstærkning eller ek
stra tykke slidlag.

Den forbedrede ressource-udnyt
telse, som er et resultat af optime
ringen, stemmer godt overens med
de resultater, man i USA har haft
med Pavement Management Sy
stems (Ahmed et al, 1978).
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Trafikplan for Aalborg centrum
Civilingeniør Flemming Larsen, Anders Nyvig AIS, Hørsholm og
Civilingeniør Bent Johnsen, Aalborg kommune

Målsætninger for
arealanvendelsen
Planlægningsarbejdet er en opfølg
ning af en byfornyelsespianlægning,
som fandt sted i årene 1972-74. I for
bindelse med denne planlægning
vedtog Aalborg byråd følgende mål
sætning vedrørende Aalborg cen
trum:

— Bebyggelsens tæthed og etage
areal bør ikke øges

— Centrum-områdets geografiske
udstrækning søges fastholdt

— Erhvervs-presset mod Aalborg
centrum må lettes ved, at større
arealkrævende og særlig trafik-
skabende funktioner placeres i
nye regionalcentre

— Bolig-etagearealet søges fastholdt
— Erhvervs-etagearealet søges raf

fineret til fordel for publikumsori
enterede centerfunktioner såsom
specialbutikker, restauranter
m .v.

— Bedre rekreative muligheder må
indgå som en væsentlig bestand
del i byfornyelsesplanlægningen.

Målsætninger for
parkeringspolitikken
I 1976 vedtog byrådet et forslag til
parkeringspolitik for Aalborg cen
trum. I forslaget er anført, at den
restriktive parkeringspolitik skal
— i mindst mulig grad vanskeliggøre

eksistensmulighederne for er
hvervsvirksomhederne,

— i størst mulig grad begrænse den
totale trafik — ved eliminering af
unødvendig biltrafik.
Endvidere blev anført, at behovet

for boligparkering bør dækkes lokalt
indenfor centrum-området, og at
bolig-arbejdssted-rejser i størst mu
lig udstrækning bør foregå kollek
tivt.

Endelig blev der i parkeringspoli
tikken forsøgsvis opstillet en priori
teringsrækkefølge for de forskellige
trafik-arter, hvor fodgængere, bus-
passagerer og cyklister blev givet
høj prioritet, mens bilister — og især
bolig-arbejdssteds-bilister — blev gi
vet lav prioritet.

Disse byplan- og trafikpolitiske
vedtagelser danner et væsentligt
grundlag for trafikplanarbejdet.

Trafikproblemer
Gennem de senere år har trafikken i
Aalborg centrum givet anledning til
en række problemer:
— trafikuheld
— støj og andre miljøgener
— ulemper for fodgængere, cyklister

og knallertkørere
— pladsproblemer og omvejskørsler

for bybusserne
— afviklings- og parkeringsproble

mer for bilisterne.
Problemerne skyldes især, at bil-

trafikken har fri adgang til at be
nytte et ret fintmasket gadenet med
typiske døgntrafikbelastninger på
10-30.000 PE (personbil-enheder)
på primærgaderne, der omkranser
Aalborg centrum, og 5-10.000 PE på
de indre gader (fig. 2).

Gennemfartstrafikken på de
indre gader er som hovedregel be
skeden. De ret store biltrafikmæng
der, der observeres her, skyldes såle
des overvejende trafikanter med
ærinde i Aalborg centrum. En hel del
af denne trafik kan alligevel betrag
tes som uvedkommende, idet det er
trafik, der blot passerer gennem ga
derne på vej til mål andre steder i

I oktober 1981 har Aalborg kommune gennemført 1. etape af en meget
omfattende trafiksaneringsplan for Aalborg centrum.
Denne trafikplan blev udarbejdet i 1978-79 af medarbejdere fra kommunens
tekniske forvaltning og Aalborg Omnibus Selskab i samarbejde med
trafikplanlægningsfirmaet Anders Nyvig AIS. Planen er del at en
sammenfattende areal- og trafikplan for Aalborg centrum.
Selve planlægningsarbejdet blev sat i gang som følge af, at man i 1980
skulle åbne en helt ny bus- og cykelgade i forbindelse med opførelsen af et
stort medborgerhus i Aalborg centrum.
Benyttelsen af denne busgade ville skabe et behov for såvel omlægning at
busnettet som etablering af et centralt busstoppested —et buscenter— med
gode omstigningsmuligheder mellem Aalborgs 12 bybuslinier.
Ændringer i busnettet bør imidlertid planlægges i nøje sammenhæng med
ændringer i trafiknettene for de øvrige trafikanter, og da trafikstrukturen
hænger nøje sammen med arealanvendelsen, var det naturligt at udarbejde
et forslag til sammenfattende areal- og trafikplan for Aalborg centrum.
Planen fik byrådets principgod kendelse ijuni 1980, efter at den havde været
gennem en grundig offentlighedsfase med bla. udstilling, borgermøder,
avisannoncer og uddeling af foldere.
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gæld skal der sikres et system af

centrum-området. Dertil kommer en
ret stor parkeringssøgende trafik
som følge af den spredte parkerings
forsyning, med mange små, hårdt
udnyttede parkeringspladser i de
mest centrale områder.

Trafikuheld
Af de nævnte problemer er trafiku
heldene langt det alvorligste. Dette
problem rammer især fodgængere,
cyklister og knallertkørere, dvs, de
såkaldt lette trafikanter. Af de 249
uheld, der blev registreret 1976-77,
medførte næsten 50% personskade
på lette trafikanter og under 10%
personskade på bilister, mens resten
kun medførte materielle skader.

Ca. 50% af personskadeuheldene
sker på primærgaderne, ca. 40% på
de større indre gader og resten på de
mindre gader.

Mens biluheld med personskade
næsten udelukkende sker på pri
mærgaderne, dominerer uheld med
lette trafikanter i de indre gader.

Set i forhold til det udførte trafik-
arbejde, er det 14 gange så farligt at
cykle eller køre på knallert som at
køre i bil i Aalborg centrum.

Fire trafikzoner
Hovedideen i trafikplanen er at
fjerne unødvendig biltrafik på de
indre gader gennem indførelse af en
såkaldt trafikzoneløsning, suppleret
med en afbalanceret parkerings
plan.

Hovedprincippet i en trafikzone
løsning er at inddele centrum-områ
det indenfor primærgaderne i zoner,
der indbyrdes adskilles af spærre-
grænser, som ikke må passeres af
almindelig biltrafik (fig. 3). Til gen-

primærgader, der omkranser cen
trum-området, og hvorfra der gives
nem og direkte adgang til hver zone
og dens P-pladser.

Trafikzonerne vil medføre en ud
flytning af biltrafik fra de indre ga
der til primærgaderne, dels afegent
lig gennemfartstrafik og dels af en
vis centersøgende trafik. Sidst
nævnte tvinges nemlig til at for
blive længst muligt på primærgade
nettet og køre ad den kortest mulige
rute på de indre gader frem til en
P-plads i nærheden af det endelige
rejsemål.

Ved at koncentrere parkeringsud
buddet til færre P-pladser opnås
samtidig en koncentration af biltra
fikken til de færrest mulige indre
gader.

Figur 3. Trafikplanen. Aalborg centrum inddelea i 4
trefikzoner. Personbilrejser mellem diaee kan kun
foregå via primærgaderne.

Trafikzoneløsninger er endnu
ikke gennemført i nogen dansk by,
men kendes fra mindst 20 europæ
iske byer. Her skal nævnes Bremen
(600.000 indb.), der »opfandt« trafik
zonesystemet i 1960, samt Göteborg
(500.000 indb.), der indførte trafik
zoner i 1970, men også en række byer
af Aalborgs størrelse (feks. Våste
rås, Lund, Groningen og Besançon)
har tilrettelagt centrum-trafikken
efter dette princip.

Af flere grunde er Aalborg cen
trum særdeles velegnet til en indde
ling i trafikzoner:
— Primærgaderne, der omkranser

centrum-området, udgør et klart
system, som er nemt at orientere
sig i for bilisterne (fig. 3)

— De allerede etablerede gågader og
den indre gadestruktur i øvrigt
lægger op til 4 trafikzoner oriente
ret efter verdenshjørnerne (NV,
SV, SØ, NØ). Zonegrænserne kan
således etableres ved lukning af
blot 3 gadestrækninger.

— Parkeringen kan uden større van
skelighed samles på større pladser
med nem adgang fra primærga
derne.

Primærgaden Vesterbro
Der er dog ét væsentligt problem ved
introduktion af trafikzoner i
Aalborg. Det er den vestlige primær-
gade — Vesterbro, — som ikke er egnet
til at modtage mere biltrafik. Den er
i forvejen stærkt uheldsbelastet, og
trafikken giver anledning til store
støjproblemer for de mange beboere
langs gaden. Samtidig er Vesterbro
en vigtig butiksgade, et vigtigt led i
nettet for den kollektive trafik og
den vigtigste nord-syd-forbindelse
for tohjulede trafikanter, idet gaden
giver forbindelse til broen over Lim
fjorden.

Som følge heraf indgår det som en
vigtig del af trafikplanen at dæmpe
biltrafikken ved at omprofilere Ve
sterbro fra de nuværende fire gen
nemgående kørespor til kun to gen
nemgående spor. De derved frigjorte
gadearealer tænkes anvendt til cy
kelstier langs hele gaden samt til
busprioritering i form afbusbaner og
særlige venstresvingsbaner for bus
ser.

Reduktionen af Vesterbros kapa
citet betyder, at den højest kan tage
en trafikbelastning svarende til ca.
2/3 af spidstimetrafikken i 1970’er-
ne. Herved tvinges en del af gennem
fartstrafikken til at benytte andre
veje — f.eks. motorvejstunnelen un
der Limfjorden, hvor der er rigelig
ledig kapacitet.

For at undgå kødannelser på selve
Vesterbro indstilles lyssignalerne i
den nordlige og sydlige ende af Ve
sterbro således, at der kun lukkes
trafik ind på Vesterbro svarende til
kapaciteten af det 2-sporede profil.
Der kan derved opstå nogle opstuv
ninger for trafik mod centrum ved de
ovennævnte lyssignaler, men ved at
give ekstra lange grøntider for svin
gende bilister antages det, at en hel
del bilister vil vælge andre ruter end
Vesterbro ind mod centrum. Her vil
trafikzonerne ovenikøbet i sig selv
gøre det lettere ved skiltning at lede
bilerne ad disse alternative ruter til
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Figur 2. De vigtigste gader i Aalborg centrum 1g80.
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de østlige dele af centrum-området.
Desuden er størstedelen af parke
ringspladserne placeret med adgang
fra de 3 andre primærgader. Ompro
fileringen af Vesterbro vil i øvrigt
betyde en generel dæmpning af ha
stighederne på gaden.

De indre gader
Inden for primærgaderne betjenes
biltrafikken af et fåtal fordelingsga
der, der giver direkte adgang til de
vigtigste parkeringsanlæg i hver af
de 4 trafikzoner (fig. 3). For at lette
orienteringen er fordelingsgaderne
så vidt muligt dobbeltrettede, men
enkelte steder har det af pladsmæs
sige grunde været nødvendigt at ind
føre ensretninger.

De øvrige gader (der ikke er vist på
fig. 3) tænkes efterhånden omdannet
til stillegader eller opholds- og lege-
områder i samarbejde med disse ga
ders beboere, eller der indføres be
grænset biladgang (kun biladgang
for nødvendig varetilkørsel og evt.
andre grupper med ærinde i gaden).
Denne biladgang tænkes reguleret
ved forskellige restriktioner, såsom
adgang kun tilladt inden for visse
tider (f.eks. i de egentlige gågader),
adgang kun tilladt for visse køretøjs
typer, eller gennem forbud mod of
fentlig parkering langs gaden.

For at fastholde tilgængeligheden
for den nødvendige erhvervstrafik og
taxitrafikken gives disse grupper
visse særrettigheder. Den vigtigste
er, at de får tilladelse til at benytte
de to overordnede servicegader, som
krydser zonegrænserne to steder, og
som i øvrigt er forbeholdt busli
nierne.

Buslinierne
Den kollektive trafik transporterer
godt en fjerdedel af de personer, der
rejser til og fra Aalborg centrum.

Bussernes linieføring var imidler
tid temmelig uhensigtsmæssig, bl.a.
fordi linierne var lagt under hensyn
tagen til afviklingen afbiltrafikken.

I trafikplanen samles bybus- og
rutebiltrafikken på færre gader (fig.
4), hvor der til gengæld indføres bus-
prioritering, som feks. busbaner
(såvel med- som modstrØms) og sig
nalprioriteringer. I området om
kring buscenteret bevirker trafikzo
nerne, at gaderne næsten får karak
ter af busgader, idet busserne kun
skal dele kørebanen med den nød
vendige erhvervstrafik og taxitra
fikken. Med de viste bybusruter vil

det være muligt at tilrettelægge en
bybusdrift, hvor samtlige linier pas
serer buscenteret. Her bliver der
tidsmæssigt korrespondance mellem
linierne.

For at lette omstigningerne mel
lem bybusser og rutebiler samt for at
give rutebilerne bedre kontakt til
centrum-området, oprettes desuden
et citystoppested fælles for bybusser
og rutebiler.

Cykel- og knallerttrafikken
For cyklister og knallertkørere, der
tegner sig for en ottendedel af per
sonrejserne til Aalborg centrum, kan
tilgængeligheden være et problem.
Specielt cyklisterne er meget føl
somme over for omveje, og de vil der
for opleve ensretninger og svingfor
bud samt lange sammenhængende
gågader og gader med megen biltra
fik som generende barrierer.

Derfor indeholder trafikplanen et
sammenhængende cykel- og knal
lertnet med en maskevidde på 3-400
m (fig. 5).

Langs de primærgader der har
megen cykeltrafik anlægges egent
lige cykelstier. Primærgaden langs
havnen forsynes ikke med cykelsti,
idet de tohjulede trafikanter kan til
bydes alternative ruter enten gen
nem selve centrum-området eller ad
en sti i eget tracé langs havnen. Også
de større indre gader forsynes med
cykelstier. Enkelte steder foreslås
kombinerede cykel- og gågader, og
andre steder er cykelruten henlagt
til stillegader.

Fodgængerne
For fodgængerne er en af kvalite
terne ved et fredeligt centrum-om
råde muligheden for frit og uden for
sinkelse at kunne krydse gader med
mange butikker på begge sider.
Flere afbutiksgaderne — specielt Ve
sterbro — har været så hårdt belaste
de, at denne bevægelsesfrihed ikke
har været til stede, hvilket bekræf
tes af analyser af fodgængernes ad
færd.

For ikke at indføre yderligere bar
rierer for cykel- og knallerttrafikken
indeholder trafikplanen imidlertid
kun mindre udvidelser af det egent
lige gågadenet. I stedet tænkes, i
overensstemmelse med et idéforslag
udarbejdet af arkitekt John Allpass,
åbnet en række nye fodgængerfor
bindelser gennem smøger, baggader,
gårde og parker. Derudover vil
dæmpningen af biltrafikken på Ve
sterbro og på de indre gader samt
omdannelse af gader til stillegader
forbedre forholdene for fodgænger
ne. Endelig indeholder planen for
slag til forbedrede krydsningsmu
ligheder af fortsat stærkt trafikerede
gader gennem forbedrede forgænger
overgange, indsnævringer af køre
banearealet m.m.

Parkeringen
For biltrafikken, der transporterer
knapt halvdelen af personerne til og
fra Aalborg centrum, findes ikke af
viklingsproblemer i større målestok.
Dog har Vesterbro på visse del-
strækninger været hårdt udnyttet,

Figur 4. Bybus- og rutebilnettet. Busserne samles
på færre gader end idag, hvor dertil gengæld indfo
rae buaprioritering.

Figur 5. Cykel- og knallertnettet. Der etableres et
sammenhængende net med en maskevidde på
3-4D0 m bestående at cykelgader. stier i eget tracé,
cykelstier eller cykelatriber langa geder og cykelru
ter ad stillegader.
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og i perioder har der været kødan
nelser.

Biltrafikkens problemer, som de
opleves afbilisterne, er derimod især
knyttet til parkeringen. Proble
merne består først og fremmest i et
skævt forhold mellem udbud af og
efterspørgsel efter offentligt tilgæn
gelige, gratis P-pladser i de enkelte
dele af centrum-området.

I hele området findes således ialt
ca. 11.400 parkeringspladser, mens
den maksimalt forekommende par
keringsmængde kun er på 7.600 bi
ler. 5.600 pladser er imidlertid for
beholdt private, og 1.200 pladser fin
des i afgiftsbelagte P-huse. Antallet
af offentligt tilgængelige, gratis
parkeringspladser er således kun ca.
4.600.

De mest centralt beliggende af
disse er meget efterspurgte samtidig
med, at de lige så centrale, men af
giftsbelagte P-huse er halvtomme.
Og det samme gælder mange private
P-pladser.

Ved trafikplanens parkeringsfor
slag tilstræber man på én gang at
regulere den totale biltilstrømning

og skabe balance mellem udbud og
efterspørgsel efter P-pladser inden
for den enkelte trafikzone.

Midlerne hertil er en koncentra
tion af P-udbuddet til færre pladser
gennem nedlæggelse af små centralt
beliggende pladser, og indførelse af
et fælles system af restriktioner, der
inddrager enkelte private forbe
holdte pladser samt P-husene i den
fælles offentligt tilgængelige parke
ringsforsyning. Derudover foreslås
enkelte nye parkeringsanlæg i di
rekte tilknytning til primærgader
ne.

Restriktionerne skal bestå af en
kombination af tidsrestriktioner og
afgifter spændende fra halvti
mes-pladser, over to-timer pladser
med afgift, langtidspladser med af
gift til gratis langtidspladser. Gra
den af restriktion afhænger alene af
P-pladsens placering i forhold til rej
semål i centrum-området og ikke af,
om den enkelte parkeringsplads fin
des ved kantsten, på åben plads eller
i P-hus.

Forslaget kan i øvrigt ikke beteg
nes som særlig restriktivt over for

bilisters adgang til at parkere i cen
trum-området. Parkeringsløsnin
gen kan imidlertid på længere sigt
benyttes som led i en mere restriktiv
parkeringspolitik, hvis det skulle
vise sig ønskeligt. Dette kan gøres
ved at stramme tidsrestriktionerne,
øge parkeringsafgifterne eller ned
lægge flere parkeringspladser.

Trafikplanens virkninger
Planens virkninger kan naturligvis
først fastslås gennem analyser efter
dens gennemførelse. Inden vedta
gelse har man imidlertid foretaget
en række konsekvensberegninger.

Ifølge disse forventes det, at indfø
relsen af trafikzoner vil medfØre no
gen omvejskørsel for biltrafikken,
dvs, totalt set et voksende biltrafik-
arbejde. I de indre gader forventes
trafikken at blive reduceret med op
til 80%, mens trafikken på primær-
gaderne til gengæld vil vokse med
30-65%. På Vesterbro forventes dog
en reduktion på 20-35%.

Endvidere forventes en reduktion
afuheldstallet på ca. 30%, af hvilken
den overvejende del vil skyldes op-

østlige del af AsI borg bybuscenter, etableret oktober 1981 Gaden er blevet forsynet med cykelstier, mene
kørebanen er reserveret for bybusser og taxi
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Surmac fra Pankas
holder skærveme på plads

I forståelse med Vejdirektoratet, Frederiksborg og
Storstrøms amter har Pankas gennem de sidste tre
år kørt forsøg med en ny type modificeret
bindemiddel til overfladebehandling.

Det nye bindemiddel består af Cutback-asfalt
modificeret med Surmac - en kunstgummi
tilsætning, som gør bindemidlet mindre
temperaturfølsomt samtidig med, at det giver en
forøget klæbeevne. Allerede en time efter
udlægningen kan belægningen støvsuges for
overskudsskærver og således mindske risikoen for
stenslag. Og som endnu et plus kan denne
belægning tåle en hårdere trafikpåvirkning end
normalt. Forsøgsbelægningerne har også vist sig
meget modstandsdygtige over for den hårde
danske vinter, og allerede på nuværende tidspunkt
har flere bygherrer vist stor interesse for det nye
produkt.

Pankas har eneretten til produktion og salg af
Surmac her i Danmark. På fabrikken i Farum kan
årligt produceres, hvad der svarer til en million
kvadratmeter vejareal. Og fra 1983 er planlagt
opførelse af en ny fabrik ved Silkeborg, som
primært skal betjene kunderne vest for Storebælt.

På fabrikken i Farum fremstilles foruden Surmac
tre typer af emulsion med hver deres helt specielle
egenskaber. Dagsproduktionen er 42 tons, der fra
færdigvaretanke fyldes på tankvogne og tromler.
Alle tre typer er miljøvenlige og klæber på vejen
endnu inden, den er helt tør. Et forhold, der har
stor betydning for en hurtig og rationel udlægning
af asfalt.

Pankas har selv udviklet de forskellige typer
emulsion, og der forestår en konstant
produktudvikling for at sikre, at emulsionerne også
kan leve op til morgendagens krav om holdbar og
trafiksikker vejbelægning.

Pankas AIS blev grundlagt i 1939 og er dermed et af Danmarks
ældste asfaitfirmaer.
Panks A/S er i dag en landsdækkende entreprisevirksomhed, der
udlægger de produkter, som produceres af de tre asfaltfabrikker:

— Vestsjællands Asfaltværk 115
— Nordsjællands Asfaltværk 1/5 og
— Midtjyllands Asfaltværk 1/5,

som Pankas AIS ejer halvdelen af. Desuden udfører Pankas A/S,
overfladebehandling samt fræsning af veje.
Endvidere ejer Pankas AIS grusgrav og knuseri i nærheden af
Kalundborg samt asfaltemulsionsfabrik ved Farum.
Pankas A/S beskæftiger Ca. 170 medarbejdere og omsatte i 1981 for
Ca. 75 mill. kr. Virksomheden er velkonsolideret og er i dag blandt
de førende på markedet.

Pankas A/S
Rundforbivej 34 2950 Vedbæk

Telefon 02-89 17 99
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rettelsen af det sammenhængende
stisystem for cykler og knallerter,
mens kun 5% vil skyldes omlægnin
gen af trafikken som følge af trafik
zonerne.

Trafikplanlægningen vil også få
konsekvenser for støjniveauet i
Aalborg centrum. Langs primærga
derne vil støjniveauet således stige
ca. 1-2 dB(A). Langs Vesterbro — som
er den eneste primærgade med
mange boliger — vil støjniveauet
imidlertid få en reduktion på 2
dB(A). I de indre gader forventes
overvejende reduktioner på 2-5
dB(A). En vigtig undtagelse er gaden
med citystoppestedet, hvor de mange
bybusser og rutebiler vil give stig
ninger på 2-3 dB(A).

For bybusserne vil planen medføre
tidsbesparelser til gavn for såvel
passagerer som busselskabets øko
nomi. For busselskabet betyder ru
teomlægninger og prioriteringer af
busserne, at man kan opretholde den
nuværende betjeningsstandard med
én bus hiindre i drift, svarende til en
besparelse på ½ mio. kr. pr. år. Dertil
kommer en stærkt forbedret regula
ritet.

1. etape af trafikplanen
Ud fra såvel økonomiske og anlægs
tekniske som trafikpolitiske syns
punkter har man fundet det nød
vendigt at realisere trafikplanen i
etaper.

I 1. etape, som i alt væsentligt blev
gennemført i oktober 1981, blev by
busruterne delvis lagt om og buscen
tret realiseret. På grund af en lø
bende miljøsag vedr. støjproble
merne er omlægning af rutebilerne

Figur 6. 1. etapeplan. der blev gennemført i okt.

1981, inddeler Centrum i 2 trafikzoner.

samt oprettelse af citystoppestedet
derimod udskudt indtil videre.

Af de gader, der forbinder cen
trum-områdets vestlige og østlige
del, er den nordlige blevet lukket for
almindelig biltrafik, mens den syd
lige dels er blevet omdannet til stil
levej og dels blevet forsynet med en
bus- og cyklistsluse samt omkør
selsmulighed for biltrafikken.

1. etapeplanen fremtræder således
som en 2-zoneløsning, hvor Aalborg
centrum er opdelt i en vestlig og en
østlig zone (fig. 6). Denne opdeling
vil være en hjælp i forsøget på at
aflaste primærgaden Vesterbro, idet
det bliver muligt ved skiltning at
lede trafik til den østlige zone uden
om Vesterbro.

Omprofileringen af Vesterbro er
trafikplanens dyreste enkeltløsning,
og den griber samtidig ind over for

store trafikmængder. Den tvivl man
umiddelbart kunne have overfor et
indgreb af denne art — en bevidst ka
pacitetsreduktion på byens mest be
lastede primærgade — har ført til, at
Vesterbro ikke omlægges endeligt i
1. etape.

I stedet er forslaget blevet afprøvet
allerede fra sommeren 1980 alene
gennem en ændret opstribning afk
rebanerne samt ændrede indstillin
ger af bestående lyssignaler. Man
har således foretaget en opstribning
med kun 2 gennemgående spor for
biltrafikken samt busspor og kombi
nerede cykel- og vareaflæsnings
spor.

Denne ændrede opstribning har
hidtil ikke givet anledning til næv
neværdige trafikafviklingsproble
mer.
Flere af de indre gader har fået ænd
ret deres tilslutningspunkter til
primærgadenettet, således at det
bliver mindre attraktivt for bili
sterne at benytte de indre gader.

Endelig indeholder 1. etapen etab
lering af væsentlige dele af den ene
af trafikplanens Øst-vestgående cy
kelruter gennem centrumområdet.
Sammen med de nye cykelstriber på
Vesterbro skulle disse cykelruter be
tyde en væsentlig forbedring af cyk
listernes vilkår i Aalborg centrum.

Litteratur:
Aalborg bykerne.
Aalborg kommune. Magistratens 2.
afdeling. 1979.
Rapport 2: Registrering-trafik
Rapport 3: Forslag til målsætning

og overordnet struktur
Rapport 4: Forslag til trafikplan
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Almenhedens færdseisret på
veje og stier — historisk belyst
Af kontorchefLeifLarsen, Ministeriet for offentlige arbejder

I det 17. og 18. århundrede var der
bestemmelser, der forbød indheg
ning af private arealer. D.L. 3-13-13
fastslog, at bonde ej må indgrave el
ler indlukke nogen ager, eng eller
anden jordbrug uden hans husbonds
minde og alle lodsejeres samtykke.
Forordningen af 22. december 1720
understregede denne bestemmelses
betydning i forhold til de kongelige
rytter- og jordegodsers kobler, mar
ker og enge eller nogen kongelige
godsers fællesfang, overdrev eller
udskiftede jorder. Ingen havde uden
særlig tilladelse ret til at indhegne
nyt jordareal.

I midten af det 18. århundrede op
hævedes disse bestemmelser, jfr. for
ordningerne af 29. december 1758,
28. december 1759 og 8. marts 1760
om landvæsenets forbedring ved fæl
lesskabets ophævelse. Herefter stod
det enhver lodsejer frit at indhegne
sin jord, skov, ager eller eng. Der
imod måtte ingen almindelige veje,
som ikke kunne undværes, afspær
res, medmindre der anlagdes andre
bekvemme veje, jfr. forordning af 8.
september 1760, § 2.

Ved forordningen af 23. april 1781
omjordfællesskabets ophævelse blev
det på ny slået fast, at enhver lods
ejer var berettiget til at indhegne
sin på et sted samlede og for sig selv
liggende jord, skov, ager eller eng.

Efter forordningens § 9 skulle det
ved den almindelige udskiftnings
plan som ved enhver særskilt ud
skiftning påses, at de almindelige
hovedlandeveje, som var anlagt eller
fremtidig blev anlagt, ikke blev for
andret, men at derimod de mindre
veje mellem by og by eller til kirke og
mølle, som ansås for nødvendige over
byens marker såvel som de nødven
dige fodstier anlagdes uden om og
mellem lodderne, uden at vejen der
ved blev alt for meget længere.

Vejene var inddelt i private veje,
til hvis afbenyttelse flere er udeluk
kende berettigede, og de ikke private
veje, hvor almenheden havde ret til
at færdes, de offentlige veje.

Dansk Vejtidsskrift nr. 5 . 1982

Offentlige veje
Ved forordningen af 13. december
1793 angående vejvæsenet i Dan
mark inddeltes de offentlige veje i tre
klasser, hovedlandeveje, mindre
landeveje og biveje.

De offentlige veje, der ikke hen-
regnedes til hovedlandeveje og lan
deveje, nemlig sogneveje, kirkeveje,
mølleveje osv., betegnedes som bive
je. Disse sidste vedligeholdtes lokalt
af det pågældende sogn og ved natu
ralarbejde, jfr. forordningens § 38.

I forordning af 29. september 1841
om vejvæsenet i Danmark, § 28,
skulle der ved treårige regulativer
for hvert amt tages stilling til, hvilke
veje der skulle henføres til bivejenes
klasse og dermed være undergivet
det offentliges tilsyn. Det var imid
lertid ikke alle de mindre ikke pri
vate veje, der blev optaget på bivejs
regulativerne, og der blev heller
ikke altid truffet beslutning om, at
disse veje enten skulle nedlægges el
ler gå over til at være private. Følgen
var, at der rundt om i landet lå veje,
der var åbne for almenheden, men
som ingen kunne tilpligtes at vedli
geholde.

Lov af 21. juni 1867 om bestyrel
sen af vejvæsenet opdelte de offent
lige veje i to klasser, landevejene og
bivejene. For bivejenes vedkom
mende bestemte lovens § 6, at der for
hver by eller sognekommune skulle
udfærdiges femårige bivejsforteg
nelser.

Hovedformålet med disse forteg
nelser var at sikre, at de veje, der
fortsat henlå til almindelig benyttel
se, men dog ikke blev vedligeholdt af
kommunen — fordi de ikke var opta
get på bivejsfortegnelsen — enten
skulle optages på fortegnelsen eller
skulle nedlægges. Nedlæggelsen
kunne ske ved, at vejen blev slettet
eller ved, at den overgik til privat
fællesvej. Bivejsfortegnelserne skul
le revideres hvert femte år, såle
des at lovens formål efterhånden
kunne opnås. Bivejsfortegnelserne
skulle godkendes af amtsrådet, som

bl.a. skulle tage stilling til, om de
veje, der blev optaget, var optaget
med rette. Det afgørende var ikke,
om vejen i sin tid var udlagt som
privat eller som offentlig. Vejen
kunne ved upåtalt brug gennem lang
tid af alle og enhver have tabt sin
karakter af privat vej, Omvendt be
tød afspærringen af en vej, der hidtil
havde været åben for offentligheden,
ikke uden videre, at vejen overgik til
privat. Spørgsmål af denne art
skulle afklares ved bivejsrevisioner
ne.

Domspraksis har præciseret, at
det er det offentlige, dvs, kommunen,
der skal tage stilling til, om vejene
skal være åbne for offentligheden, og
ikke de private interessenter. Hvis
vejen i sin tid var særlig udlagt til
brug for de bestemte ejendomme.
kunne grundejerne naturligvis gøre
deres krav gældende ved domstole
ne. Men de kunne ikke få dom for, at
almenheden ikke havde ret til færd
sel på vejen.

I modsætning til tidligere beva
rede bivejsfortegnelserne deres gyl
dighed, indtil nye fortegnelser var
udarbejdet. Ikke private veje, der
ikke kom med på bivejsfortegnelsen,
måtte ikke afspærres, før der var ta
get stilling til vejens fremtidige sta
tus ved de følgende bivejsrevisoner.

Uanset lovens klare hensigt optog
kommunerne kun sådanne ikke pri
vate veje på bivejsfortegnelsen, som
direkte ønskedes optaget på bivejs
fortegnelsen.

Den konsekvente adskillelse mel
lem de private og de offentlige veje,
som vejbestyrelsesloven af 1867 til-
sigtede, er endnu ikke gennemført
fuldtud. Der findes derfor stadig mel
lemgruppen «almene veje<, der
hverken er private eller offentlige i
vejlovgivningens forstand.

Vejbestyrelsesloven af 1957 ind
delte — ligesom forordningen af 1793
— de offentlige veje i hovedlandeveje,
landeveje og biveje. De femårige bi
vejsrevisioner blev bibeholdt. De ve
je, der nu kunne optages som biveje,
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var dels den hidtidige gruppe af ikke
private veje, karakteriseret som
‘almene veje«, dels private fællesve
je, dvs, sådanne private veje, der hid
til har været i brug for flere særskilt
matrikulerede ejendomme. Der var i
forvejen i Københavns kommune, i
købstæderne og i de bymæssige
kommuner hjemmel i henholdsvis
den københavnske gadelov af 1857
og i de vejvedtægter, der efterhånden
blev udarbejdet i de fleste bykom
muner, hjemmel til at overtage pri
vate fællesveje som offentlige uden
egentlig ekspropriation. Denne
hjemmel indførte vejbestyrelseslo
ven af 1957 generelt for samtlige
kommuner, dvs, altså nu også for
landkommunerne. Såfremt grunde
jerne fremsætter ønske om erstat
ning i anledning af en sådan overta
gelse af en privat fællesvej som of
fentlig, havde de og har fortsat krav
på, at spørgsmålet afgøres af taksa
tionsmyndighederne.

Samtidig indførtes der en proce
dure for nedlæggelse af de ikke pri
vate, almene veje, som såvel kom
munerne som de private grundejere
kunne tage initiativ til at gennemfø
re.

Ved lov om offentlige veje, § 23,
bibeholdtes bestemmelsen om, at
almene veje og private fællesveje
kan optages som offentlige (kommu
neveje), men kravet om femårige bi
vejsrevisi oner er bortfaldet. Almene
veje og offentlige veje kan nedlægges
efter lov om offentlige veje, kap. 9.

Private veje
De private veje defineredes i lov af
21. juni 1865 som veje, til hvis afbe
nyttelse flere er udelukkende beret
tigede. Grundejerne var således be
rettigede til at forbyde alle andre at
færdes på vejen. De kunne kræve
dem til ansvar, hvis de færdedes på
vejen uden tilladelse, for så vidt det
ved opslag eller på anden måde var
tilkendegivet, at vejen var privat,jfr.
mark- og vejfredslovens bestemmel
ser.

Reglen om, at private fællesveje
kunne afspærres, havde stort set ge
nerel gyldighed for samtlige private
fællesveje såvel i byerne som på
landet indtil gennemførelsen af pri
vatvejsloven af 1972. Enkelte kom
muner havde dog — med tvivlsom
hjemmel — bestemmelser i vedtæg
terne, der forbød grundejerne at af
spærre veje på egen hånd. Andre
kommuner gjorde udlægget af de

(nye) private fællesveje betinget af,
at vejen ingensinde måtte nedlægges
eller afspærres uden kommunens
samtykke.

Ved privatvejsloven (lovbekendt
gørelse nr. 587 af 20. november
1975 med ændringer af 3. maj 1978)
bibeholdt man de gamle bestemmel
ser i landdistrikterne. Her har de
vejberettigede stadig ret til at for
byde uvedkommende trafik på pri
vate fællesveje ved færdselstavle el
ler andet lovligt opslag efter mark-
og vejfredslovens § 17, stk. 1.

I byområderne, dvs. byzoneområ
der og andre områder, der ved kom
munal beslutning betragtes som by
områder, følger det af privatvejslo
vens § 44, at de private fællesveje
ikke må afspærres uden kommunens
og politiets samtykke. Er der givet et
sådant samtykke, er der i reglen ved
færdselstavler eller bomme gjort of
fentligheden opmærksom på, at den
ikke har adgang til vejen.

Offentlige stier
Forordningen af 13. december 1793
om vejvæsenet i Danmark, § 18, un
derstregede betydningen af, at der
ved udskiftningen udlagdes kirke-
og skolestier og fastslog, at ingen
mand måtte nægte en andens børn
at benytte vejen over hans mar
ker til skolen, når denne dertil er
belejligst. Ejeren var forpligtet til at
holde de fornødne stenter, gangbroer
og grøfter vedlige, således at børnene
uden hindring eller fare på alle års-
tider kunne komme til skolen.

Skoleforordningen af 29. juli 1814,
§ 6, understregede, at der til enhver
skole burde være bekvemme veje el
ler stier, der løbende blev istandsat,
vedligeholdt og ryddet for sne. Nye
skolestier kunne anvises efter reg
lerne i vejforordningen af 1793, dvs.
af amtmanden.

Ved skrivelse af 21. januar 1817
fra det danske Cancelli (indenrigs
ministeriet) blev det fastslået, at ud
læg af skolestier skulle ske veder
lagsfrit.

Ved lov af 4. juli 1850 angående
gangstier i offentligt øjemed indfør
tes der nærmere regler om gangstier.
Gangstier, der var nødvendige eller
hensigtsmæssige som nærmeste vej
for gående til kirke, skole eller ting-
hus eller andet almennyttigt øjemed,
kunne optages på et kommunalt
gangstiregulativ. Gangstiregulati
vet blev udarbejdet for perioder af tre
år — i lighed med de tilsvarende bi

vejsregulativer, jfr. forordning af 29.
september 1841, § 28.

På regulativet kunne man optage
eksisterende stier af den nævnte art.
Kommunen kunne anlægge nye
stier til skole, kirke og tinghus og
optage dem på regulativet. De stier,
der ikke blev optaget på gangstire
gulativet, var den pågældende grun
dejer berettiget til at aflægge.

De personer, som formente, at de
havde adkomst til at benytte en sti,
der ikke kom på gangstiregulativet,
kunne dog fortsat gøre deres ad
komst gældende ved privatretligt
søgsmål. Den nedenfor omtalte dom
spraksis vedrørende sager af denne
art viser, at det ikke har været til
strækkelig adkomst at godtgøre, at
stien i alderstid har været benyttet
af alle og enhver. Det måtte påvises,
at stien mere konkret havde tjent til
eller været nødvendig som adgangs
areal til ejendommen.

Vedligeholdelsen af de stier, der
blev optaget på gangstiregulativet,
herunder også snerydningen, skete
ved kommunens foranstaltning.

Når en ny sti blev anlagt eller en
bestående sti blev udvidet, skulle der
efter gangstilovens § 4 altid betales
erstatning, dvs, en slags leje af are
alet, sålænge stien var optaget på
regulativet. Tilsvarende gjaldt for
eksisterende stier, medmindre stien
allerede var udlagt som kirke- eller
skolesti eller fra alderstid upåtalt
var benyttet af alle og enhver. I
sidstnævnte tilfælde skulle der ikke
betales erstatning.

Som det fremgår af foranstående,
opstod der ikke ved en stis optagelse
på gangstiregulativet en vedvarende
overgang af de pågældende arealer
til kommunalbestyrelsen. Hvis stien
ikke ved fornyelsen af gangstiregu
lativet blev genoptaget på dette, op
hørte den dermed at være offentlig
sti, uden at nogen særlig nedlæggel
sesprocedure var nødvendig. Den
ret, der blev stiftet ved optagelsen på
gangstiregulativet, måtte derfor
nærmest betegnes som en servitut.
Gangstier skulle derfor heller ikke
udskilles i matrikulær henseende
fra de tilgrænsede ejendomme,
medmindre det blev godtgjort, at
arealet var erhvervet af kommunen.

I henhold til den københavnske
gadelov af 1857 og til de efter 1926
indførte kØbstadskommunale vej
vedtægter kunne kommunalbesty
relsen erklære enhver privat sti i
kommunen for offentlig, når den
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havde været til brug for flere sær
skilt matrikulerede og i særlig eje
værende ejendomme. I disse tilfælde
måtte det antages, at ejendomsret
ten til arealet overgik til kommu
nen. Der kunne derfor ydes erstat
ning for overtagelsen, hvis der
kunne påvises et tab for ejeren.

I lov nr. 595 af 13. november 1940
om stianlæg m.v. i Københavnseg
nens grønne områder var der hjem
mel for statsministeren og ministe
ren for offentlige arbejder til at an
lægge visse fodstier, cykelstier og
udflugtsveje med dertil hørende
parkstriber og parkeringspladser
mv. i de nævnte områder og til at
erhverve til arealer, der var nødven
dige for anlægget, ved ekspropria
tion. En del af den oprindelige sti-
plan er blevet gennemført og stjerne
overdraget til vedkommende kom
muner til fremtidig vedligeholdelse.

Ved vejbestyrelsesloven af 1957
indførtes der nye og mere ensartede
regler om offentlige stier. De nye
regler indebar, at også amtsrådene
kunne anlægge og bestyre offentlige
stier, samt at stibestyrelserne
(kommuner og amter) fik adgang til
at erhverve jordarealerne. Hermed
fik de valget mellem at overtage
brugen af stjerne på et kortere åre-
mål i overensstemmelse med de
ældre regler eller at erhverve en
mere permanent ret til stierne på
samme måde som de offentlige veje.
Stiregulativerne afløstes affemårige
stifortegnelser.

Endvidere blev der tillagt vejbe
styrelserne hjemmel til at overtage
private fællesstier som offentlige
mod betaling af erstatning for even
tuelt tab. I praksis blev der normalt
ikke tale om erstatning i forbindelse
med overtagelse af stiarealerne.

Ved lov om offentlige veje af 1972,
kapitel 10, sidestillede man princi
pielt offentlige stier med offentlige
veje. Offentlige stier defineredes som
færdselsarealer, som fortrinsvis er
forbeholdt almindelige gående, cyk
lende og ridende færdsel, og som ad
ministreres efter lov om offentlige
veje. Stjerne bestyres af kommuner
ne, amterne eller staten (vejdirekto
ratet). De vedligeholdes af vejbesty
relsen, som kan ekspropriere til ny
anlæg eller overtage bestående pri
vate fællesstier (og naturligvis også
almene stier) som offentlige. Lovens
almindelige regler om veje finder
principielt anvendelse på stierne.
Heraf følger, at ejendomsretten til

arealerne overgår til vejbestyrelsen,
og at arealerne skal udskilles i ma
triklen.

Private stier
De private stier var i ældre tid et helt
privatretligt anliggende. Det kunne
derfor forbydes uvedkommende at
færdes på stierne. Alene den, som
kunne godtgøre en adkomst til at be
nytte en privat sti, var berettiget til
at færdes på stien.

Privatvejsloven af 1972 sidestiller
principielt private fællesstier med
private fællesveje. Heraf følger, at de
på landet vil kunne afspærres af de
vejberettigede, og at de i byerne skal
være åbne for almenheden, med
mindre vejmyndigheden og politiet
tillader, at stien spærres for andre
end de færdselsberettigede.

Sammenfatning af
gældende regler
Reglerne om offentlighedens ret
til at færdes på veje og stier i Dan
mark kan herefter sammenfattes så
ledes:

De offentlige veje: hovedlandeve
jene, der administreres af staten,
landevejene, der bestyres af amtsrå
dene, og kommunevejene, der hen-
hører under kommunerne, er åbne
for almenheden, jfr. lov om offentlige
veje, § 1. Tilsvarende gælder for of
fentlige stier, jfr. lov om offentlige
veje, § 96.

Der kan dog være truffet bestem
melse om en generel indskrænkning
af almenhedens ret til at færdes på
de offentlige veje og stier, navnlig i
medfør af færdselslovens § 92 om
færdselsindskrænkninger.

De almene veje er selvsagt åbne
for almenheden, jfr. privatvejslovens
§4. Hvis der opstår uenighed mellem
de personer, der Ønsker at færdes på
vejen, og de grundejere, over hvis
ejendom vejen forløber, må det anta
ges, at det i første instans er kom
munen, som må tage stilling til
spørgsmålet, om almenheden er be
rettiget til at færdes på vejen. Så
fremt en kommune finder, at vejen
skal være åben for almenheden, må
vejen optages som offentlig. Dette
gælder, hvis vejen i en lang årrække
har henligget til brug for alle og en
hver, men også blot, hvis vejen (tilli
ge) kan betegnes som en privat fæl
lesvej.

Hvis det bestrides, at vejen er al
men og/eller privat fællesvej, henhØ
rer spørgsmålet om kommunens

hjemmel til at overtage vejen som
offentlig under domstolene.

Efter retspraksis må det antages,
at søgsmål fra private eller en kreds
af private, der Ønsker en vej åbnet for
almenheden, med henvisning til, at
der er tale om en almen vej, ikke har
større udsigter til at lykkes, med
mindre der tillige er tale om, at den
pågældende vej er udlagt til brug el
ler af betydning for en sagsøgers
ejendom.

For almene stier gælder tilsva
rende synspunkter.

For private fællesveje og -stier må
der skelnes mellem veje og stier i
byområder og veje og stier på landet.

De sidstnævnte kan principielt
nedlægges eller afspærres af de pri
vate vejberettigede. Afspærringen
kan ske ved lovligt opslag efter
mark- og vejfredsloven. De kan end
videre afspærres med bom, men det
sidste kræver politiets godkendelse,
jfr. færdselslovens § 97.
En afspærring af disse veje vil natur
ligvis være uberettiget, hvis offent
ligheden på privatretligt grundlag
har adgang til at færdes på vejen,
f.eks, ved en tinglyst deklaration.

En kommunalbestyrelse kan efter
de siden 1957 gældende regler op
tage også private fællesveje på
landet som offentlige, jfr. nu lov om
offentlige veje, § 23. Det er underti
den praktisk, at vejen bibeholdes
som privat fællesvej for en begræn
set kreds af ejendomme, men samti
dig udlægges som offentlig sti. En
sådan ordning kræver dog, at der
fastsættes en passende fordeling af
de fremtidige vedligeholdelsesudgif
ter mellem de private grundejere og
kommunen.

For private fællesveje i byområ
derne (byzoneområder, visse som
merhusområder m.v.) gælder, at de
ikke uden videre må afspærres, jfr.
privatvejslovens § 44. Almenheden
har en lovhjemlet adkomst til at fær
des på disse veje, medmindre der
med politiets og kommunens accept
er fastsat færdselsindskrænkende
bestemmelser, jfr. privatvejslovens §
44 og færdselslovens § 97.

Domme vedrørende almene veje
U 1897.248: En byvej, der ved matri
kuleringen forud for hartkornsan
sættelsen var fradraget i de pågæl
dende ejendomme med et 12 alen
bredt areal, men som ikke var offent
lig, måtte ikke afspærres, fordi den
hele tiden havde ligget til almindelig
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benyttelse. Sagsøreren ansås for be
føjet til at kræve vejen genåbnet,
fordi den var udlagt bla. til brug for
hans ejendom.

U 1908.262: Afgørelsen af spørgs
målet om, hvorvidt en vej skal op
retholdes som almindelig, tilkom
mer alene det offentlige. Nogle lodse
jere måtte derfor anses at mangle be
rettigelse til at kræve to veje, der
aldrig havde været optaget som of
fentlige, opretholdt som almindelige
færdselsveje. Vejene var betegnet
som byveje på ældre kort og fradra
get i matriklen.

1909.69. Afgørelsen af, om en vej,
der tidligere har været offentlig,
fortsat skal holdes åben for alle og
enhver, tilkommer alene det offent
lige og ikke en privat grundejer.

1916.835: Selv om der har været
offentlig færdsel i umindelige tider
over en ejendom, var der dog ikke
tale om, at offentligheden havde
vundet ret til at færdes, idet der
havde været tale om, at først den ene,
så den anden vej havde været benyt
tet af offentligheden.

1910.144 H: Det er tilladt at af
spærre nogle veje, da det ikke kunne
anses for godtgjort, at vejene i sin tid
var udlagt som offentlige, og da der
heller ikke var bevis for, at der ved
udøvelse af alderstidshævd var er
hvervet ret til færdsel ad vejen, og at
det navnlig ikke var godtgjort, at den
stedfundne benyttelse havde haft
karakter af retsudøvelse.

1920.647: Et vejstykke, der i en
lang årrække var vedligeholdt af et
stamhus og forsynet med led, der
kun i begrænset omfang åbnedes for
vejfarende, ansås ved hævd at være
overgået til stamhuset, således at
det ikke kunne optages på fortegnel
sen over offentlige biveje.

192 1.705 H: En vej, der på et kort
fra 1812 var indtegnet som byvej, og
som ved matrikuleringen var fra-
draget de pågældende ejendommes
areal med en bredde af 12 alen, men
som ikke var optaget som offentlig,
måtte ikke afspærres, fordi den hele
tiden havde ligget til almindelig af
benyttelse. Det blev antaget, at sag
søgeren måtte anses for beføjet til at
kræve adgangen til vejens benyt
telse genåbnet, idet vejen måtte an
tages særlig at være udlagt til brug
for de lodsejere, over hvis grunde de
fører.

1939.252 H: Ejeren af en parcel
ved en gammel byvej, som på grund
af nyere vejanlæg efterhånden

havde mistet sin betydning som of
fentlig færdselsåre, antoges at have
påtaleret med hensyn til færdsel ad
denne, som var af betydning for hans
ejendom. Vejen var adgangsvej til en
parcel, der ønskedes dyrket, men
ikke den eneste adgangsvej. Vejen
var udlagt til almindelig færdsel ved
matrikuleringen.

1945.568: En vej, der førte fra ga
dearealet i en landsby til gadeare
alet i en anden landsby, blev afspær
ret med bom, der hindrede kørende
trafik. Ved matrikuleringen var ve
jen blevet udlagt til almindelig færd
sel og havde siden henligget til al
mindelig afbenyttelse.

Det antoges, at vejen ikke måtte
afspærres, og at sagsøgeren, der
havde en ejendom ved vejen, havde
ret til at færdes på denne.

1947.893: Ejeren af en ejendom,
hvorover der gik en vej, som i et tids
rum af 40-50 år i et vist omfang
havde været anvendt til gående og
cyklende færdsel, kunne afspærres,
idet det ikke var godtgjort, at ejeren
af nogle ejendomme, hvis beliggen
hed i forhold til vejen ikke var nær
mere oplyst, havde haft nogen spe
ciel interesse i færdselen eller havde
udøvet nogen selvstændig brug afve
jen.

Domme vedrørende almene stier
1868.467 H: Den omstændighed, at
en sti har skiftet færdselsretning,
kunne ikke ubetinget hindre hævds
erhvervelse. Den almindelige færd
sel i alderstid, der eventuelt har væ
ret udøvet, kunne imidlertid ikke
hjemle sagsøgeren nogen særlig ret
for hans vedkommende. Det var ikke
godtgjort, at stien var udlagt i for
bindelse med udskiftningen.

1873.614: En grundejer var beret
tiget til at afspærre en sti, der var
benyttet af alle og enhver i alderstid,
og som tidligere havde været optaget
på gangstiregulativet. Stien var
ikke optaget på regulativet, da den
blev afspærret, og ejeren af arealet
havde dermed krav på erstatning ef
ter gangstilovens § 4.

1874.321: En grundejer var beret
tiget til at aflægge en sti, der havde
været benyttet af alle og enhver i
alderstid, idet det ikke var godtgjort,
at naboejeren eller dennes forgæn
gere havde udøvet nogen særlig rå
dighed i så henseende, eller at stien
var særlig anlagt af hensyn til disses
færdsel til en dem tilhørende udlod.

1875.4 1 H: En sti, der havde været

benyttet i alderstid, herunder også
beboerne af en bestemt gård, kunne
ikke af gårdejeren kræves holdt
åben, idet der ikke var grundlag for
at antage, at stien har stået i et sær
ligt forhold til denne gård. Stien var
ikke udlagt ved udskiftningen og
havde i en periode været optaget på
gangstiregulativet. Hvis den blev
optaget på ny, kunne gårdens bebo
ere naturligvis fortsat benytte den
som alle andre.
1883.729: Som 1873.614.
1888.1183: Som 1874.321.
1904.741: Som 1873.614.
1905.602: Ejeren af en grund, hvoro
ver der gik en marksti, der i alderstid
havde været benyttet af alle og en
hver, derunder beboerne af en be
stemt ejendom, var berettiget til at
nedlægge stien, der ikke havde væ
ret optaget på stiregulativet. Den
omtalte ejendoms beboere havde
ikke godtgjort at have haft en særlig
selvstændig rådighedsudøvelse, el
ler at stien havde speciel betydning
for ejendommen.

1906.927: Det er i strid med mark-
og vejfredningsloven at færdes på en
sti, der ikke er optaget på kommu
nens gangstiregulativ. Selv om det
måtte anses for tilstrækkelig godt
gjort, at stien i umindelig tid havde
været benyttet af almenheden, var
der ikke oplysninger, der kunne lade
formode, at de pågældende udøvede
ejendomsråden over en fast ejendom,
til hvilken stien har stået i et sådant
forhold, at de tiltalte i henhold til
gangstiloven kunne godtgøre en sær
lig adkomst til stiens vedvarende
benyttelse.

1907.271 H: Dommen fastslår, at
en gangsti var blevet benyttet i al
derstid af alle og enhver, men at der
manglede føje til at antage, at der
ved siden af denne almindelige færd
sel, som ikke kunne hjemle nogen
ejendomsbesiddere en særlig ret, var
udøvet en sådan rådighed af enkelte
besiddere af ejendomme, at der
herpå kunne grundes en tilstrække
lig adkomst til at modsætte sig spær
ring af stien.

1910.696 H: En grundejer var befø
jet til at afspærre en sti, selvom der i
alderstid havde været færdsel over
stien, fordi stien ikke var optaget på
gangstiregulativet. Stien blev se
nere optaget som offentlig, og heref
ter havde grundejeren krav på er
statning.

1917.186 H: Ejeren af en ejendom
havde ikke erhvervet ret til at fær
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des ad en trådt sti over naboejen
dommen, da der efter stiens beskaf
fenhed og under hensyn til den brug,
som ejeren af naboejendommen
havde gjort af sin ejendom og derun
der af den jord, der hørte til stien,
måtte kræves alderstidshævd. Så
dan hævd kunne — grundet modstri
dende vidneforklaringer — ikke bevi
ses.

192 1.347: Dommen fastslår, at det
er udelukket, at en enkelt bruger ved
hævd kan vinde en selvstændig ret
til at benytte en sti, der er opført på
gangstiregulativet — dette skulle i
givet fald ske forud for optagelsen og
i alderstid.

1921.447 H: En grundejer var be
rettiget til at afspærre en sti, selvom
denne havde været benyttet i alder
stid. For så vidt angår sagsøgeren
konstateredes det, at færdselen ikke
havde haft en sådan stadighed, at
der derved kunne være vundet ret for
ejeren til en ubegrænset færdsel på
det pågældende sted, og heller ikke,
at den stedfundne færdsel havde haft
karakter afen egentlig retsudøvelse.

1921.668 H: Ejeren af et hotel var
uberettiget til at afspærre en sti over
ejendommen. Sagsøgeren havde
købt en parcel af en ejendom, som
ifølge skøde lyst på ejendommen
havde ret til den omhandlede sti,
men servitutten var ikke lyst på ho
tellets grund. Det antoges, at hotele
jeren ikke kunne anses for at være i
god tro med hensyn til eksistensen af
servitutten, og at sagsøgeren i hvert
fald havde erhvervet hævd på benyt
telsen af stien. Det antoges, at 20 års
hævdudøvelse var tilstrækkelig.

1928.1144: To parcelejere ved Es
rum Sø måtte anerkende almenhe
dens ved færdsel i alderstid erhver
vede ret til at færdes som hidtil langs
bredden af søen over de pågældende
ejendomme i fortsættelse af en sti
gennem statsskoven Nøddebo Holt.
Sagen var rejst af naturfrednings-
nævnet for Frederiksborg amt i med
før af den dagældende naturfred
ningslovs § 24. Sagen handler anta
gelig reelt om almenhedens ret til
færdsel langs en søbred, uanset at
denne på et senere tidspunkt havde
flyttet sig.

1929.605: Selv om der i alderstid
havde været gående færdsel på en
sti, havde ejeren af en ejendom ikke
erhvervet en ret til sådan færdsel,
idet den udøvede benyttelse havde
været af tilfældig og stærkt va
rierende karakter og ikke havde haft

karakter af en retsudøvelse.
1930.1017: En grundejer var be

rettiget til at afspærre en sti, fordi
den ikke var tinglyst på hans ejen
dom, fordi stien ikke fremtrådte som
særlig anlagt for eller beregnet til
benyttelse af modparten, og denne
således ikke i almindelig hævdstid
havde kunnet vinde hævd på stiens
beståen. Aldertidshævd kunne der
ikke blive tale om, da stien kun
havde eksisteret i godt tyve år.

1932.175: Ejeren af en ejendom
var berettiget til at spærre en sti, når
denne ikke var optaget på kommu
nens gangstiregulativ. Det erkend
tes, at stien var blevet befærdet i al
derstid, men dette spørgsmål havde
alene betydning for, om der skulle
betales erstatning af kommunen for
optagelsen på gangstiregulativet, og
det kunne ikke påberåbes af nogen
enkelt person eller af sognerådet,
idet man alene måtte kræve, at den
pågældende har udøvet en særlig
selvstændig rådighed over stien, el
ler at den har været til specielt brug
for ham eller hans ejendom.

1932.302: Konkrete oplysninger
om tidsrum, omfang og retning for
den udøvende færdsel på en sti
kunne ikke begrunde alderstids
hævd. Den nærmeste lod havde kun
været beboet i 43 år.

Nyt fra
Vejdirektoratet V

VEJDAG 82
Statens Vejlaboratorium og Vejdata
laboratoriet arbejder i øjeblikket
med etablering af VEJDAG 82

Denne VEJDAG er en nyskabelse
inden for Vejdirektoratets område og
affødt af de overvejelser, der foregik,
da man for et par år siden drøftede,
hvorledes INSTITUTRÅDET, som
er tilknyttet Vejdirektoratets insti
tutområde (henholdsvis Vejdatala
boratoriet og Statens Vejlaboratori
um), fremover skulle fungere.

INSTITUTRÅDET har tiltrådt, at
VEJDAG 82 afholdes med temaet
VEJVEDLIGEHOLDELSE samt, at
afviklingen sker både øst og vest for
Storebælt henholdsvis

1946.434: En sti, der havde været
benyttet af almenheden i alderstid,
kunne afspærres i forhold til ejeren
af en bestemt ejendom, idet betingel
serne for hævdserhvervelse ikke var
til stede for denne ejendom.

1954.873: Det kunne ikke vindes
hævd til benyttelse af en sti, når
stien har været optaget på kommu
nens gangstiregulativ. Stien havde
fortsat været vedligeholdt af kom
munen, og det måtte dermed anses
for at være en fejl, at stien ikke fort
sat var på gangstiregulativet. Dom
men medførte dermed, at de interes
serede lodsejere måtte acceptere en
aftale om en forlægning af stien ind
gået mellem ejeren af en tjenende
ejendom og kommunen.

1963.199: En sti, der havde været
benyttet af almenheden i alderstid,
kunne ikke afspærres af grundejer
ne, idet de interesserede grundejere
ikke havde en sådan særlig eller
selvstændig interesse i at benytte
stien, at de havde været berettigede
til at modsætte sig stiens spærring.
Det oplystes, at der aldrig havde væ
ret et gangstiregulativ i kommunen,
og at de interesserede ikke havde
henvendt sig til kommunen om at få
stien optaget som offentlig sti.

den 22. september 1982 i Roskilde
kl. 9.00-16.00

den 6. oktober 1982 i Skanderborg
kl. 9.00-16.00

VEJDAG 82 henvender sig til de
politikere, der sidder i tekniske ud
valg i primær- og amtskommuner,
ledende tekniske embedsmænd samt
andre med tilknytning til vejdags
temaet’.

Målet med VEJDAGEN er at in
formere om den viden, der i dag er til
rådighed, når ressourcerne til vej-
vedligeholdelse skal fordeles.

VEJDAGSARRANGEMENTET
gennemføres i form af en række fore
drag suppleret med udstilling af
plancher, modeller og målevogne.

Nærmere oplysninger om pro
gram, tilmelding etc. vil fremkomme
senere.
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Vejd i rektoratet
—10 år med vejloven

Den 1. april 1982 har den nuværende vejlov fungeret i 10 år, og dermed har
Vejdirektoratet i sin nuværende placering som direktorat i Ministeriet for
offentlige arbejder også 10 års jubilæum, selv om deførste år efter 1972 var
præget af overgangsordninger fra gammel til fly lovgivning.

toratet. De departementale funkti
oner på vejlovgivningens område
blev ved cirkulære af 1. juli 1974
henlagt til ministeriets departe
ment, hvorimod Vejdatalaboratoriet
og Statens Vejlaboratorium blev in
tegreret i Vejdirektorates organisa
tion.

Vejloven 1972
I årene før 1972 var den danske vej-
administration baseret på, at kom
munerne varetog den direkte admi
nistration og detailstyring afvejnet
tets forbedring, udbygning, drift og
vedligeholdelse. Staten varetog der
imod vd vejfondstilskud og ved hel
eller delvis refusion af kommmu
nernes udgifter og som overordnet
tilsyns- og godkendelsesmyndighed
samt klageinstans de overordnede
administrative opgaver på vejområ
det.

Lov om hovedlandeveje af 1963
gav dog staten en stØrre indflydelse
på anlægsarbejder for hovedlandeve
je. Under arbejdets gang var Mini
steren for offentlige arbejder ‘vejbe
styrelse« for anlægget, som efter ud
førelsen overgik til bestyrelse af
vedkommende kommunale myndig
hed.

Gennemførelsen af kommunalre
formen omkring 1970 gav anledning
til en afgørende ændring af vejadmi
nistrationen og førte til vedtagelse af
vejloven af 1971 med ikrafttræden 1.
april 1972. I overensstemmelse med
kommunalreformens principper
blev det direkte økonomiske og ad
ministrative ansvar for vejnettet
knyttet sammen i 3 niveauer, stat,
amtskommune og kommune, således
at staten fik overdraget bestyrelsen
af hovedlandevejene, amtskommu
nerne af landevejene og primær
kommunerne af kommunevejene.
Hermed bortfaldt statens overord
nede tilsyn med kommunernes ad
ministration. Til gengæld fik Mini
steren for offentlige arbejder med
Vejdirektoratet som statslige vejbe
styrelsesmyndighed overdraget an
svaret for den tekniske, administra
tive og økonomiske detailstyring af

et hovedlandevejsnet på ca. 4.500 km
samt tillagt en række statistiske,
forskningsmæssige og normgivende
opgaver for hele vej sektoren.

Med de tekniske opgaver, der
ifølge loven blev henlagt til Ministe
riet for offentlige arbejder, var det
naturligt at reorganisere Vejdirek

Da det ved vejloven 1972 ikke var
tanken at indføre et egentligt stats
vejvæsen, var det klart, at væsent
lige dele af vejbestyrelsesfunktionen
kun kunne udføres med bistand fra
amtsråd og en række kommunalbe
styrelser, og ministeren indgik i
henhold til vejlovens § 15 samar
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bejdsaftaler med disse.
Med de 3 motorvejskontorer som

udførende anlægskontorer, 2 forsk
nings- og servicelaboratorier og et
centralt teknisk/administrativt kon
tor var grundlaget lagt for opbyg
ningen af en statslig teknisk organi
sation, Vejdirektoratet, der med bi
stand fra amts- og primærkommu
ner kunne udføre de pålagte opga
ver:

Vejbestyrelsesfunktionen omfat
tende udbygning, forbedring samt
drift og vedligeholdelse af det danske
hovedlandevejsnet og

Vejsektorfunktionen omfattende
fælles opgaver for hele den danske
vejsektor, herunder: dataindsam
ung, forskning og udvikling, regler
for vejes udformning samt udførelse
af service-, konsulentopgaver og vi
denformidling i ind- og udland.

Vejdirektoratet som organisa
tion
Den nødvendige forudsætning for
løsningen af de opgaver, der blev på
lagt Vejdirektoratet i 1972, måtte
være opbygningen af en tidsvarende
og funktionel virksomhed med et in
tegreret samspil mellem dataind
samling, forskning og udvikling
samt produktion i form af drift og
vedligeholdelse, forbedring samt
udbygning af vejnettet.

Data
I de forløbne 10 år er der sket en
betydelig udbygning af den løbende
registrering af vejnettets tilstand.
Grundlæggende registreres nu vej
længder, vejenes geometri, krydsud
formninger og brohøjder. Hertil
kommer oplysninger om broernes og
belægningernes tilstand, herunder
bæreevne. Disse oplysninger er ind
samlet ved anvendelse af moderne
måleudstyr, som Vejdirektoratet i
stort omfang selv har udviklet eller
har udviklet i samarbejde med an
dre. Dette måleudstyr omfatter bl.a.
— en stradograf til måling af vejens

friktion
— en deflektograf og belastnings

vogne til måling af vejbanens bæ
reevne

— et bumpmeter til måling af vejens
jævnhed

— en borevogn til geotekniske må
linger.

Vejdirektoratet har i samarbejde
med Danmarks Statistik og politiet
systematisk registreret trafikuheld
på vejnettet. Ved at sammenholde
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oplysninger om trafikuheldenes pla
cering på vejnettet med oplysninger
om vejtrafikkens størrelse og vejenes
geometriske udformning er kend
skabet til »de sorte pletter» på vejnet
tet forbedret—dvs. de steder, der sker
særlig mange uheld i forhold til tra
fikmængden.

En sideløbende opbygning af et
edb-baseret registersystem (Vejda
tabanken) har muliggjort, at alle
disse data om vejforhold samles ét
sted og via direkte terminaladgang
kan udnyttes af hele vejsektoren.
Vejdatabanken indeholder i størrel
sesordenen 2 mio. forskellige oplys
ninger om det danske vejnet. Ud fra
disse grundoplysninger kan trækkes
information til brug ved planlæg
ning af såvel vedligeholdelse, forbe
dring som udbygning af vejnettet.
Oplysningerne kan i øvrigt efter be
arbejdning danne grundlag for for
midling af oplysninger til trafikan
terne om vejnettets standard.

Alle grundoplysninger kan kom
bineres efter, hvilke formål de skal
anvendes til, ligesom den moderne
teknik i dag gør det muligt via edb
at få grafiske udskrifter, f.eks. kort-
udsnit, plan- og længdeprofiler af
veje, strømkort, diagrammer m.m.

Viden
Plan lægn ingssystemer
Vejdirektoratet har siden 1972 op
bygget et planlægningssystem be
stående af en langtidsplan og en
række prioriteringsmodeller, der
danner grundlag for prioritering af
vedligeholdelse, forbedring og ud
bygning af hovedlandevejsnettet på
kort sigt.

Der er blandt andet udviklet en
prioriteringsmodel for større hoved
landevejsarbejder, der med ud
gangspunkt i de enkelte anlægspro
jekters økonomi og miljømæssige
konsekvenser danner grundlag for
udvælgelse og tidsmæssig priorite
ring af anlægsarbejderne.

Herudover er der udviklet en prio
riteringsmodel for trafiksikkerheds
fremmende vejforanstaltninger, der
sikrer, at budgetterne inden for om
rådet først og fremmest anvendes til
de foranstaltninger, som giver den
største uheldsbesparelse pr. investe
ret krone.

Gennem etableringen afVejregel
sekretariatet i 1973 har Vejdirekto
ratet i samarbejde med amtskom
muner, primærkommuner, andre of
fentlige myndigheder og private
firmaer påbegyndt etablering af et
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omfattende sæt vejregler for den
danske vejsektor.

Forskning og udvikling
Vejdirektoratet har i de forløbne 10
år gennemført forsknings-og udvik
lingsarbejder på en lang række felter
af betydning for vejvæsenet.

Forskningen og udviklingen in
denfor vejbygning var især i begyn
delsen af perioden ret bredspektret.
I den sidste del af perioden har ud
viklingen inden for materialetekno
logien først og fremmest koncentre
ret sig om de traditionelle bitumi
nøse vejbelægninger, ligesom også
nye vejbelægningsmaterialer som
flyveaske, slagger og fiberbeton
samt vedligeholdelse af belægninger
er indgået i forskningsprogrammet.

Den elektroniske udvikling har
muliggjort udvikling af nyt måleud
styr, f.eks. udvikling af apparatur til
måling af vejtrafïkkens sammen
sætning ( med direkte dataoverførsel
til Vejdatabanken), edb-program
mer til bearbejdning af landmå

lingsdata og projektering afveje, der
f.eks. muliggør, at grafiske edb-ud-
skrifter af vejenes linieføring i
landskabet automatisk udtegnes.

Også på helt nye områder som vej-
støj har Vejdirektoratet udviklet be
regningsmodeller og undersøgt for
skellige afskærmningsmetoders an
vendelighed.

Service- og konsulentvirksomhed
Vejdirektoratet har i perioden løst
en omfattende række service- og
konsulentopgaver for samarbejds
partnere og dansk erhvervsliv, f.eks.
inden for områderne:
— jordbundskortlægning
— materialeprøvning
— kvalitetskontrol
— belægningsdimensionering
— vejprojektering
— forstærkningsundersøgelser

broisolering
— trafikanalyser

trafiksanering
På det seneste er denne virksomhed
udviklet til også at omfatte bistand

til udlandet. Vejdirektoratet har så
ledes i stor udstrækning gennem
rådgivende danske ingeniørfirmaer
ydet bistand til en snes forskellige
lande bl.a. Malaysia, Sierra Leone,
Saudi-Arabien, Tyrkiet og Polen.

Produktion
Udbygningen af hovedlandevejsnet
tet, forbedringsforanstaltninger og
drift og vedligeholdelse af nettet gi
ver erfaringer, der igen danner
grundlag for en løbende revision af
oplysningerne i vejdatabanken og
opbygning af ny viden. Der er her
med skabt en sund vekselvirkning
mellem praksis og videreudvikling.

I et samspil med konsulenter, en
treprenører og de øvrige vejbestyrel
ser har Vejdirektoratet med denne
enhedsorganisation opbygget en
virksomhed, der kan formidle viden
til ind- og udland og virke som en
servicevirksomhed for trafikanter
ne.

Motorvejsstrækninger åbnet 1972-1982
1 Bispeengbuen 1972
2 Tunnel under Frederikssundsvej 1972
3 Hillerød Mv., Stadens Grænse - Mørkhøjvej 1972
4 Ring 4, Køgebugtmotorvejen - Ishøj Stationsvej 1972
5 Køgebugt Mv., Sdr. Ringvej - Jersie 1972
6 Holbæk Mv., Roskilde - Dyvelslyst 1972
7 Gug - Sønderbro, Ålborg 1972
8 Harte - Brandrupdam 1973
9 Skovbrynet - Farum Nord 1974

10 Ring 4, Ishøj Stationsvej - Holbækmotorvejen 1974
11 Holbæk Mv., Brøndby Stadion - Tåstrup 1974
12 Mørdrup - BrØnsholm 1974
13 Dyrehavehus - Rønnede 1974
14 Helsingør Mv., Jægersborg -

H. Knudsens Plads 1974
15 Lyngby Omfartsvej, Lyngby Hovedgade -

Vintappergård 1974
16 Christiansfeld - Harte 1974
17 Holbæk Mv., Tåstrup - Hedehusene 1976
18 Køge - Ringsted 1976
19 Ring 3, Jyllingevej - Holbækmotorvejen 1977
20 Skanderborg -Århus 1977
21 Ring 4, Holbækmotorvejen -

Ballerup Boulevard 1977
22 Grænsen - Rise-Hjarup 1978
23 Farum Nord - Nr. Herlev 1978
24 Skødstrup - Løgten 1978
25 Frederikssund Mv., Tinghusbakkegård -

Ndr. Ringvej 1978
26 Nr. Stenderup - Vejle Nord 1980
27 Hjulby - Langeskov 1980
28 Horsens - Skanderborg 1980
29 Vallensbæk - Gl. Køge Landevej 1980
30 Rise-Hjarup - Skovby 1981
31 Nr. Herlev - Herredsvejen 1981

øvrige hovedlandevejsstrækninger åbnet
1972-1982
32 Sønderup - Støvring
33 Omfartsvej ved Vodskov
34 Darumvej syd-øst for Esbjerg
35 Elverdam - Nykro ved Holbæk
36 Tårs -Branderslev
37 Tankedalsvej syd for Kolding
38 Borrelyngvejen, Bornholm
39 Vejanlæg ved Hadsundbroen
40 Udbygning af E3 ved Frederikshavn
41 Vejle - Ryttergrøftsvej
42 Bjergsted - Løgtvedgård
43 Harrevejle A - Sallingsund
44 Sallingsund - Vodstrup
45 Øst om Pandrup og Kås
46 Syd om Daugård
47 Vejle -Frydenlund
48 Øst om Vor Frue
49 Skive - Viummølle
50 Forlægning ved Engelsborg
51 Øst om Varde
52 A8 vest om Nyborg
53 Nord om Hanehoved
54 Herredsvejen ved Hillerød
55 Udbygning af Vordingborgvej
56 Store Bro i Stege
57 Kongsvang udbygning
58 Vejanlæg ved Alssundbroen
59 Ringvejen ved Århus (delstrækning)
60 Banegravsforlægning ved Hjørring
61 Udbygning af Herning - Tjørring
62 Udbygning af Grenåvej (delstrækning)

1972
1974
1974
1974
1975
1976
1976
1976
1977
1977
1977
1977
1977
1978
1978
1978
1978
1978
1979
1979
1980
1980
1980
1980
1980
1981
1981
1981
1982
1982
1982

164 Dansk Vejtidsskrift nr. 5 . 1982



Fremtiden
Indgangen til det nye 10-år marke
res med udgivelse af en ny langsigtet
vejplan: ‘ Perspektivplan for hoved
landevejene.»

Planen indeholder ud over de
kommende års anlægsaktivitet på
hovedlandevejsnettet, som udeluk
kende var temaet i vejplanen fra
1975, også retningslinier for vedli
geholdelse og forbedring af vejnettet,
hvilket understreger den udvikling,
der har været i gang i 70’erne.

De kommende 10 år vil med de fo
religgende budgetforudsætninger
være præget af en betydelig anlægs
aktivitet, først og fremmest med
færdiggørelsen af et sammenhæn
gende, landsdækkende motorvejsnet
og herunder afslutningen af de store
brobygningsarbejder som FarØbro
erne og den ny Guidborgsundbro.

Forventningen om en svagere tra
fikudvikling end den, man var vid-

ne til i 60’erne og den første halvdel
af 70’erne, betyder dog formodentlig,
at der ikke som tidligere vil være
behov for udbygning af vejnettet
udelukkende med henblik på at for
bedre kapaciteten af vort vejnet.

Derimod må man forudse et stadig
stigende ønske om at få forbedret
trafiksikkerheden og de miljømæs
sige forhold — specielt i byerne. Et
ønske, der kan opfyldes bla, ved an
læg af omfartsveje omkring byerne
eller ved ombygning af hovedlande
vejene gennem byerne, så byernes
miljø bevares, og de svage trafikant
grupper bliver bedre sikret.

Et behov for øgede udgifter til ved
ligeholdelse af veje og broer kan nu
konstateres bl.a. som følge af det sti
gende vejslid fra den øgede lastbil-
trafik, og fordi de mange veje og bro
er, der blev bygget i 60’erne og 70’er-
ne, når reparationsalderen.

En vigtig opgave i 80’erne vil være

en yderligere intensivering af
forsknings- og udviklingsarbejdet
på Vejdirektoratets to laboratorier.
Dette forsknings- og udviklingsar
bejde må udføres i nøje sammen
hæng med det arbejde, der foregår i
andre industrialiserede lande, men
udvikles specielt under hensyntagen
til Danmarks særpræg, såvel klima
tisk som ressourcemæssigt.

Vejdirektoratet ønsker i fremtiden
i stadig højere grad at søge den vi
den, der er opbygget i virksomheden,
udnyttet effektivt. Det kan være af
kommunerne til løsning af deres op
gaver, eller til løsning afvejopgaver i
udlandet i samarbejde med private
firmaer eller andre offentlige myn
digheder til gavn for dansk eksport.
Vejdirektoratet vil også som servi
cevirksomhed lægge vægt på at in
formere trafikanterne bedre om
Danmarks mest benyttede transpor
system ‘det danske vejnet«.

I artikel i Dansk Vejtidsskrift nr. 10,
1981 og anden presseomtale er re
degjort for et forslag om oprettelse af
«Dansk Vejhistorisk Selskab».

Et sådant selskab er nu en realitet
i kraft af en stiftende generalforsam
ung, der affioldtes i Vejdirektoratet
den 2. marts 1982.

Selskabets bestyrelse blev som
følger:

Civilingeniør Per Aarsleff, udpe
get af entreprenørforeningen,

Sektionsingeniør G. Asger-Olsen,
udpeget af amtsvejingeniørforenin
gen,

Stadsingeniør Axel Bentsen, udpe
get af stadsingeniørforeningen,

Civilingeniør Jørgen la Cour, ud
peget af Asfaltindustriens Oplys
ningskontor for Vejbygning (AOV),

Oberst E. Darre, udpeget af inge
niørregimenterne,

Ingeniørdocent Morten Ludvigsen,
udpeget af Ingeniørskolernes lærer
forening for Vej- og Trafikteknik
(ILVT),

VejdirektørPerMilner, udpeget af
Vejdirektoratet,

Amtsvejinspektør K. I. Poulsen,
udpeget af Foreningen af Amts-
kommunernes Tekniske Chefer
(FATCh)

Overingeniør Ivar Schacke, udpe
get af Vejdirektoratet,

Museumsinspektør Hans Stiesdal,
udpeget af Nationalmuseet,

Cand, jur. Torben Topsøe-Jensen,
valgt af generalforsamlingen,

Lektor, dr. phil. Alex Wittendorff,
valgt af generalforsamlingen.

Generalforsamlingen valgte Mor
ten Ludvigsen til formand for selska
bet, og bestyrelsen har konstitueret
sig med et forretningsudvalg bestå
ende af formanden, G. Asger-Olsen
(kasserer) og Ivar Schacke (sekre
tær).

Arskontingentet er fastsat til kr.
50 for enkeltpersoner og kr. 500 for
institutioner, organisationer og fir
maer.

Selskabet er tænkt som forum for
alle, der interesserer sig for den hi
storiske udvikling af vejbygning,
vejfærdsel, vejlovgivning og vejfor
valtning og disse emnekredses be
tydning for samfundsudviklingen.

Som nævnt i tidligere presseom
tale skal selskabet samtidig være
stØtteselskab for oprettelse og drift
af et vejteknisk museum. Den eksi
sterende museumskomité vil under
selskabets auspicier fortsætte sit ar
bejde med indsamling og registre

ring af redskaber, maskiner, mate
rialer og andet med relation til tidli
gere tiders veje og arbejde for, at
dette bevares for eftertiden og præ
senteres på hensigtsmæssig måde.

Der er af redaktionen for Dansk
Vejtidsskrift stillet spalteplads til
rådighed for selskabet til meddelel
ser om aktiviteter og andet.

Selskabets første aktiviteter vil
blive to foredrag i forbindelse med
Amtsvejingeniørforeningens 50 års
jubilæum den 7. juni 1982 som om
talt andet sted i bladet.

Indmeldelse i Dansk Vejhistorisk
Selskab kan ske ved henvendelse til
formanden

ingeniørdocent, civilingeniør
Morten Ludvigsen
Sortedam Dossering 23,
2200 København N.
Telf, kontor 02 - 88 52 11,
privat 01 - 37 13 18

eller sekretæren
overingeniør Ivar Schacke,
Statens Vejlaboratorium,
Elisagårdsvej 5-7, 4000 Roskilde
Telf. kontor 02 - 35 75 88
som også modtager oplysninger om
effekter af interesse for museet og
andet af vejhistorisk interesse.

Morten Ludvigsen

Dansk Vejhistorisk Selskab
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Dansk Amtsvejingeniør
forening

Generalforsamling
6. juni 1982 kl. 18.00 på
Sheraton-Copenhagen Hotel

Dagsorden:
1. Valg af dirigent.
2. Beretning om foreningens akti

vitet i det forløbne år.
3. Foreningens reviderede regn

skab for det forløbne år og for
slag til budget og medlems
kontingent for det løbende år
fremlægges til godkendelse.
Endvidere fremlægges rejsefon
dens og jubilæumsfondens revi
derede regnskaber for det for
løbne år og forslag til budgetter
for det løbende år til godkendel
se.

4. Eventuelt indkomne forslag. In
gen forslag indkommet.

5. Valg af formand. G. Asger-Olsen
afgår og kan ikke genvælges.
Forslag: Nyvalg af Finn A. Ol

sen, Frederiksborg.
6. Valg af 2 bestyrelsesmedlem

mer. Poul Erik Hansen, Ribe, og
Karsten Thorn, Nordjylland, er
på valg, og sidstnævnte kan
ikke genvælges.
Forslag: Genvalg af Poul Erik

Hansen og nyvalg af
Anders Thanning,
Roskilde.

N ekro log
Civilingeniør Mogens Hasselbalch
Kloch er primo april 1982 død efter
længere tids sygdom.

Kloch blev født 1940 i Haderslev.
Allerede i barndommen stiftede han
bekendtskab med det erhverv, hvori
han senere skulle finde sin livsger
ning, idet hans far er pensioneret di
striksingeniør H. S. Kloch i Christi
ansfeld.

Efter kandidateksamen fra DTH i
1964, efterfulgt af aftjening af vær
nepligt og 2 år med vejopgaver for
firmaet Chr. Ostenfeld & W. JØnson,
blev Kloch i 1967 ansat i Vejle amts-
kommunes vejanlægsafdeling. Fra
1970 som stedfortrædende afdelings
ingeniør med vejplanlægningen som
sit primære ansvarsområde.

I Vejle amtskommune blev Kläch

7. Valg af suppleant til bestyrel
sen. Anders Thanning, Roskil
de, er på valg — men foreslås
valgt til bestyrelsen.
Forslag: Nyvalg af John Schiø

ler Andersen, Fyn.
8. Valg af en kritisk revisor. Ole A.

Holst, Bornholm, er på valg og
ønsker ikke genvalg.
Forslag: Nyvalg af Frede E.

Jensen, Vejle.
9. Valg af revisorsuppleant. Frede

E. Jensen, Vejle, er på valg —

men foreslås valgt til revisor.
Forslag: Nyvalg af Gert Olsen,

Århus.
10. Eventuelt,

Program for
DANSK AMTSVEJINGENIOR
FORENING’s
årsmøde den 7. - 8. juni 1982
i Københavns amtskommune

Mandag den 7. juni
i Prometeussalen i Dansk Ingeniør
forenings Hus, Vester Farimagsgade
31

9,00 Årsmødet åbnes afformanden
9,15 Københavns amtskommune

Teknisk direktør, civ.ing.
Ivar Jørgensen

9,30 Stiplanlægning og trafiksa
nering i KØbenhans amts
kommune
Afdelingsingeniør, cand. po
lyt. Bent Aagaard Nielsen

10,15 Kaffepause

en særdeles værdsat og afholdt med
arbejder som følge af hans store
faglige dygtighed, og hans lyse sind
og aldrig svigtende venlighed. Kloch
deltog med stor interesse og dygtig
hed i udvalgsarbejdet omkring ud
arbejdelsen af vejregler.

Også internationalt gjorde Kloch
sig bemærket, idet han på PIARC
kongressen i Mexico 1975 sammen
med en kollega kunne præsentere en
rapport om brede 2-sporede veje.

Fra medio 1979 var Kloch plaget
af sygdom og måtte efter flere forgæ
ves operationer tage sin afsked ul
timo 1981.

Vi savner Kloch.
Æret være hans minde.

Kollegaer ved
Vejle amtskommune.

11,00 Forholdet mellem vejlovgiv
ningen og planlovene
Kontorchef Leif Larsen, Mi
nisteriet for offentlige arbej
der

12,00 Frokost på Hotel Richmond
(nabo til Ingeniørforeningens
Hus)

Eftermiddagens program er fælles
for Amtsvejingeniørforeningen og
Dansk Vejhistorisk Selskab, og alle
interesserede er derfor velkomne.
13,30 Oldtidens veje

Civilingeniør, dr.techn. A. 0.
Bohn

14,30 De danske Kongeveje
Universitetslektor, dr.phil.
Alex Wittendorff

15,30 Afslutning
19,00 Jubilæumsmiddag på Shera

ton-Copenhagen Hotel for fo
eningens medlemmer og ind
budte gæster

Tirsdag den 8. juni
9,00 Københavns amtsråd er vært

ved en besigtigelsestur og
frokost for foreningens med
lemmer og indbudte gæster.
Afgang fra Københavns ho
vedbanegård (Bernstorffsga
de).

15,45 Tilbagekomst til hovedbane
gården.

25 års jubilæum
Civilingeniør Leif E. Volfing, Kø
benhavns amtskommune, kan den
1. juli 1982 fejre sit 25 års jubilæum.

Pensionering
Efter godt 36 års tjeneste i Thisted
amt — fra 1970 Viborg amt — går in
geniør E. Hedegaard Petersen den
31. maj 1982 over i pensionisternes
rækker,§ love

cirkulærer
bekendtgørelser mm.

Bekendtgørelse nr. 37 af 9. fe
bruar 1982 om nye detailforskrif
ter for køretøjer 1982
Justitsministeriet har udstedt en ny
bekendtgørelse om detailforskrifter
for køretøjers indretning og udstyr,
der trådte i kraft den 1. april 1982.

Reglerne gælder for køretøjer, der
registreres, godkendes eller tages i
brug første gang her i landet efter
ikrafttrædelsesdatoen.

Bekendtgørelsen kan købes i bog
handelen.
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2 mand
sætter
2’-300m
kantsten
pr. dag
Når først underlaget er orden
går det hurtigt med
Phønix Spikma-kantsten.
Men det er blot en af
årsagerne til, at denne
kantsten vinder frem overalt.

Ring eller skriv efter nærmere
oplysninger og referencer.

AS PHØNIX
Tagpap og Vejmaterialer
6600 Vejen
Tlf 053611


