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Det danske vejnets historie
AfAlex Wittendorff, universitetslektor, dr.phil.

henvisninger.

Det er en banal kendsgerning, at det
moderne samfund ikke ville kunne
fungere uden transport. Trafik-
forskning dyrkes flittigt, og ingen
ville drømme om at betvivle, at
denne forskning kan sige noget væ
sentligt om samfundet som en funge
rende helhed — om forbindelsen mel
lem dets enkelte geografiske dele,
om samvirke mellem produktion og
efterspørgsel, om demografi og be

folkningsmobilitet. Det er også al
mindelig erkendt, at disse forhold
kan oplyse om dynamikken i sam
fundet — at samfærdselens forhold i
visse henseender kan være en måle
stok for samfundets udviklingsret
ning, og at man i den såkaldte frem
tidsforskning også må interessere
sig stærkt for trafikgeografiske
aspekter.

Det har vel nok i mindre grad væ

ret almindeligt erkendt blandt hi
storikere, at studiet af fortidens sam
færdseisforhold kan være en vigtig
indfaldsvinkel til forståelse af et for
tidigt samfunds funktion og udvik
ling. I hvert fald har studiet af disse
forhold ikke været gennemført i et
omfang, som de fortjener. Vejsyste
mets udviklingshistorie kan fortælle
om de forskellige Økonomiske og de
mografiske centres skiftende betyd
ning inden for et land, og for den
historiker, der er optaget af spørgs
målene om, hvordan og hvorfor et
samfund ændrer sig, vil samfærdse
lens historie være et vigtigt led i det
kompleks af forhold, der må stude
res.

Det vejhistoriske kildemateriale
En årsag til, at studiet afsamfærdse
lens udvikling ikke er blevet dyrket
så flittigt trods megen erkendelse af
emnets betydning — en dansk histo
riker (Axel Steensberg) har kaldt
samfærdselen for «al kulturs ryg
rad» — kan være, at der hertil kræ
ves metoder, der går en del ud over,
hvad der sædvanligvis er behov for
ved historiske undersøgelser. Emnet
fører uundgåeJigt ind i en række an
dre videnskaber — kulturgeografi,
geomorfologi, hydrologi, arkæologi,
vej- og brobygningsteknik — og disse
besværligheder er måske en afgrun
dene til, at mange historikere, som
har været inde på vejhistoriske em
ner og har haft brug for viden om,
hvordan en bestemt periodes vejnet
så ud, har taget deres tilfiugt til en
let tilgængelig, men desværre ikke
pålidelig kilde, nemlig kortmate
rialet. Hvis man forsøger at rekon
struere et fortidigt vejnet på grund
lag af gamle — eventuelt samtidige —

kort, løber man ind i den vanskelig
hed, at de gamle kartografer, f.eks.
fra 16. og 17. århundrede, i det om
fang de overhovedet afbilder veje,
slet ikke er i stand til at levere et
tilstrækkelig nøjagtigt billede af
vejnettet, til at det kan bruges som
udgangspunkt for videnskabeligt
arbejde. Grunden ligger lige for: de
havde ikke tilstrækkelig viden og

Nedenstående artikel svarer stort set til et foredrag holdt ved
Amtsvejingeniorforeningens 50 års jubilæum i juni 1982, hvor også
Dansk Vejhistorisk Selskab var indbudt. Der er sket nogle udvidelser i
forhold til foredraget, og der er tilføjet noter med litteratur-

Udsnit at
franskmanden Nicolas
Sansons kort fra 1662.
Et eksempel på hvor
skematisk vejene er
tegnet — når de endelig
er med på de gamle
kort.
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Johannes Mejers kort
over Soreegnen.
Johannes Mejer
(1606-1674) var
Christian lys ksrtogrsf.
Hans kort er
fremragende for sin tid,
men de mangelfulde
hjælpemidler, hsn
havde til rådighed (og
kongens
utålmodighed), måtte
medfore, at
unojsgtighederne hvad
sngsr lsndsbyernes
placering og vejnettet
er så sfore, st hans kort
ikke er en pålidelig
topogrsfisk kilde.

tekniske hjælpemidler til rådighed.
Og hvis man til rekonstruktionen af
et ældre vejnet vil anvende de pålide
lige senere kort — for Danmarks ved
kommende blev den første landsom
fattende opmåling baseret på trian
gulation gennemført 1762-1820 — må
man gøre sig klart, at man arbejder
ud fra en ganske bestemt forudsæt
ning, nemlig at vejnettet ikke er un
dergået væsentlige ændringer i ti
den mellem den undersøgte periode
og den senere kortlægning. Under
søgelser af middelalderlige vejnet på
grundlag af langt senere kildemate
riale er f.eks. gennemført af Adolf
Schück og Gertrud Schrecker (1).
Men tanken om den meget store kon
tinuitet i vejnettet er ikke holdbar.
En undersøgelse af det danske vejsy
stem, især det sjællandske, i perio
den ca. 1550-1650 på grundlag af
samtidige kilder (21 har vist ret be
tydelige afvigelser i forhold til den
kortlagte situation ca. 150 år sene
re, også for nogle af hovedruternes
vedkommende. Enhver rekonstruk
tion af et vejnet, således som det så
ud i en periode, der tidsmæssig er
blot noget fjernet fra det ældste påli
delige og dækkende kortmateriale,
må, når det overhovedet er muligt,

baseres på samtidigt kildemateriale,
som kan give sikre efterretninger
om, hvilke ruter færdselen faktisk
fulgte. Det vil dreje sig om beskrivel
ser af rejseruter, placering af broer,
herberger og kroer, topografiske an
givelser i forbindelse med efterret
ninger om udført vejarbejde, domme
afsagt over bønder, som har forsømt
vedligeholdelsen af nærmere an
givne vejstrækninger, og i det hele
taget oplysninger om vejenes topo
grafi, således som de vil kunne træf
fes i det samtidige kildemateriale i
mange forskellige forbindelser.

I den sammenhæng er der en vig
tig »kilde«, som ofte vil kunne volde
en historiker med en traditionel ud
dannelse mange problemer, nemlig
terrænforholdene, selve landskabet
som kilde til fortidig menneskelig
aktivitet. Det er ikke muligt her at
komme nærmere ind på dette omfat
tende spørgsmål, og de forskellige
landskabstyper vil byde på vidt for
skellige problemer. F.eks. vil det
være muligt for Norges vedkom
mende at udskille et stærkt begræn
set antal terrænmæssige mulighe
der for færdselen på grundlag af
overfladerelief, sne- og skovgrænser,
og derefter ud fra andre kilder søge

at fastslå, hvor vejene inden for disse
muligheder faktisk gik (3). Noget så
dant kan ikke gøre for Danmarks
vedkommende. Det lidet dramatiske
overfladerelief giver her så ringe an
ledning til at indsnævre de trafikale
muligheder til bestemte strøg — også
for ældre tiders vedkommende, da
det tekniske stade var et andet — at
det i stedet bliver hindringerne for
færdselen, f.eks. istidens smelte
vandsdale, der kan udskilles som
særlige områder, mens resten, hvor
vejene kan have gået mange steder,
udgør langt den største del. I den for
bindelse er tidligere tiders hydrolo
giske forhold en faktor, som må tages
i betragtning. Grundvandet har før
industrialiseringen og byernes
vækst stået højere, og den mang
lende regulering og oprensning af
vandløb har bidraget til at gøre are
alerne langs selv mindre strømme
vandlidende. Med hydrologiens nu
værende stade er det ikke muligt at
finde blot nogenlunde nøjagtige ud
tryk for disse forhold og deres indfly
delse på samfærdselen, og de hydro
logiske forhold og årstidsvariati
onerne i dem må desuden ses i sam
menhæng med hver tidsalders tek
niske mulighed for at overvinde eller
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bøde på deres uheldige virkninger.
For Danmarks vedkommende synes
de spredte undersøgelser af Sø- og
mosebassiner, der er foretaget, at vi
se, at sænkningen af grundvand
standen siden det 19. århundrede, da
processen begyndte for alvor, va
rierer mellem 8-9 m, som er konsta
teret enkelte steder, til noget nær
nul i nogle mindre, afsides liggende
områder. Med al mulig forbehold
kan man antage, at vandspejlets
sænkning på almindelig opdyrket el
ler på anden måde kultiveret terræn
ligger pâ omkring 1 m, og da såvel
det primære som det sekundære
grundvandsspejl i lavninger og dale
nu for det meste ligger i en dybde af
40-80 cm, må det danske landskab
som helhed før det 19. århundrede
have frembudt et ganske andet hy
drologisk billede end nu. I næsten
alle lavere områder vil jordoverflade
og grundvandsspejl have skåret hin
anden, således at de fleste sådanne
steder har været konstant fugtige og
om vinteren, når grundvandet står
højest, oversvømmede. Og navnlig
vandløbene har været besværlige for
trafikken. Når de forår og efterår
havde deres maksimale vandføring,
er deres bredder blevet forvandlede
til store sumpede områder. Ved de
reguleringer, der nu har fundet sted,
er der naturligvis taget hensyn til
størrelsen af de lokale årsvariati
oner i vandføringen, som i Danmark
er meget store på Øerne, men små i
Jylland, hvilket er betinget af jord
bundsforholdene. For et typisk jysk
vandløb er afstrømningens årlige
gang, målt som månedsmiddel over
perioden 1917-1955, karakteristisk
ved, at maksimum er omkring 3
gange minimum, mens der for et
vandløb typisk for øerne er tale om et
maksimum på omkring 10 gange
minimum (4). I en tid, da vandløbene
var overladt til sig selv, må navnlig
de sjællandske strømme have været i
høj grad uberegnelige for trafikan
terne. Vandskelslinier har givet de
bedste færdselsbetingelser, men har
langt fra kunnet dække behovet for
trafikveje, og at en del veje i det 16.,
17. og 18. århundrede betragtedes
som ufarbare for kørende trafik på
nogle årstider må ses i lyset af de her
skitserede hydrologiske forhold.

De gamle landsbyveje
Vedrørende vejenes udviklingshi
stone over en længere periode har
ovennævnte undersøgelse af specielt

det sjællandske vejnet ført til den
konklusion, at det er de gamle veje
mellem landsbyerne, der var det bæ
rende element i vejnettet helt frem
til slutningen af det 18. århundrede,
da forholdene ændredes radikalt
ved, at nye kunstigt anlagte hoved
veje begyndte at brede sig ud over
landet. Blandt eksperter er der for
skellige meninger om, hvornår be
byggelsen antog form af stedfaste
landsbyer. Vi kan her nøjes med at
fastslå, at der forud for vikingetiden
var skabt en landsbyorganisation,
som siden i mere udviklet form har
præget landet i over tusinde år. Sam
tidigt opstod der et system af veje
mellem disse landsbyer. Den middel
alderlige lovgivning — Jyske lov
1241 — omtaler, at der til hver
landsby skulle gå fire offentlige veje,
og i dette omfattende system af
landsbyveje synes der ikke at være
sket særlig store indgreb, efter at
kØbstæderne er kommet til. Lokalt
kan der godt være sket reguleringer
og omlægninger af landsbyveje,
f.eks. når landsbyer flyttedes eller
nye opstod, men det var primært et
vejnet skabt og opretholdt i forbin
delse med bebyggelsens hovedele
ment, landsbyerne (5. Trafikanter,
der skulle bevæge sig over længere
strækninger, har fulgt landsbyveje
ne, og nogle gennemgående strøg er
efterhånden blevet mere trafikerede
end andre. Allerede på Jyske lovs tid
var nogle veje skilt ud som mere be
nyttede end andre, nogle var ikke
blot landsbyernes veje, men også
‘>hele herredets vej’, og nogle hørte
til kongens hærstræde og skulle af
hensyn til ledingsvæsenet sikre for
bindelsen mellem landsbyerne og
strategisk vigtige steder. Disse vig
tige veje — til handelspladser, over
fartssteder, gode havne o.s.v. — har
spillet en stor rolle for købstædernes
placering, der for en meget stor del
må ses som et resultat af færdsels
forholdene. Men de hovedveje, som
dannede forbindelsem mellem køb
stæderne, og som skabte forbin
delsen mellem landsdelene og til ud
landet, skal man ikke forestille sig
som egentlige gennemgangsveje på
samme måde som nutidens større
veje. Det var de gamle landsbyveje,
som ved brug efterhånden er fæstnet
som sammenhængende veje mellem
mere fjerntliggende mål. Denne pro
ces har formet sig forskelligt for de
enkelte vej strækninger, alt efter ter
rænforhold og færdselsintensitet.

Nogle steder gav naturforholdene
anledning til, at hovedvejen straks
blev placeret på sin blivende plads.
Et eksempel herpå er vejen mellem
København og Helsingør, der for en
stor del forløber på en terrasse, dan
net ved landhævningen efter stenal
deren mellem den gamle kystskrænt
og havets nuværende niveau. Også
mere markante vandskelslinier og
især istidens smeltevandsdale har
bidraget til tidligt at fæstne og fast
holde bestemte vejlinier. Andre ste
der har færdselen alene fikseret be
stemte landsbyveje som gennemgå
ende veje. Denne udvikling henimod
færdselsskabte hovedveje har taget
lang tid og blev i virkeligheden kun
fuldbyrdet, inden de store vejreformer
begyndte i slutningen af det 18. år
hundrede på de ruter, hvor trafikken
var allerstrst. Som et eksempel kan
nævnes den vej, færdselen allerede
fra omkring år 1200 dannede mellem
Roskilde og «Købmændenes havn«,
det nuværende København, ved sejl-
løbet mellem Sjælland og Amager,
en handelsplads hvor fremmede
købmænd kom i forbindelse med en
købedygtig befolkning. I andre egne
har færdselen derimod været så be
skeden, at den endnu i det 18. år
hundrede ikke har formået at fæstne
et bestemt forløb gennem landsby-
veje som hovedvej. Sådanne steder —

og det er for Danmarks vedkommen
de de fleste vejstrækninger — var der
ikke tale om en enkelt vej imellem
f.eks. to købstæder. Kilderne nævner
i nogle tilfælde direkte, at der var to
veje mellem to købstæder, og i endnu
flere tilfælde ses det, at hver af disse
hovedveje ikke har bestået af en en
kelt veldefineret vej, men at færdse
len over nogle strækninger på dem
har fulgt forskellige konvergerende
veje. Det var forskellige systemer af
landsbyveje, den gennemgående tra
fik benyttede — som en fods ind
landsdelta med arme, der skilles og
mødes.

Hovedvej ene
To tendenser har præget vejsystemets
udvikling i Danmark før slutningen
af det 18. århundrede: 1. Den gen
nemgående færdsel har skiftet mel
lem de eksisterende landsbyveje, op
givet nogle og taget andre i besiddel
se, alt efter det behov der opstod, når
nye økonomiske og befolkningsmæs
sige centre dannedes og andre mi
stede deres dragning. En købstads
opblomstring vil være sket i takt
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Udsnit at Videnskabernes Selskabs kort 1772 Man ser den da eksisterende hovedvej gennem Ringsted, Sorø og Slagelse sno sig frem gennem landsbyerne, mens
den projekterede nye hovedvel er indtegnet som en direkte vej mellem købstæderne

med, at den gennemgående færdsel i
landsdelen i stadig stigende grad
søgte til denne by, samtidig med at
den efterhånden forlod de landsby
veje, der tidligere havde ført den gen
nem en anden konkurrerende køb-
stad, som nu var på retur. 2. Udvik
lingen er gået i retning af større en
kelthed. Brobyggeri og oprettelse
af kroer tog et opsving navnlig fra
begyndelsen af det 17. århundrede,
øjensynligt som følge af en voksende
og ændret trafik. VognkØrselens
gradvise dominans stillede nye og
større krav til brobyggeriet, og på de
mere trafikerede strøg blev det ef
terhånden i stigende grad muligt at
ernære sig i krofaget. Såvel broer
som kroer har virket i retning af at
udvælge bestemte ruter gennem
landsbyvejene som hovedveje. Det
var bønderne, der skulle holde de
elendige jordveje i nogenlunde far
bar stand, og i en række tilfælde kla
gede de over, at det brydsomme ar
bejde blev forøget, fordi det krævedes
af dem, at de skulle arbejde på flere
veje mellem de samme to købstæder.

Sådanne klager førte i nogle tilfælde
til, at regeringen bestemte, at arbej
det skulle koncentreres på en be
stemt rute, hvilket yderligere har
virket i retning af enkelte ruters ud
vælgelse som hovedveje.

Det fremgår af, hvad der her er
sagt, at det i helt overvejende grad
var færdselen selv, der valgte sine
veje. Centralmagten og dens lokale
repræsentanter har endnu i det 16.
og 17. århundrede kun i meget ringe
grad grebet ind i vejudviklingen ved
nyanlæggelse af veje eller egentlige
reguleringer, bortset fra de oven
nævnte tilfælde, hvor anlæggelse
afbroer eller bøndernes fritagelse for
at holde enkelte strækninger fik en
regulerende virkning. Der er såvel i
oldtid som i middelalder anlagt veje
på initiativ af en eller anden myn
dighed, og enkelte steder kan rester
af disse veje endnu påvises i form af
brolægninger. Også i det 16. og 17.
århundrede forekommer sådanne
nyanlæggelser af offentlige veje,
men det drejer sig i de fleste tilfælde
om forbindelsesveje til slottene og er

ganske åbenbart undtagelser. Hvor
dan veje fra de ældste tider og frem
til slutningen af det 18. århundrede
er blevet til, får man et indtryk af
gennem de vedtægter for landsby
samfundene og kØbstædernes byjor
der, som blev nedskrevet i den form,
vi nu kender dem, i det 16. og 17.
århundrede, men hvis indhold for
mentlig er noget ældre. Heri finder
man f.eks., at forbudet mod, at man
kører over en anden mands jord, mo
tiveres med frygt for, at det ‘stedse
til en alvej forbliver», ligesom der
fastsættes straf for den, der kører el
ler rider på anden mands jord «og
således gør vej hvor ingen vej er og
baner vejen for den vejfarende< (6).
Vejene er skabt ved brug og underti
den ved en kamp mellem jordejere og
de vejfarende og ikke efter en bevidst
beslutning af en kompetent myndig
hed.

Den her skitserede vejudvikling
gennem mere end et årtusinde kan
da kort opsummeres således: Da lan
dets bebyggelse i løbet af århundre
derne forud for vikingetiden antog
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Århus.

Jelling Vejle
7

Nygnd (
Kolding

Haderslev

form af landsbyer, opstod samtidig et
system afveje mellem disse landsby
er, og denne proces fortsatte med an
læggelse af nye landsbyer eller flyt
ning af gamle. Der skete til stadig
hed ændringer i disse landsbyvejes
detaljerede forløb ved et samspil
mellem færdselsintensitet, terræn
forhold, hydrologiske forhold og de
enkelte lodsejeres nidkærhed for at
værne deres dyrkningsret, hvorved
der skabtes en ligevægt, der har gi
vet sig udslag i et vekslende antal
kørespor fra sted til sted, eller i om
lægning af vejforløb på lokalt plan.
Det afgørende er imidlertid, at det
te system af landsbyveje kom til
at præge udviklingen i adskillige
århundreder. Den gennemgående
færdsel, som i takt med samfunds
udviklingen voksede, var til sta
dighed bundet til landsbyerne.
Denne færdselens binding til det
ældgamle system af landsbyveje gør
det til et afgørende aspekt ved stu
diet af vejudviklingen at fastslå de
enkelte strækningers betydning for
de skiftende tider med forskellige
trafikskabende centres vekslende
tiltrækning. Hovedvejenes placering
i hele denne lange periode har været
en langsom proces, hvis mest virk
somme kræfter har været samfun
dets skiftende struktur, den tekni
ske udvikling med indførelse af
vogne til personbefordring og det
deraf følgende brobyggeri, de natur-
givne forhold, menneskets vane-

mæssige tilbøjelighed til at følge
kendte veje og — som en vigtig faktor
— selve den forøgelse af trafikken på
vejene, som kan konstateres navnlig
fra det 16. århundrede.

Kongevejene
Noget ganske nyt i forhold til hele
denne lange udvikling skete i Dan
mark i slutningen af det 16. århun
drede. Da begyndte anlæggelsen af

det system af kongeveje — kongens
private og for alle andre afspærrede
veje — der, så vidt det er mig bekendt,
er enestående i Europas historie, og
som er et udtryk for en radikal ny
tænkning i vejenes nyere udvik
lingshistorie. Der er som nævnt nok
tidligere blevet anlagt enkelte vej-
strækninger, men her blev der for
første gang i Danmarks historie
skabt et egentligt vejsystem, som var
et resultat af central planlægning ud
fra den grundlæggende idé, at veje til
fjerntrafik ikke behøver at være
bundet til landsbyerne, men kan
danne direkte forbindelse mellem
fjernere mål. Bortset fra en enkelt
strækning i Jylland (se kortet) var
kongevejene begrænset til Sjælland,
hvor der altså i mere end et århun
drede eksisterede to skarpt adskilte
vejsystemer. Under Frederik II an
lagdes strækningerne København-
Frederiksborg-Kronborg (1584-85),
Ringsted-Antvorskov (1585) og Ha
derslev-Kolding-Jelling (1585-
87). Christian IV fortsatte med
strækningerne Antvorskov-Korsør
(1621), Roskilde-Haraldsted-Ring
sted (1638-40), og København-
Roskilde (1641). Ved næsten alle de
nævnte endepunkter lå der kongeli
ge slotte eller gårde, og systemet
udbyggedes med en række forbindel
ses- og sideveje til andre lystgårde
og slotte, især i Nordsjælland.
Christian IV havde planer om en

Kongevejen i Jylland.

Skanderborg.
slot

Hansens.

Kongevejen
Off. vej

4,0

Kilometer

.
Odense

E1

Kongevejene og nogle
at de vigtigste
offentlige veje på
Sjælland i 16. og 17.
årh und rede.

Kaluedborg --

Holbæk

Kongevejen
Off. veje
Tunnel dale

Kilometer
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Indkørselen til København set fra Valby bakke, 1587, fra Braun og Hogenberg, Civitates orbis terrarum, IV, Køln 1588. Til venstre ses den Simple bonde- og
borgervogn, til højre den fornemme rejsevogn, kuskvognen. Den har navn efter den ungarske by Kocs, hvor den først konstrueredes. Kuskvognen har igen givet
navn til sin fører, kusken.

vej fra Roskilde til Frederiksborg,
men den blev aldrig anlagt. I det
følgende skal der gøres rede for
kongevejenes anlæggelse, tekniske
beskaffenhed, benyttelse og ende
lige skæbne.

Det var de offentlige vejes elendige
tilstand, der førte til den radikale
tanke om anlæggelse af kostbare
kvalitetsveje udelukkende forbe
holdt kongen og hans hus. De eksi
sterende veje var helt overvejende
ubehandlede jordveje, hvor man
søgte at udbedre de værste skader —

dybe hjulspor og huller — ved påfyld
ning af sand og grus eller ved bro-
lægning af særligt udsatte steder.
Men der opstod stadig nye skader, og
det var i virkeligheden en håbløs op
gave for det daværende samfund at
holde de primitive veje, som færdse
len selv sled i terrænet, i en sådan
stand, at de kunne føles egnede til
vognkørselen, der blev mere og mere
udbredt til personbefordring i løbet
af det 16. århundrede. I middelalde
ren har bønderne naturligvis hele ti
den haft deres besvær med godstrans
porten på de slette veje, men herom
hører man ikke meget i kilderne. De
ridende — og det vil sige næsten alle,
der rejste over længere strækninger,
bortset fra gamle og svagelige — har
klaret sig ganske godt, selv når føret
umuliggjorde kørsel med arbejdsvogn.
Da personbefordring med vogne i det
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16. århundrede steg, steg dermed
også de krav, der blev stillet til veje
ne, og klagerne over de slette veje
forekommer derefter i et sådant om
fang, at fremskridtet med hensyn til
befordringsmiddel i kilderne nær
mest tager sig ud som et tilbage-
skridt i vejenes kvalitet. Kongerne,

der i det 16. århundrede endnu i vid
udstrækning berejste landet som et
led i administrationen, herunder
især retsplejen, og også for på stedet
at kunne forbruge de naturalieydel
ser, der kom ind som afgifter, har i
højeste grad været udsat for træng
slerne på de opkørte, ujævne og ofte

i-

_____ _____

Bonde- og borgervogne på Nytorv i København. I baggrunden til venstre ses en karroSse. Peder Resen: Atlas
Danicus, 1677.
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vandfyldte og sumpede veje. Frede
rik 11(1559-88) interesserede sig for
nye vogntyper og lod fremstille
vogne med ophængt vognkasse i et
forsøg på at afbøde de værste stød.
Disse eksperimenter førte i Dan
mark som andre steder frem til ska
belsen af karrossen og senere til den
spinklere karet. Det vil ikke være
korrekt at hævde, at det var den tun
ge, men behageligere karrosse, der
førte til anlæggelsen afkongevejene,
for karrossen er senere, og endnu
Christian IV (1588-1648) kørte som
oftest i kuskvogn eller lignende let
tere rejsevogne. Men eksperimen
terne med vogne og anlæggelsen af
kongevejene skal snarere ses som
parallelle udslag af ønsket om en
mere bekvem og hurtig befordring.
Den radikalisme, hvormed tanken
om et system afveje udelukkende for
beholdt kongen og hans hus blev ud
formet. svarer godt til de høje tanker
om kongemagten og bestræbelserne
på at centralisere statsstyrelsen om
kring denne kongemagt, som var en
fremtrædende tendens i perioden.

Anlæg af kongeveje
Når anlæggelsen af en strækning
var besluttet, var det første skridt at
finde frem til den mest hensigts
mæssige linieføring. Det foregik i
praksis på den måde, at der på det
lokale herredsting blev udtaget
nogle bønder, som ud fra deres
kendskab til egnen skulle afmærke
vejens forløb, således at den kom til
at gå mest direkte mellem målene.
Flere udenlandske rejsende, som
under besøg i Danmark har set kon
gevejene, har hæftet sig ved deres

usædvanlige lige forløb. Man skal
naturligvis ikke forestille sig, at
kongevejene i denne henseende stod
mål med moderne motorveje, men i
forhold til de offentlige veje, der ofte
fulgte landskabets højdekurver og
derfor bevægede sig mod målet i
store bugtninger, har en vejføring,
der holdt sig omkring den rette linie
mellem endepunkterne, måttet fo
rekomme at være et stort fremskridt.

Over mange strækninger kunne
vejene anlægges på arealer, som lå
udyrket og ubenyttet hen, og i andre
tilfælde blev de ført over jord, som
kongen ejede. Men kravet om den di
rekte vej medførte, at vejene ofte
skulle gå midt igennem landsbyer
nes dyrkede marker, således at de
berørte jordejere og fæstere måtte
have erstatning. For fæsternes ved
kommende skete det i form af ned
slag i landgilden. Det forekom også,
at en eksisterende offentlig vej blev
beslaglagt og omdannet til kongevej.

Når det vedtagne vejforløb var af
mærket med pæle, kunne kongens
fæstebønder tilsiges til arbejdet med
anlæggelsen for at udføre den gro
vere del, såsom at jævne vejbanen og
køre materiale til og fylde det på,
mens fagfolk tog sig af de mere spe
cielle opgaver som broer, porte,
bomme og låse. Dette store nye
tvangsarbejde lod bønderne sig na
turligvis ikke byde uden modstand,
og den ældste omtale af, at det mili
tære strafferedskab, træhesten, nu
blev anvendt mod bønderne, fore
kommer i forbindelse med anlæggel
sen af en kongevej.

Med hensyn til disse vejes tekni
ske beskaffenhed er det vanskeligt

at få et helt sikkert billede. Kilclerne
er på dette punkt få og spredte, og det
må yderligere erindres, at hvert ku
deudsagn som regel kun angår en
enkelt vejstrækning. Det er tvivl
somt, om alle vejene fra Kronborg til
Korsør såvel som den jyske er blevet
anlagt helt ens. De er skabt til for
skellige tider, af to konger og under
ledelse af forskellige lokale em
bedsmænd, og også terrænforhold og
adgang til egnet fyldmateriale kan
have givet dem forskelligt præg.
Hertil kommer, at de enkelte ruter
ikke har været af lige stor vigtighed
for de kongelige trafikanter. Vejen
København-Frederiksborg-Kronborg
har selvsagt hele tiden spillet en
større rolle end de mindre befærdede
veje i det vestlige Sjælland, og dette
kan have givet sig udslag i afvigelser
med hensyn til den omhu, der ofredes
på de enkelte strækninger. Noget
kan der dog siges om sagen. I de få
tilfælde, hvor man får oplysninger
om vejenes bredde, viser det sig, at
denne har ligget på omkring 4 m.
Vedrørende selve vejbelægningen
har det tidligere været den alminde
lige antagelse, at kongevejene var
brolagte i hele deres udstrækning,
øjensynlig ud fra en mere eller
mindre bevidst forestilling om, at en
brolagt vej var det bedste og mest
hensigtsmæssige, datiden kunne
præstere. Denne antagelse holder
imidlertid ikke for en nærmere un
dersøgelse. Brolægning har været
det solideste og uundværlig som be
skyttelse mod fugtig og ustabil
grund, især hvor en sådan var udsat
for særlig belastning, og af de beva
rede regnskaber ses det da også, at

-- ——.-

Relief, udført at billedskæreren Abel Schrøder omkr. àr 1600 til herregården Lystrup. Det viser tidens mest moderne rejsevogn, kuskvognen med kaleche og
vognkassen ophængt i stropper fastgjort til en trækonstruktion. der star på vognens bund. Denne ophængning var tidens svar på vejenes elendige tilstand.

54 Dansk Vejtidsskrift nr. 3 . 1983



brolæggere har været i virksomhed
på vejene. Men udgifterne til bro-
lægning er beskedne, og arbejdet an
gives i flere tilfælde at være udført
på særligt udsatte steder, f.eks. ved
enderne af broerne. Det hænger
uden tvivl sammen med, at brolæg
ning næppe kan betragtes som den
mest hensigtsmæssige vejbelægning
for hurtigkørsel med datidens vogne.
At køre stærkt på datidens stenbroer
af mere eller mindre flade natursten
af meget uens størrelse må have væ
ret en fæl oplevelse. Frederik lis be
stræbelser med vognene gik som
nævnt ud på at hænge vognkassen
op, så vejens stød i nogen grad kunne
afbØdes. Det samme synes også at
være tilstræbt ved vejbanens ud
formning. De ganske få undersøgel
ser, der har været foretaget på ste
der, hvor en kongevej vides at have
gået, og ligeledes de udtryk, der an
vendes i de skriftlige kilder, som
omhandler anlæggelse eller vedli
geholdelse af kongeveje, må føre til
den slutning, at vejbanen helt over
vejende har været opbygget på føl
gende måde: Efter at grunden var
ryddet, blev forhøjninger delvis gra
vet af og huller fyldt op, og eventuelt
er der blevet lagt et lag grene, hvis
bunden var fugtig. Derpå er der så
blevet lagt et jævnt lag overvejende
bestående af sten og grus, og til slut
er sand og grus blevet fyldt på og
jævnet. Stenlaget har kunnet give en
fast grund, mens det Øverste lag af
sand og grus har afbdet de værste
stød og givet en mere eusartet kørsel.

Anlæggelsen af en sådan vej
kunne i et kuperet og vanskeligt ter
ræn stille store krav. Ved anlæggel
sen af strækningen Roskilde-Ha
raidsted, hvor vejen et sted gik igen
nem et stærkt bakket moræneland
skab med talrige store regnkløfter og
sumpede lavninger, krævedes der
ikke mindre end 27 broer. I nærhe
den af Korsør førtes vejen over en
lavvandet del af noret på en dæm
ning, der var forsynet med gennem-
løb for vandet og på siderne forstær
ket med store sten til beskyttelse
mod vand- og iserosion. Der blev fo
retaget pilotering for at sikre, at den
fugtige grund kunne bære dæmnin
gen. Også andre steder er der blevet
bygget dæmninger af ret betydelige
dimensioner. Vandets skadelige
virkninger søgtes mange steder af
bødet ved meterdybe grøfter på
begge sider af vejen.

I forbindelse med kongevejenes
anlæggelse må nævnes endnu en
ting, nemlig noget så moderne som
afmærkning af afstandene. De nord
sjællandske veje fra København til
Frederiksborg og videre til Kronborg
fik straks fra anlæggelsen træstol
per til afmærkning af hele og halve
mii, og de Øvrige kom med efterhån
den. Strækningen Kolding-Ha
derslev blev i 1619 udstyret med
«vejtal», der markerede kvarte mil.
Opmålingen blev foretaget med en
vogn, som Christian IV havde mod
taget fra hertug Ulrik af Mecklen
borg i 1584, og den mand, som havde
konstrueret vognens måleapparat,
fulgte med for at give undervisning i
brugen. Christian IV har selv note
ret i sin aimanak for 1621, at efter
det mål, vejen mellem København og
Frederiksborg er målt med, er en mil
12.284 sjællandske alen. Den an
vendte mii kan følgelig beregnes til
7,770 km.

Kongeveje — kun for kongen
Baggrunden for anlæggelse af kon
gevejene var, at kongerne ønskede at
kunne foretage de hyppigste af deres
rejser på veje afen bedre kvalitet end
de opkørte og undertiden ufrem
kommelige offentlige veje, men
skulle de nye veje bevare deres stan
dard, måtte færdselen på dem ind
skrænkes til det mindst mulige.
Hver gang en strækning var anlagt,
blev der derfor straks forkyndt et
almindeligt forbud mod enhver form
for kørsel på den. Men kongevejene
måtte naturligvis friste de vejfa

rende — de var ikke blot af bedre kva
litet, men betød i almindelighed også
en genvej — og lige fra den første kon
gevejs anlæggelse i 1585 og til færd
selens endelige frigivelse på de sid
ste kongeveje i det 18. århundrede,
måtte der føres en stadig kamp mod
den illegale trafik, hvor mange mid
ler blev taget i brug fra begge sider.

For at reservere kongevejene for
kongelig færdsel blev de straks fra
begyndelsen spærret med aflåste
porte og bomme, og disse var et iøjne
faldende træk ved vejene helt til
deres opgåen i det almindelige vej-
net, efter at frigivelsen var begyndt i
det 17. århundrede. Afspærringerne
var placeret ved indkørslerne til
kongevejene, hvor disse udgik fra el
ler krydsede de større offentlige veje,
således at kongevejene spærredes,
mens de offentlige veje lodes fri.
Også inde på selve kongevejene var
der bomme på steder, hvor de kunne
gøre mest gavn, d,v.s. ved broer og
dæmninger. På et billede af Kolding
i Frederik lis tid ser man den eks
klusive vej ligge fornemt tilbage
trukket i byens udkant.

For at kunne færdes på kongevej-
ene på legal vis måtte man altså
have nøgler til låsene for porte og
bomme. Gennem den strengeste
kontrol med fremstillingen af nøgler
søgte kongerne at gøre afspærringen
effektiv. I 1637 blev der givet ordre
til at aftage låsene på alle porte og
bomme på de fleste strækninger på
Sjælland og lade dem forandre såle
des, at de samme nøgler ikke kunne
bruges til alle låsene. Der måtte kun
fremstilles to nøgler til samme
bomme eller porte. Der var åbenbart
blevet fremstillet falske nøgler i et
sådant omfang, at drastiske foran
staltninger var nødvendige for at
gøre dem ubrugelige. Det vedblev
perioden igennem at være en overor
dentlig eksklusiv kreds, der fik eller
lånte nøgler til kongens veje. For
uden den kongelige familie var det
kun udenlandske fyrstelige gæster
og muligvis enkelte gesandter og
andre, som kongen ville vise særligt
hensyn. Rigsrådets medlemmer
kunne ikke benytte vejene. De var
virkelig helt bogstaveligt «kongelig
majestæts veje».

De illegale trafikanter, der ved
hjælp af falske nøgler eller ved at
bryde låsene op skaffede sig adgang
til kongevejene, var hjemfalden til
straf, som blev fastsat i de åbne bre
ve, der forkyndte færdselsforbudet.Et stykke brolagt kongevej i Nyrup hegn, Nordsjæl

land.
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Kolding i Frederik lis tid med den lukkede kongevej og ‘des Konigs zugbrugk kongens vindebro, til hojre Fra Braun og Hogenberg. Civitates orbis terrarum, V,
Kain 1598

Det uensartede i den retstilstand,
der rådede i henhold til disse konge-
breve, træder stærkt frem i denne
forbindelse, idet straffen for ulovlig
færdsel på kongens veje varierer fra
konfiskation af det medførte vogn-
læs til derudover fortabelse af mis
dæderens halve boslod. Det ser dog
ud til, at der i praksis er blevet idømt
bøder, der nærmest svarer til konge
brevenes laveste takst. Og der fore
kommer også et eksempel, hvor
Christian IV bestemte, at en vogn-
mands svend, som var taget på en
kongevej, skulle slippe med et drag
prygl, mod at han til gengæld de
monstrerede sit sikkert indgaende
kendskab til, hvor man kunne køre
ind på kongevejen, og hvor det ikke
kunne lade sig gøre.

Afspærringer og straffebestem
melser var imidlertid ikke nok. Der
måtte være folk på stedet til at
håndhæve færdselsforbudet og arre
stere ulovlige trafikanter. Til dette
formål ansattes faste opsynsmænd,
som boede i huse på strategisk vig-

tige steder — ved broer eller hvor
større offentlige veje krydsede kon
gevejene. I begyndelsen ansattes
husmænd, der øjensynligt havde ar
bejdet som et bierhverv, og som for
uden virksomheden som opsynsmænd
også skulle udføre vejarbejde. Men
efterhånden som det blev nødven
digt at skærpe kampen mod den
ulovlige færdsel, gik Christian IV
over til en ny type opsynsmænd, som
han selv betegner som «karle med
stål i næsen», og deres opgave var at
nedskyde hestene for dem, der uden
tilladelse kørte på kongevej, for der
efter at overgive misdæderen til rets
forfølgelse. Disse folk fik foruden
deres faste løn også en klækkelig
præmie for hver nedlagt hest. De
skulle desuden holde Øje med vej enes
tilstand og sørge for, at bønderne
blev sat til at udbedre skader.

Foruden kongens fæstebønder var
også forskellige håndværkere virk
somme med kongevejenes vedlige
holdelse. Interessante er i denne for
bindelse navnlig smedenes regnin

ger for vedligeholdelse og fornyelse
af låsene, for man får her et godt
billede af, hvor svært det var for
kongerne at beholde deres gode veje
for sig selv. Op til 4 gange om året
måtte de samme låse på særligt ud
satte steder fornys, fordi de var slået
i stykker af ulovlige trafikanter, og
hærværket havde i det hele et sådant
omfang, at der blev indgået faste
kontrakter med lokale smedemestre
om løbende udbedring af skaderne.
Christian IV viste ellers stor snedig-
hed i kampen mod den illegale tra
fik. Her var en krig, der passede me
get godt til hans format som felther
re, og han førte kampen med stor
energi og opfindsomhed. For at mod
virke at folk trængte ind på vejene
ved at slå låsene itu, forsøgte han sig
med en fuldstændig tilnagling af
porte og bomme på den nordsjæl
landske kongevej i den tid, han ikke
selv var p egnen. Også en afbry
delse af broerne ved at alle plan-
kerne blev taget af og først lagt på
igen, når han selv skulle bruge vejen,
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blev prøvet på nogle strækninger. I
1631 fik den opfindsomme konge et
nyt indfald: Han beordrede, at
hængslerne på portene skulle æn
dres, således at Øverste og nederste
hængsel vendte modsat, så portene
ikke kunne løftes af. Men hverken
alle disse gode ideer eller opsyn og
trussel om straf førte, som nævnt, til
noget afgørende resultat i kampen
mod den ulovlige færdsel.

De stadige besværligheder med
den illegale færdsel på kongevejene
fortsatte usvækket efter indførelsen
af det enevældige kongedømme i
1660. Der synes endog at være en
tendens til, at ulovlighederne tog et
endnu større omfang. Der kom en
lang række forbud og forordninger,
der i forskellige variationer klager
over, at vejene ødelagdes af ‘»umåde
lig almindelig kørsel.., så at disse
vore egne veje mere end de alminde
lige landeveje bruges»». Falske nøg
ler florerede, og folk, der var så hel
dige at bo bekvemt for det, lod sig
betale af de vejfarende for tilladelse
til at køre gennem deres gårde uden
om afspærringerne. Der var endog
dem, der traf faste aftaler med hyre
kuske og vognmænd om en sådan il
legal adgang til kongevejene. Og der
var vagabonder og andre fattige, som
slog sig ned i små hytter ved vejene
og foregav at være hyrder, mens de i
virkeligheden ernærede sig ved at
åbne porte og bomme for de rejsende.
Regeringen forsøgte sig — tilsynela
dende uden større held — med indfø
relse af skærpede straffebestemmel
ser og øget kontrol med de udleve
rede nøgler, men først da den i 1735
indførte en ny og mere effektiv form
for opsyn på kongevejene i Nordsjæl
land, lykkedes det her at reducere
overtrædernes antal effektivt. Det
nye var en bevæbnet militærpatrul
je, der dag og nat skulle færdes på
vejene og opbringe alle ulovlige tra
fikanter.

Fra kongevej til offentlig vej
Af større interesse og rækkevidde
end de stadige bataljer med den ille
gale trafik er imidlertid kongeveje
nes placering i et længere vejhisto
risk perspektiv, herunder også deres
forhold til de bestræbelser på at cen
tralisere administration og statssty
re, som er et almindeligt træk ved
tiden. Med enevældens indførelse
gik kongevejsbyggeriet ind i en ny
fase. Det var nu forbi med bestræbel
serne på at lade dette vejnet brede

sig videre ud over landet. Som nævnt
blev allerede i Christian IVs seneste
år en planlagt strækning, Roskil
de-Frederiksborg, opgivet. Hvad der
derefter kom til af nye kongeveje,
står alene i forbindelse med slotte og
lystgårde i Nordsjælland. Behovet
var dækket — eller i virkeligheden
mere end dækket — med de allerede
anlagte veje. Dette må ses i sam
menhæng med, at København i sti
gende grad blev residensby, hvor
hoffet holdtes, og hvor centraladmi
nistrationen havde sit sæde. De sta
dige rejser rundt i riget, som endnu
kongerne i det 16. århundrede fore
tog, skabte behovet for kongeveje på
de vigtigste ruter, som de til stadig
hed passerede, og det så meget mere
som rejserne efterhånden næsten
udelukkende blev gjort til vogns.
Frederik lis og Christian IVs konge-
veje udgik fra København, og med
denne bys voksende betydning bort
faldt forudsætningerne for en yder
ligere udbygning af dette vejnet i
andre egne af riget.

Med denne udvikling blev der sta
dig større forskel på de enkelte
strækningers betydning. I 1682
gjordes der overvejelser om at om
lægge og forbedre de fire vigtigste
offentlige veje på Sjælland, således
at de kom til at gå mere direkte mel
lem målene, og her gjorde kongen en
vigtig indrømmelse: for disse stræk
ningers vedkommende tillod han, at
det måtte indgå i overvejelserne at
bruge kongevejene som offentlige
veje, hvor det var hensigtsmæssigt.
Men samtidig gjordes der som nævnt
i denne og den følgende tid ihærdige
forsøg på at håndhæve færdselsfor
budet, og forklaringen er den, at
Christian V var begyndt at opgive
nogle strækninger og at koncentrere
kampen mod den hårdnakkede ulov
lige færdsel om de nu virkelig vigtige
kongeveje: dem i Nordsjælland og i
Københavns vestlige omegn.

Den vej, der lå længst borte fra
København, blev opgivet først. Den
jyske kongevejs hovedstrækning,
Haderslev-Kolding, må antages at
være givet fri til offentlig færdsel i
l66Oerne. Haderslev slot blev øde
lagt ved brand i 1644, og efter krigen
mod svenskerne 1657-60 blev tan
ken om genopførelse af slottet opgi
vet, hvorefter mursten fra ruinen
transporteredes til København. I
samme krig gik det også hårdt ud
over slottet i Kolding, og selv om
skaderne foreløbig blev udbedret,

kom det efterhånden i stadig større
forfald, idet kongerne kom her
sjældnere og sjældnere. Også den
nordlige del af den jyske kongevej
mistede sin betydning for monarken,
længe før de store vejreformer nåede
til denne del af landet. Den nuvæ
rende hovedvej mellem Haderslev og
Kolding har overtaget kongevejens
linieføring, men nord for Kolding var
det gården Nygård, fjernt fra køb
stæder eller andre almene rejsemål,
der bestemte kongevejens retning,
og her er den nu forladt i en sådan
grad, at man næppe nok finder en
sammenhængende bivej på stræk
ningen.

Kongevejen fra København mod
vest over Roskilde og Ringsted til
Korsør var den næste, der faldt.
Her bevaredes fra begyndelsen af
l67Oerne kun den korte strækning
fra København til kongens lystgård
lige uden for byen. Hvordan den fri-
givne kongevejs videre skæbne for
mede sig, fremgår af de bevarede ak
ter fra en retssag fra 1692 om benyt
telsen af en tidligere kongevejsbro
nordvest for Korsør. Den lokale gods
ejer, på hvis jord vejen og broen var,
ønskede broen spærret, idet han
henviste til dens status som konge
vejsbro. En mængde vidner kunne
imidlertid bevidne, at broen i lang
tid havde været offentlig og var ble
vet benyttet af en række landsbyer i
omegnen, når de skulle til Korsør.
En tidligere opsynsmand ved konge
vejen oplyste, at vejen omkring tyve
år tidligere havde været afspærret,
men at porte og bomme derefter ikke
var blevet holdt vedlige, og vej og bro
havde siden været offentlige. Retten
dømte, at godsejeren ikke havde lov
til at spærre broen, således at dens
status som offentlig vejbro nu blev
fastslået.

Under sagen oplystes det, at den
tidligere kongevej andre steder var
overpløjet og tilsået af bønderne, så
ledes at man dér overhovedet ikke
kunne se nogen vej. Man får her et
indblik i, hvordan overgangen til of
fentlig vej foregik. Kongen har sim
pelt hen undladt at presse på for at
holde sine folk til arbejdet med af
spærring og vedligeholdelse. Han
har nogle steder valgt stiltiende at
afkriminalisere, hvad der ikke læn
ger var behov for at håndhæve. Ud
fra lokale hensyn og alt efter indstil
ling og nidkærhed har de stedlige
myndigheder en tid fortsat vedlige
holdt veje og broer eller undladt at
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vedligeholde, men afspærringerne
er effektivt blevet ryddet af vejen på
de steder, hvor færdselen nu valgte
at følge den tidligere kongevej, mens
denne helt indgik i markerne eller
på anden måde sløjfedes de steder,
hvor færdselen ikke holdt den åben.

Af hele den lange kongevej fra
København til Korsør — Ca. 110 km —

var der altså fra begyndelsen af
l67Oerne kun et par km tilbage,
nemlig fra Københavns vestlige by-
port til lystgården omtrent hvor nu
Frederiksberg slot ligger. Da det
første slot her omkring 1700 afløste
lystgården, blev der anlagt en ny,
bred og pompøs kongevej direkte til
dette (Frederiksberg Allé), og den
sidste rest af den gamle vej blev over
ladt til den offentlige trafik. Dette
stykke blev en vigtig vej, efterhån
den som den nye bydel Frederiks
berg voksede op, og det indgår nu i
Københavns gadenet under navnet
Gammel Kongevej. Men længere
vestpå over Roskilde og videre til
Ringsted blev færdselen ved med at
følge den gamle offentlige vej. Ved
vejreformerne blev den nye hovedvej
ført over Frederiksberg bakke, men
videre til Roskilde kom den til at for-
løbe, omtrent hvor kongevejen havde
gået. Mellem Roskilde og Ringsted
kom den nye vej derimod til at følge
den gamle offentlige hovedvej. Læn
gere vestpå førtes den nye hovedvej
over Sorø, altså i kongevejens spor,
ligesom den også fulgte kongevejens
forløb nord og vest om Korsør flor.

Det var i Nordsjælland, den hårde
ste kamp om kongevejene kom til at
stå. Som nævnt var det her, der i
1735 indførtes døgnpatruljering, og
også de gamle afspærringer blev
fortsat opretholdt. Men presset fra
den offentlige færdsel var stærkt her
i hovedstadens nærhed, og kongen
gjorde enkelte indrømmelser. I 1673
blev der givet tilladelse til, at offent
ligheden måtte benytte vejene om
vinteren, når det var frostvejr, og ved
sommerens begyndelse, når vejene
var udtørrede. Ved disse lejligheder
skulle porte og bomme st åbne, men
det skete ikke s meget af hensyn til
den offentlige trafik, for hensigten
siges at være, at vejene derved
kunne blive jævnet. Såvel den frosne
som den udtørrede overflade af løst
materiale, der dannede vejenes øver
ste lag, og som var stivnet i et relief
skabt af vognhjul og hestehove,
kunne jævnes noget, ved at materi
alet blev findelt af en øget færdsel.

Fra 1742 måtte folk, som ville besøge
et populært traktØrsted uden for Kø
benhavn, benytte kongevejen hertil,
men ejeren afetablissementet skulle
til gengæld holde denne del af vejen
med småreparationer. I 1756 afslog
kongen dog et forslag om at tillade
offentlig færdsel på hele det reste
rende system afkongeveje, mod at de
vejfarende betalte afgift. Bompenge
systemet blev på dette tidspunkt an
vendt enkelte steder i Nordsjælland
ved større offentlige veje. Frederik
lis og Christian IVs nordsjæl
landske veje blev altså i det store
og hele fastholdt som kongeveje, lige
til den første af de nye hovedveje blev
færdig i 1775. Den gik fra Køben
havn over Hørsholm til slottet Fre
densborg, der var bygget omkring
1720, helt i den gamle kongevejs
spor, og da denne nye vej blev erklæ
ret åben for offentlig fa3rdsel, var
hele det gamle kongevejsbegreb de
finitivt ude af billedet.

Den videre udvikling
Den fantastiske manifestation af
kongemagten, som bygningen af
kongevejene er, har en særlig plads
både i Danmarks vejhistorie og i
landets udvikling henimod en een
traliseret stat. I det 16. århundrede
styrkedes kongemagten, og en stadig
større kontrol med samfundets funk
tioner og landets enkelte dele søgtes
etableret. I denne periode opstod
tanken om et system af veje forbe
holdt kongen, for endnu havde man
ikke anfægtet den ældgamle praksis,
at kongen udøvede væsentlige dele
af sine regeringsfunktioner og mod
tog noget af sit underhold på stadige
rejser rundt i riget. Men da den fulde
konsekvens af ideen om den centra
liserede kongemagt — enevoldsmag
ten udØvet gennem et hof og en een
traladministration i residensbyen
København — blev gennemført i
1660, blev nogle af de anlagte kon
geveje overflødige og kunne overgå
til den almindelige færdsel.

Men kongevejene er ikke blot et
kuriosum. De politiske forhold be
stemte, at disse gode veje blev und-
draget samfundet, der så hårdt be
høvede dem, men kongevejene re
præsenterede et betydeligt fond af vi
den og havde på mange måder frem
tidens udvikling i sig. Nok ligger
vendepunktet i dansk vejhistorie ved
de store vejreformer fra slutningen
af det 18. århundrede (7), men kon
gevejene er begyndelsen på en ud-

vikling frem mod disse. De franske
ingeniører, der indkaldtes, med
bragte en mere fuldkommen teknik,
end den, der var udviklet i Danmark,
men i kongevejene var der et grund
lag at bygge videre på. Kyndige bøn
der havde her påvist den mest hen
sigtsmæssige linieføring, som i næ
sten alle tilfælde, hvor målene stadig
er de samme, er fastholdt i de mo
derne hovedveje, idet kongevejenes
idé om den direkte vej er ført endnu
videre med udretninger og regule
ringer. De kunstigt anlagte vejba
ner, dæmninger med pilotering og
vandgennemløb, grøfter til skadeligt
vands afledning, vejtræer og mile-
mærker er altsammen karakteristi
ske træk ved de nye veje, som er ud
viklet til større eller mindre fuld
kommenhed på de gamle kongeveje,
for her var der, i modsætning til hvad
der var tilfældet på de offentlige veje,
penge til rådighed. I den periode, da
kongevejene blev til, skete der en
udvikling i vejbygningsteknik og
krav til vejene, således som det klart
fremgår af en sammenligning mel
lem det bevarede stykke af Frederik
lis gamle vej i Nyrup Hegn, som ses
på billedet s. 55, og en af de sidst
anlagte, den tidligere omtalte brede,
pompøse allé til Frederiksberg slot.
Et iøjenfaldende udtryk for forbin
delsen mellem de gamle kongeveje
og de nye hovedveje er, at det første,
man tog fat på ved vejreformerne,
var en omskabelse af den nu vigtig
ste kongevej, den der gik fra Køben
havn over Hørsholm til Fredensborg
(8). Det var forbedrede udgaver af de
gamle kongeveje, der nu langsomt
kom til at brede sig ud over landet.

Kongevejene er et led i en udvik
ling fuld af modsætninger. De er et
grotesk eksempel på et parasitisk
forbrug af samfundets ressourcer,
men de er også imponerende som ud
tryk for et radikalt brud med til-
vante forestillinger om, hvordan et
vejnet bør blive til, et eksempel på at
planlægning og styring afløser en
ukontrolleret, selvgroet udvikling,
selv om store hindringer måtte over
vindes, før denne styring kunne
komme hele samfundet til gode.

Noter
1. Adolf Schück, Sveriges vågar och sjö

leder under forntid och medeltid.
Nordisk Kultur, XVI B, 1934, p.
229-55, især p. 230, 254. Gertrud
Schrecker, Das spåtmittelalterliche
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2. Alex Wittendorff, Alvej og kongevej.
Studier i samfærdseisforhold og veje-
nes topografi i det 16. og 17. århund
rede. Skrifter udgivet af Det Histori
ske Institut ved Københavns Univer
sitet, vol. IV, 1973.

3. Sverre Steen, Vejene og leden i Norge,
Nordisk Kultur, XVI B, 1934, p. 217.

4. Litteratur om hydrologiske forhold: J.
M. Lyshede, Hydrologic studies of
Danish Watercourses, 1955.
H. C. Aslyng, Klima, jord og vandba
lance ijordbruget, 1961. Betænkning
fra vandudvalget, 1963.
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Dansk jhistorisk Selskab

Selskabets ordinære generalforsam
ling afholdtes tirsdag den 22. februar
1983.

Forsamlingen, som talte 17 tilste
deværende — hvoraf 10 bestyrelses
medlemmer — valgte direktør Folmer
Hansen som dirigent.

Beretningen og regnskabet god
kendtes, og forsamlingen tiltrådte
bestyrelsens forslag om, at kontin
gentet for 1983 bliver det samme
som i 1982.

Ligeledes accepterede forsamlin
gen bestyrelsens forslag til aktivite
ter i 1983.

Der foretoges ikke valg til besty
relsen, men forsamlingen tog til ef
terretning, at Dansk Amtsvejinge
niørforenings tidligere formand, 0.
Asger-Olsen, afløses af den nuvæ
rende, Finn A. Olsen, som forenin
gens repræsentant i bestyrelsen.
Dermed overtog Finn A. Olsen også
posten som kasserer og dermed som
medlem af forretningsudvalget.

Formanden, ingeniørdocent Mor
ten Ludvigsen, og revisoren, profes
sor H. H. Ravn, genvalgtes.

Forsamlingen vedtog et forslag fra
bestyrelsen om at tilføje ordet «beva
ring» til vedtægternes § 3, sidste
punktum, som derved bliver såly
dende: «Fremme af registrering,
kortlægning og bevaring af eksiste
rende vejstrækninger, vejbroer og
andre relevante bygværker af histo
risk interesse.»

5. Om ændringer af vejene på lokalt
plan, se Bent Jorgensen, Stednavne
og samfærdselshistorie, 1979. — Et
andet nyere bidrag til ældre tiders
vejhistorie er Henrik Becker-Chri
stensen. Hærvejen i Sønderjylland —

et vejhistorisk studie, 1981.
6. Danske vider og vedtægter, ved P.

Bjerge, Th. S. Søegaard og A. F.
Schmidt, II, s. 118, 139.
Se også E. A. Abitz, Vejenes retsfor
hold, 1950.

7. Om vejrefbrmerne og den videre ud
vikling, se Torben Topsøe-Jensen, Ad
hjulspor og landeveje, 1966.

8. Om denne vejs anlæggelse, se Torben
Topsøe-Jensen, Fredensborgvejen,
1975.

Endelig vedtagelse af en vedtægts
ændring som den ovennævnte kræ
ver, at halvdelen af medlemmerne
(d.v.s 27) skulle have været tilstede.

En ekstraordinær generalforsam
ling vil derfor være nødvendig for at
få vedtægtsændringen endeligt god
kendt.

Formanden sluttede generalfor
samlingen med at takke det afgå-
ende bestyrelsesmedlem og byde det
nye velkommen.

§ love
cirkulærer
bekendtgørelser mm.

Ministeriet for offentlige arbej
ders skrivelse af 5. jan. 1983 om
lodsejerbidrag til udskillelse af
offentlige veje i matriklen (i. nr.
564-05-10-08).

I skrivelse af 17. oktober 1982 har De
som ejer af ejendommen matr. nr. 47
aq, -by, klaget over Nykøbing F. by
råds kendelse om istandsættelse af
den private fællesvej Snebærvej med
tilhørende blinde sideveje og stisy
stern i forbindelse med vejenes og
stiernes overtagelse som offentlige
veje og stier.

Ved kendelsen har kommunen be
stemt, at der skal gennemføres en
række istandsættelsesarbejder be
stående af bl.a. opretning af rabat
kantsten og etablering af belys
ningsanlæg. Udgifterne ved arbejdet
pålignes ejerne af de tilgrænsende
ejendomme.

De har i Deres skrivelse henvist

til, at De mener, at kommunen eller
udstykkeren af ejendommene bør
afholde udgifterne ved vejenes
overgang til offentlige veje.

De har rejst spørgsmålet, om
kommunen kan påtvinge lodsejerne
disse udgifter, herunder udgifterne
ved vejenes udskillelse i matriklen.

Nykøbing F. byråd har i en udta
lelse over sagen henholdt sig til sin
tidligere besvarelse af Deres skrivel
ser. Heraf fremgår bl.a.,
at byrådet ved et lodsejermøde kon

staterede et ønske hos et flertal af
lodsejerne om, at kommunen
skulle overtage Snebærvej med
tilhørende stier som offentlige,

at de krav kommunen nu stiller, er
kommunens minimumskrav i
forbindelse med vejes optagelse
som kommuneveje,

at spørgsmålet om, hvorvidt ud
stykkeren skal bære udgifterne
ved vejens overtagelse som of
fentlig, er et privatretligt spørgs
mål, som er kommunen uved
kommende,

at udgifterne til vejens udskillelse i
matriklen skal afholdes af lods
ejeren.

Endelig har kommunens tekniske
forvaltning telefonisk oplyst, at

GAO Snebærvej er beliggende i byzone.
I den anledning skal man meddele,

at i henhold til lov om grundejerbi
drag til offentlige veje, § 3, stk. 1, nr.
2, kan vejbestyrelsen pålægge ejere
af ejendomme bidrag til udbygning
af private fællesveje i forbindelse
med sådanne vejes overtagelse som
offentlige veje for så vidt ejendom
mene grænser til vejen. Lovens be
stemmelse finder også anvendelse på
stier, jfr. lovens § 2, stk. 4.

Loven tager ikke stilling til, hvor
vidt udgifterne ved veje og stiers ud
skillelse i matriklen kan medtages.
Det er ministeriets opfattelse, at
disse udgifter ikke kan pålægges
lodsejerne, men kun kan medtages,
såfremt der indgås aftale med lods
ejerne herom.

Da De ikke har indgået en sådan
aftale med kommunen, kan De ikke
pålignes den del af vejbidraget, der
omfatter vejenes og stiernes udskil
lelse i matriklen.

Ministeriet har herefter anmodet
byrådet om at nedsætte Deres vejbi
drag, således at De ikke pålægges
bidrag til vejenes og stiernes udskil
lelse i matriklen. Herudover finder
ministeriet ikke grundlag for at
ændre kendelsen.
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Hastigheden og ulykkerne
Af Ulla Engel og Lars Krogsgård Thomsen, forskere i Rådet for
Trafiksikkerhedsforsknings sekretariat.

Som nævnt i det foregående nummer
igangsatte Rådet for Trafiksikker
hedsforskning i 1981 et projekt un
der titlen «Motorkøretøjers hastig
hed i byområder<. Hovedformålet er,
at opnå en fundamental viden om de
faktiske kørehastigheder, og hvor
dan disses variation kan forklares på
grundlag af geometriske forhold ved
gaden, dens funktion i byen, færd
selsmængderne og deres sammen
sætning, tidspunkt mv. Som kronen
på værket i dette projekt vil såvel de
målte hastigheder som de mange
andre ovenfor nævnte baggrundsva
riable blive analyseret i relation til
de givne gadeudsnits færdselsulyk
her.

Det foreliggende projekt giver så
ledes en mulighed for at sige noget
om ulykkernes opståen og årsager.
Endelig vil de observerede ulykker
blive detail-studeret gennem poli
tiets ulykkesrapporter. Som nævnt i
sidste nummer af Dansk Vejtids
skrift har man ikke i de tre danske
analyser af hastighedsgrænsers ind
flydelse på færdseissikkerheden in
teresseret sig for den information,
der ligger i politiets ulykkesrappor
ter, Efter disse indledende bemærk
ninger kan vi gå videre til beskrivel
sen af tre danske bygader.

Forholdene på tre danske
bygader
I den foregående artikel behandledes
to gader med vidt forskellig funk
tion, idet den ene kan karakteriseres
som en forretningsgade, mens den
anden var en udpræget industrivej.
Da gadens funktion er en meget væ
sentlig variabel mht, at beskrive den
pågældende gades ulykkesproble
matik (jf. f.eks. Thomsen, 1981), har
vi også i denne omgang valgt ga
derne ud primært på grundlag af

deres funktion, der i denne sammen
hæng er lig med betegnelsen «rand
bebyggelse», der benyttes af politi og
Danmarks Statistik.

Der er udvalgt to gader med villa-
bebyggelse og én gade af typen «an
det med facade», dvs, en gade, der er
præget af enten bebyggelse af ube
stemmelig type eller af meget va
rierende karakter. Der er valgt to
villaveje for at illustrere, hvor for
skellige sådanne veje kan være.

Villavej med nogen færdsel
Den første gade, vi vil betragte nær
mere, er Rosenvænget i Odense. Den
karakteriseres af politiet som et vil
lakvarter og er på en lang strækning
kun omgivet af villaer. I den betrag
tede femårs-periode fra 1976-80 er
der på den 1180 meter lange stræk
ning sket i alt 13 politiregistrerede
ulykker. Figur 1 viser forholdene på
Rosenvænget, der er en typisk villa
vej, dog med en del gennemkørende

______________

DAG,MÅNED,AR 6 aug. 1981 TIDSREGISTRERINGS-INTERVAL : 8-12 & 14-18

motorc.
KAT: person— hyre— varebil lastbil turist— rutebus udryk. eller knall. cykel fodg. total

u i_22
antal 498 11 51 39 0 0 0 4 27 246 47 923

andel 54,0 1,2 5,5 4,2. 0,4 2,9 26,7 5,1 10l

Tabel 1. Trafiktal for Rosenvænget i Odense

I Dansk Vejtidsskrift nr. 2/1983 blev en række
hastighedskarakteristika fra to gader gennemgået. Her fortsættes
med yderligere tre gader, hvorefter der fortælles noget om
hastighedernes variation mht. tidspunkt mv. Endelig berøres nogle
nyere studier at sammenhængen mellem ulykker og hastigheder.

TRAF IKFREKVENS
Ibrsdag d.

Figur 1. Foto af Rosenvænget i Odense. Der er tale om en villavej med nogen færdsel.
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TRAFIKASTIGHED
Ibrag d.

DAG,MÅNED,ÅR I 6 aug. 1981 TIDSREGISTRERINGS—INTERVAL : 8-12 & 14—18

motorc.

højest
målte
hast. 88,4 70,2 81,1 56,4 60,5 72,4 88,4

TRAFIKHASTIGHED FOR FRITKØRENDE PERSONBILER

mellem
antal andel af middel— 50 og over 5 højeste

h__i1t_6Oknithat.
193 76% 56,1 45% 32% 72,8 79,9 81,2 88,4

Tabel 2. Hastighedskarakteristika for motorkoretojer på Rosenvænget i Odense.

trafik, hvilket ses af tabel 1, der gi
ver færdselsmængderne for de i alt
11 registrerede trafikantgrupper.
Der er tale om trafikmængderne
torsdag den 6. august 1981 i et otte
timers tidsrum.

I tabel 2 er angivet de tilhørende
hastigheder for en række af motor
køretøjerne i samme tidsrum. Der
ses en gennemsnitshastighed på 55,0
km/h for i alt 254 køretøjer. Der er
store forskelle i observationsantal og
gennemsnitshastigheder for de for
skellige grupper. Det er således ty
pisk, at gruppen lastbiler ligger la
vere i såvel antal som gennemsnits
hastighed end f.eks. personbilerne.
Forskellen ses i det foreliggende til
fælde at være 8,5 km/h. I tabellen er
desuden givet hastigheden for frit-
kørende personbiler, der kører med
jævn hastighed. Det ses, at denne
gruppe er hurtigere end personbi
lerne taget under ét. Operatøren, der
betjener den Doppler-radar, som be
nyttes til målinger, foretager en
klassifikation af køretøjerne efter
den trafikale situation, som måleob
jektet befinder sig i i måleøjeblikket.

Køretøjerne karakteriseres efter et
fire-trins-system bestående af be
tegnelserne: 1. FritkØrende med
jævn hastighed, 2. forrest i k med
jævn hastighed, 3. kørende i k med
jævn hastighed og endelig 4. ændrer
hastighed.

Disse kategorier har vist sig nyt
tige sammen med køretøjstyperne,

idet der hermed fås en opdeling af
køretøjerne i grupper, som viser sig
at være stabile mht. hastighedsfor
delingens type.

Det ses af tabel 2, at blandt de frit-
kørende personbiler overskrider
32% den generelle hastigheds
grænse på 60 km/h, mens Ca. 45%
befinder sig mellem 50 og 60 km/h.

KAT: person— hyre— varebil lastbil. tungt— rutebus udryk. eller knall. cykel fodg. total
i bU _222r

antal 205 5 29 13 1 1 254

andel 81% 2% 11% 5% 0% 0% 1OJ%

middel
hast. 55,3 49,4 56,1 46,8 60,8 72,4 55,0

mellem
50—60 43% 40% 35% 39% 0% 0% 41%
km/t

over
60 31% 20% 38% 0% lco% lcx% 30%
km! t

T RAP 1Kr REXVEN S

Figur 2. Rågårds Allé i Dragør. Randbebyggelsen består også her at villaer; men der er meget lidt færdsel på
denne gade.

DAG,MANED,AR :ons. 12. aug. 1981 TIDSREGISTRERINGS-INTERVAL : kl. 10-14

motorc.
KAT: person— hyre varebil lastbil turist— rutebus udryk. eller knall. cykel fodg. total

1 VTOfl bu coter

antal 6 0 1 0 0 0 0 0 0 15 4 26

andel 23,08% 0 3,85% 0 0 0 0 0 0 57,69 15,38 10&T

Tabel 3. Trafiktal for Rågårds Allé i Dragør
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Det ses, at den hurtigst kørende
overskrider hastighedsgrænsen med
næsten 50%.

Villavej med ringe færdselsmængde.
Som den anden gade er valgt endnu
en villavej, der dog bærer helt ander

ledes beskedne færdselsmængder, jf.
tabel 3. Der er i det foreliggende til
fælde kun talt og målt i i alt fire
timer; men der er ingen tvivl om, at
der under alle omstændigheder er
tale om en meget stille villavej, der
stort set kun betjener beboere og

deres nærmeste. I alt er der tale om,
at 26 trafikanter har bevæget sig
gennem tællesnittet i løbet af de fire
betragtede timer. Det er vigtigt at
bemærke, at heraf var de 58% cykli
ster. Figur 2 viser den behandlede
vej, der er Rågårds Allé i Dragør.

Der ses her helt anderledes lave
hastigheder, idet det samlede gen
nemsnit for de fire biler ses at være
28,5 km/h. Den maksimale hastig
hed er 34,4 km/b. Det kan næppe
overraske, at der i den betragtede
fem-års-periode fra 1976 til 1980
ikke er sket nogen politiregistrerede
ulykker på den 260 meter lange
strækning. Hastighedsforholdene
fremgår af tabel 4.

Gade med banden facade<.
Den tredie og sidste gade i denne for
bindelse er Ringstedgade i Næstved,
jf. figur 3. Gaden er en indfaldsvej til
Næstved by og har stærkt va
rierende bebyggelse og karakterise
res af politiet blandt andet som en
gade med >anden randbebyggelse<.

Tabel 5 viser, at der er tale om en
solidt trafikeret strækning med pri
mært personbilister som brugere. De
udgør knap 2/3 af det samlede antal,

TRSIKH.ASTIGHED DAG,MÅNED,ÅR :ons. 12. aug. 1981 TIDSREGISTRERINGSINTERVAL kl. 10—14

motorc.

TRAFIKFREKVENS DAG,MANED,AR : tre. 7. aug. 1981 TIDSREGISTRERINGS-INTEP.VAL : kl. 8—12 14-18

motorc.
KAT: person— hyre— varebsi lastbil turist— rutebus udryk. eller knall. cykel fodg. total

s

antal 3136 54 510 505 2û 31 0 48 80 317 45 4746

aniel 66,08 1,14 10,75 10,64 0,42 0,65 0 1,01 1,69 6,68 0,95 1

Tabel 5. Trafiktal for Ringstedgade Næstved; bemærk den lave andel lette trafikanter.

--I

Figur 3. Ringstedgade i Næstved. Eksempel på en gade med anden facade»

KAT: person— hyre— varebil lastbil turist— rutebus udryk. eller knall. cykel focig. total
bu

antal 3 i 4
andel 25% 100%
middel
hast. 30,3 23,2 28,5

mellem
50—60 0 0 0
km/ t

over
60 0 0 0
kxn/ t

højest
mâlte 23,2 34,4
hast.

TR.FIKHASTIGHED FOR FRITKØRENDE PERSONBILER

mellem
antal andel af middel— 50 og over 5 højeste

total a___6Okmthast.

3 75% 30,3 0 0 27,7 28,7 34,4

Tabel 4. Hastighedskarakteristika for motorkoretojer på Rågårds Allé i Dragør.
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DAG,MÅNED,AR fre. 7. a. 1981 TIDSREGISTRERINGSINTERVA.L : kl. 8—12 c 14—18

over
60 41% 31% 37% 12% 43% 8% 0% 57%
kn / t

njest
niZlte 93,1 68,4 86,2 74,9 67,9 65,7 57,5 88,4 93,1
hast.

TRA±’IKIIASTIGt[ED FOR FRITKØRLNDE PERSONBILER

mellem
antal andel af middel— 50 og over 5 højeste

a.60t60kns.,.,

610 57% 60,3 48% 46% 82,2 82,9 85,9 88,6 93,1

Tabel 6. Hastighedskarakteristika for motorkoretojer pà Ringstedgade i Næstved

60 km/b. Det samlede gennemsnit
for 1064 motorkøretøjer viser sig at
være 58,5 km/h med 51% afpopula
tionen på hastigheder mellem 50 og
60 km/h, mens 37% overskrider den
generelle grænse. Det er interessant,
at hastighedsbilledet for de otte mo
torkøretøjsgrupper er forholdsvis
jævnt, selv om gruppen rutebusser
dog har en gennemsnitshastighed på
54,0 km/h. Heller ikke de fritkø
rende personbiler, der udgør 57% af
samtlige køretøjer, afviger markant,
dog er deres gennemsnit 1,3 km/h
højere end den samlede mængde per
sonbiler. Der ses også i tabel 6 gan
ske høje maksimalhastigheder.

Generelle
hastighedskatakteristika
Det foregående afsnit samt den fore
gående artikels gennemgang af ha
stigheder er ligesom det følgende ba
seret på Engel & Thomsen (1981).
Dette arbejdsnotat gennemgår de i
alt 65 observerede bygadestræknin
ger, men uddrager derudover nogle
mere generelle forhold, som behand
les i det følgende.

TRAF IKI{ASTIGHED

motorc.
KAT: person— hyre— varebil lastbil turist— rutebus udryk. eller knall. cykel fodg. total

vogn bU roter.

antal 756 13 139 128 7 13 i 7 1064

andel 71% 1% 13% 12% 1% 1% 0% 1% iCO

middel 59,0 56,8 58,7 56,0 59,4 54,0 57,5 64,3 58,5hast.

is el lem
50—60 50% 69% 50% 56% 71% 85% 1120% 43% 5l
ksn/t

37%

mens de lette trafikanter udgør
mindre end 10%. På den betragtede
1120 meter lange strækning er der
p de fem år sket 20 politiregistre
rede ulykker.

Det ses af tabel 6, at der køres
stærkt på Ringstedgade på trods af
den generelle hastighedsgrænse på

Forretningsgader

Villaveje

Gader med etagebebyggelser 50,8 km/h (7355 køretøjer)

38,1 km/h (9326 køretØjer)

52,1 km/b (4030 køretøjer)

Industriveje, fadelØse og 55,8 km/h (10037 køretØjer)
andet

Tabel 7. Oversigt over 30748 motorkoretojers
type.

gennemsnitshastigheder fordelt efter randbebyggelsens

VEI-4ICLE SPEEP5 It’J URBAt’.) AEA5, 1981
Hastighed i km/h

SPEED It.) KH/H

70

60

50

40

30

ao

10

Indb.

___________

J-lÅ3.4%a 5%,94 378
749f 536,93f ao 536.931

T’?PE
RES. ,&.EA ItJDUST. AR.E,k

OF
5TR.EEÇ TALL BINLP. LO’fJ BUILD. ETC.

STREET
Randbe- Forret- gade med Villavej Industrivej
byg. ningsg. etagebebyg. Facadeløs vej

og andet

536,931

Figur 4. Afbildning af gennemsnitshastigheder på 65 danske bygader. Med forskellig signatur er de fire
randbebyggelsesgrupper antydet.
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Der blev i alt målt hastigheder på
30.748 motorkøretøjer, Det samlede
gennemsnit for alle disse hastighe
der (uanset køretøj, færdselssitua
tion mv.) viser sig at være 48,8 km/h
på gader med en generel hastigheds
grænse på 60 km/h.

Tabel 7 viser gennemsnittenes
fordeling mht, fire af de i alt seks
mulige randbebyggelseskoder. Med
hvad, der med et lidt vovet udtryk
kunne kaldes «faldende urbanise
ring», ses en voksende gennemsnits
hastighed. Det kan dog af figur 4 ses,
at der er en væsentlig variation in
den for de fire nævnte gruppe. Der er
ikke gennemført noget formelt stati
stisk test, men med den betragtede
variation i gennemsnitshastighe
derne in mente, vil man være tilbøje
lig til at anse de fire grupper for ha
vende samme gennemsnit; i det føl
gende afsnit vil dette spørgsmål
blive behandlet nærmere.

Ovenfor har vi berørt opdelings
kriterierne for de enkelte motorkø
retøjer på den enkelte gade. For
Åsumvej i Odense er der på figur 5 og
6 vist gennemsnitshastigheder for de
to kriteriers forskellige niveauer.
Figur 5 viser, hvor stor betydning
den færdselsmæssige situation kan
have for gennemsnitshastigheden,
idet de fritkørende motorkøretøjer
(uanset type) har et gennemsnit på
60,0 km/h, mens gruppen med ænd
ret hastighed har et gennemsnit, der
er 8,7 km/b lavere. Det generelle
gennemsnit for Åsumvej er 58,9
km/h.

Figur 6 giver de samme køretøjer,
men nu opdelt efter type. Det ses, at i
dette tilfælde topper hyrevognene,
mens langsomste gruppe udgøres
af rutebusserne. Sidstnævnte er et
gennemgående træk, mens gruppen
taxi normalt ligger tæt på personbi
lerne.

Det er dog åbenbart, at både færd
seissituation og køretøjstype bidra
ger til hastighedsvariationerne.

Hastighederne varierer også som
funktion af tidspunktet, hvilket er
illustreret med figur 7 og figur 8. I
Kongensgade i Odense blev der gen
nem et helt døgn målt hastigheder
på motorkøretøjerne. Gennemsnits
hastighedernes variation som funk
tion af klokkeslættet ses på figur 7.
En inddragelse afbiltrafikmængden
inden for de enkelte timer viser en
stærk negativ sammenhæng mellem
biltrafikmængde og gennemsnitsha
stighed. Færdsien på Kongensgade

Figur 5. For Åsumvej i Odense er trafiksituationens betydning for hastighederne angivet.

I’ i I I I I —

Figur 6. For Asumvej i Odense er angivet hastighedsgennemsnit for otte forskellige motorkoretojstyper.

VEHICLE 5PEED5 1k) URBAt.J A.EA5, 1981
Indbvqqertal Randbebyg.: Andet m. facade
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er i dagtimerne så stærk, at den hol
der hastighederne nede, mens der ud
på de lyse timer nås gennemsnitsha
stigheder over den generelle grænse
på 60 km/h. Det laveste gennemsnit
ses at være på ca. 26 km/b.

På Strandbygade i Esbjerg er der i
en uge målt hastighederfra kl. 8-12 og
14-18. De herved opnåede gennem
snitshastigheder er vist p figur 8.
Med de relativt store stikprøver, der
her er tale om, synes det ikke rime
ligt at acceptere en hypotese om
samme gennemsnitshastighed for de
syv ugedage. Derimod synes en rime
lig hypotese at være, at gennem
snitshastighederne fra mandag til
fredag er ens. Dette viser sig også at
være gældende for spredningen, som
andrager 7 km/h. Den højere hastig-

Figur 7. Variationen i gennemsnitshastigheden time for time på Kongensgade i Odense.

Figur 8. Hastighedens variation på ugens syv dage. Data er hentet fra Strandbygade Esbjerg.

hed i week-end’en skyldes forment
lig de noget lavere færdselsmængder
på disse ugedage. Figur 8 viser ha
stighederne.

Analyse af fritkørende
personbiler
Der er endnu ikke foretaget en
egentlig analyse af de i alt knap
31.000 motorkøretØjers hastigheder
omtalt ovenfor. Der er foretaget

Figur 9. Ernpirisk sammenhæng mellem spredning
og gennemanitshaatighed for tritkerende personbi
ler.

nogle indledende skridt, idet Ander
sen og Knudsen (1982) har analyse
ret hastighederne for i alt 19662
fritkØrende personbiler. Der er pri
mært foretaget en covariansanalyse
af disse personbilers hastigheder.
Som forklarende variable er inddra
get i alt 28 faktorer, kontinuerte som
diskrete. Med disse variable viser
det sig muligt at forklare ca. 57% af
den totale variation i de mange ha
stigheder.

Der er i det foreliggende studie fo
retaget analyser af, om forudsæt
ningerne for covariansanalysen er
opfyldt. Under dette arbejde har man
interesseret sig for sammenhængen
mellem spredning og gennemsnit for
de indgående hastigheder,jf. figur 9.
Det ses, at der næppe er nogen enty
dig sammenhæng mellem spredning
og gennemsnit. Den indtegnede linie
antyder dog, at med voksende gen
nemsnit fås voksende spredning. Det

.40
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ses endvidere, at for begge variable
er der tale om et meget vidt van
ationsspektrum.

Næsten alle 28 variable må anses
at have betydning for hastighedsni
veauet på bygader. Ovenfor betrag
tedes to villaveje og en gade med
»anden facade». På grundlag af co
variansanalysen kan man sige, at
villaveje generelt ligger 2,6 km/h la
vere end typen «anden facade« under
forudsætning af i Øvrigt ens forhold.
Særlig sammenligningen af de to vil
laveje er interessant, idet analysen
viser, at jo mere biltrafik en gade
bærer, desto højere er gennemsnits
hastigheden. I det foreliggende til
fælde kan en hastighedsforskel på
Ca. i km/h tilskrives forskellene i
personbilmængden, mens kørebane
breddernes forskel giver en diffe
rence på Ca. 4km/h. Den store forskel
på de to gaders gennemsnit på Ca. 26
km/h kan altså kun i begrænset om
fang forklares med den opstillede
model. Der kan være flere grunde til
dette; men den væsentligste er for
modentlig det meget lave observa
tionsantal på Rågårds Allé. Denne
gade har af denne grund meget ringe
indflydelse på beregningen af den
opstillede models parametre.

Afslutningsvis bør det gentages,
at der er tale om en midlertidig an
alyse, så resultaterne må tages med
forbehold.

Hvorfor sker
færdselsulykkerne?
Færdselssikkerhedsforskningens

fornemste opgave er at afdække
ulykkesårsager. Først da er det mu
ligt at gøre noget ved ulykkerne.

I oktober 1981 afholdt OECD et
symposium under titlen »‘The Effects
of Speed Limits on Traffic Accidents
& Transport Energy Use» (OECD,
1981). Symposiet bestod af i alt fire
temaer, hvor et direkte behandlede
Hastighedsgrænser og færdselsu

lykker»». Under denne overskrift
blev der fremlagt i alt ni papirer, som
alle under en eller anden form be
rØrte sammenhængen mellem ha
stigheder og ulykkestal.

De med disse ni papirer repræsen
terede lande var så vidt spændende
som Sverige, USA, Frankrig,
Vest-tyskland, Finland, Irland og
Danmark. Sammenfattende kan om
de ni papirer siges, at hvis introduce
rede hastighedsgrænser medfører et
fald i gennemsnitshastigheden, fal
der såvel ulykkestal som antallet af
tilskadekomne. Primært af plads
mæssige grunde vil vi ikke indlade
os på en gennemgang artikel for ar
tikel, men vil anvende et særdeles
interessant indlæg fra svensk side (i
OECD (1981), Nilsson). Uden nær
mere at angive data og metode for
mulerer Nilsson følgende tre sam
menhænge:

{1}
D2 [V2]

L=EYLi
S2 [V2J

(3}
U2 [v2J

De tre ligninger formulerer hen
holdsvis sammenhængen mellem
dræbte/trafikantkm og hastighed
{ i }, personskadeulykker/trafi
kantkm og hastighed {2} og endelig
politirapporterede ulykker/trafi
kantkm og hastighed {3}.

De formulerede sammenhænge il
lustreres bedst ved et eksempel. Hvis
gennemsnitshastigheden i situation
1 er 100 km/h, og i situation 2 redu
ceres til 50 km/h, vil frekvensen af
dræbte i periode 2 udgøre (‘/2) = 1/16
af drabsfrekvensen af dræbte i pe
riode 1. Dette udsagn baseres på {i }.
Gennem OECD-papirerne (OECD,
1981), Rådet for Trafiksikkerheds
forsknings notat 118 (Jørgensen,
1975) og de midlertidige resultater
fra TEMPO 50-forsøget i Schweiz
(Arbeitsgruppe Verkehrssicherheit,
1982) haves et groft, men dog empi
risk materiale, der kan benyttes til
en afprøvning af {1} til {3}.

Tabel 8 giver en oversigt over de
betragtede studiers relative
drabs-/skades-/ulykkes-frekvenser,
de relative hastigheder og disse op-
løftet med den aktuelle eksponent.
Derefter gives hvilket afudtrykkene
{ 1} — {3), der evalueres, den obser
verede værdi af den normalfordelte
variabel, der angiver, om der er god
overensstemmelse mellem {1} — {3}
og de observerede værdier. Endelig

Lokalitet og frekvenstype frekvens hastig— hastig- formel iJ,pas- god
tidspunkt efter/før hed, hedsfor- nings- model”

efter/før hold i mål
p te
potens

Danmark dræbte 0,6809 0,9250 0,7321 i 1,5549 ja
hastighedsgrænseintr. personskadeul. 0,9395 0,9250 0,7915 2 —15,0750 nej
1974—1975
(Jørgensen, 1975)

Danmark personskadeul. 1,1250 0,9777 0,9346 2 —1,1867 ja
hastighedsgrænseændr. motorveje
1978—1979 (hast. I) personskadeul. 0,8274 0,9787 0,9374 2 4,2058 nej
(OECD, 1981) landeveje

Danmark personskadeul. 1,1250 0,9520 0,8627 2 —1,6841 ja
hastighedsgrænseændr. motorveje
1978—1979 (hast. II) personskadeul. 0,8274 0,9581 0,8796 2 1,9412 ja
(OECD, 1981) landeveje

Schweiz dræbte 1,2391 0,9330 0,7578 1 —1,7721 ja
TEMPO 50 personskader 0,8730 0,9330 0,8122 2 —1,7502 ja
1981—1982 alle ulykker 0,8956 0,9330 0,8705 3 —0,8979 ja
(Arbeitsgruppe.., 82)

Tabel 8. Oversigt over afprøvninger at formierne 1), {2} (3). Sidste sejle afgiver på et 5%s tilpasningsniveau, om modellens beskrivelse at observationerne er god
eller dårlig.
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angives i den sidste søjle, om model
len i det foreliggende tilfælde giver
en god beskrivelse af data. Som kri
terium er anvendt et 5%s sandsyn
lighedsniveau (tilpasningsniveau).

Det fremgår af tabel 8, at ud af ni
tilfælde evalueret fås i syv tilfælde
rimelig overensstemmelse med de
formulerede modeller. Man kan med
et statistisk test overbevise sig om,
at med det valgte tilpasningsniveau
er det i overkanten at observere to
tilfælde, hvor modellen beskriver
data dårligt. De to tilfælde er kende
tegnet ved særligt høje ulykkestal.

Det må huskes, at der er tale om
stærkt aggregerede tal i de forelig
gende tilfælde. Idéelt burde hastig
hedsforholdene før og efter ændrin
gen af grænsen relateres til samme
vejstræknings ulykkestal før og ef
ter. Ulykkestallene i tabel 8 er total-
tal for hele landet, og der er tale om
hastighedsmålinger på relativt få
strækninger. Med disse forhold taget
i betragtning må man konkludere, at
der kræves detail-studier for at
kunne afprøve {1} — {3} seriøst; men
man må dog fastslå, at nogen over
ensstemmelse er der at finde selv ved

ret grov anvendelse af de formule
rede udtryk.

Afslutning
Såvel den danske som udenlandske
litteratur kan fastslå at lavere ha
stigheder medfører færre ulykker og
tilskadekomne. Målet må være at nå
til en meget detaljeret viden om rela
tionerne mellem disse forhold, og
ovenfor er refereret nogle hypoteser
om disse sammenhænge. Underbyg
ningen af disse udsagn må dog ka
rakteriseres som spinkel; men det
må huskes, at der kræves omfat
tende studier både tids- og mand
skabsmæssigt for blot at opnå en en
kelt observation i det vide spektrum,
der består af mulige hastigheds
grænser og mulige færdselsmiljøer.
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25 års jubilæum
Ingeniør Palle Larsen, Fyns amts
kommune kan den 1. maj 1983 fejre
25-års dagen for sin ansættelse ved
det daværende Assens amts vejvæ
sen.

Bekendtgørelse nr. 35 af 24. ja
nuar 1983 om betaling for kopier
af matriklens kort og øvrige do
kumenter m.m.

Byggestyrelsens cirkulære af 6.
januar 1983 om udbud af bygge-
og anlægsarbejder.

I cirkulæret bestemmes det, at stats
lige (og statsstøttede) bygge- og an
lægsarbejder og dertil knyttede leve
rancer skal udbydes offentligt eller
begrænset.

Ved begrænset udbud forstås bun
den licitation eller begrænset udbud
i totalentreprise.

Der angives regler for, hvornår
underhåndsbud kan indhentes.

Cirkulæret begrænser bygherrens
hidtidige ret til at vælge frit mellem
tilbudene ved offentlig licitation, li
gesom det bestemmes, at en byg
herre ikke mere kan forbeholde sig
ret til at vælge mellem tilbudene ved
en bunden licitation.

GAO

loveDansk Amtsvejingeniør-Aif § bekendtgørelser m m
ci rk u lærerforening
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Statens Vejlaboratorium —

netop nu

Af overingeniør Ivar Schacke, Vejdirektoratet, Statens Vejlaboratorium

Vi lever i informationssamfundet.
med alle de muligheder og problemer
det indebærer. De fleste af os vil vel
gerne informeres bredt om mange
forhold og noget dybere om de for
hold, der enten har mere direkte be
tydning for vort daglige virke eller
på anden måde interesserer os. I
praksis kniber det imidlertid ofte
med tid til at følge med. Viden om
Statens Vejlaboratoriums udvikling
og formåen over for dansk vejvæsen
er formentlig ingen undtagelse.
»Statens Vejlaboratorium — netop
nu er derfor et forsøg på kort og
bredt at orientere politikere og tek
nikere i vejforvaltningerne, rådgi
vere og entreprenører, kort sagt alle
med dagligt virke eller tilknytning
til vejsektoren, om SV’s resultater,
planer og Øvrige virke. Denne orien
tering tænkes indtil videre at ske to

P 7.712
STRADOGRAF (friktion)

5.549

BUMPMETER (jævehed)

‘& 2.272
GYROBIL (geometri)

jL
DEFLEKTOMETER (bæreenne)

95
BELASTNINGSBUS (bæreevne)

--n 9°
FALDLOD (bæreevne)

535
BENKELMAN (bæreevnel

,$± 27
BORINGER (geoteknik)

gange om året, nemlig i marts og ok
tober nummeret af Dansk Vejtids
skrift.

Det er vel på sin plads i denne
første halvårsorientering, at fastslå
hovedsigtet med SV’s arbejde. SV
virker for dansk vej væsen ved at yde
service- og konsulentvirksomhed
med relation til vejes fysiske opbyg-

totalt km ning og vedligeholdelse. Hertil
kommer forsknings- og udviklings-
virksomhed som en væsentlig akti
vitet, der skal sikre dels at service-
og konsulentydelser sker med bag
grund i den seneste viden dels at me
toder og andre forskrifter udgives på
basis af nyeste teoretiske viden og
praktiske erfaringer her i landet.

________

SV’s produktion af serviceydelser i
1982 er groft anskuet i figur 1, der
viser omfang af tilstandsmålinger på
veje og i terræn og figur 2, der viser
indkomne prøver der er analyseret i
laboratoriet. Sammenlignet med de
foregående r er antallet af frik
tionsmålinger gået noget op, mens
antallet af målinger af vejes liniefø
ring og længdeprofil (Gyrobil) er af
taget. Gyrobilen har nu virket i næ
sten 10 år og forventes derfor kun at
være funktionsduelig i endnu et til to
år. Den vil formentlig ikke blive ud
skiftet, da efterspørgslen efter tra
cémålinger (til brug i vejdatabank)
helt naturligt er stærkt aftagende.

Fremtidige målinger aftracé afeksi
sterende veje overvejes gennemført

Vejdirektoratet

antal indkomne prøver

asfalt jord og
beton

Ç stat 1046 4953
produktion .

Ç andre 768 527

forskning og udvikling 541 1654

total 2355 7134
Fig. 2 Laboratorieprover 1982

antal afregningsenheder

asfalt jord og
beton

37222 28579

30708 13521

17710 13687

85640 55787

afholder

Vejdag 82

tema

Vejvedligeholdelse
med sigte på

Information
til

Politikere
samt

Tekniske chefer,
der er tilknyttet primær- og
amtskommunernes

Vejområde

Fig. i Målinger 1982 (på mark og vej).

Statens Vejlaboratorium
Vejdata laboratoriet

Fig. 3 Invitation til VEJDAG ‘82
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ved hjælp af de moderne landmå
lingsmetoder. Antallet af indkomne
prøver til laboratoriet er noget sti
gende for jord- og betonprøver og
nogenlunde uændret for så vidt an
går asfaltprøver. Stigningen i jord-
og betonprøver kan imidlertid stort
set henføres til øget aktivitet i for
bindelse med visse F&U-projekter.
Det viste antal afregningsenheder er
et udtryk for den ressourcebelast
ning, de indkomne prøver har med
ført, idet prøverne udsættes for for
skellige analyser.

Den begivenhed, der vel var mest
markant for SV i året der gik, var
den VEJDAG som SV og Vejdatala
boratoriet gennemførte, jf figur 3.

I alt 321 deltagere fra 12 amter og
103 kommuner overværede foredrag
om vejvedligeholdelse og kunne ved
en udstilling af plancher, materi
aler, edb-udstyr og rullende materiel
yderligere orientere sig om status for
laboratoriernes viden og servicemu
ligheder inden for emnet.

Institutrådet for de to laboratorier
omfattende repræsentanter for vej
sektorens interessenter (amter,
kommuner, rådgivende ingeniører,
entreprenører, forbrugerorganisati
oner samt trafik- og justitsministe
riet) drøftede ved sit seneste møde i
februar, hvorvidt og i givet fald, hvor
ofte en VEJDAG af denne karakter
(men med andre emner) burde gen
nemføres. Rådet kom til den konklu
sion, at vejdagen havde været vel
lykket og var ressourceindsatsen
værd og at den burde gentages hvert

Dansk Vejtidsskrjft nr. 3 . 1983

fjerde år, således at bl.a. nyvalgte
politikere havde mulighed for at
blive bredt orienteret om udvalgte
vej- og trafiktekniske emner.

Indsatsen på forsknings- og udvik
lingsområdet udgør fortsat ca 20% af
personaleressourcerne. Efter labora

toriets opfattelse er denne indsats for
lille. F&U-indsatsen kan imidlertid
ikke ændres uden en ændret perso
nalesammensætning og det har der
ikke i de senere år været mulighed
for at vinde forståelse for. Der blev i
1982 arbejdet på ca 30 projekter.
Omkring en trediedel af disse er ne
top nu i dokumentationsfasen, såle
des at en del interne notater og labo
ratorierapporter kan forventes i
denne tid. De vil blive kort omtalt i
Dansk Vejtidsskrift under rubrik
ken »»Nyt fra Vejdirektoratet»».

Det er naturligvis ikke muligt el
ler rimeligt her at omtale alle afslut
tede projekter i 1982. For at give ind
tryk af projekternes karakter skal
her blot fremdrages to:

Internt Notat 139: «Overvejelser
om belægningssituationen 1982 gi
ver en status for den nuværende si
tuation på vejbelægningsområdet i
Danmark og stiller forslag til mulige
tiltag for vejbestyrelserne, der kan
forbedre kvalitet og holdbarhed af
vore vejbelægninger.

På et internationalt symposium
om vejenes bæreevne, afholdt i
Trondhjem i juni 1982 fremlagde SV
et notat om brug af non-destruktiv

LHPL

Fig. 4 VEJDAG ‘82

Fig. 5 SV’s biblioteks
virksomhed

Statens Vejlaboratorium’s BIBLIOTEK er et fagbibliotek

for hele vejsektoren.

Interesserede kan låne bøger, rapporter og tidsskrifter

og vil løbende kunne holdes orienteret om nyanskaf

felser. Herudover kan ydes international litteratursogning

om specifikke emner.

Biblioteket betjener i første række vejteknikere, men

yder også assistance og udlån til andre institutioner

og personer.

Åbningstid:

MANDAG - FREDAG 9 - 15

(02) 35 75 88
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måling af vejes bæreevne ved bereg
ning af vejes forstærkning. Der er
tale om en ny metode udviklet i et
samspil med firmaet Dynatest. Me
toden vil blive introduceret i almin
delig drift i 1983 og vil for vejbesty
relserne betyde, at man i en lang
række tilfælde nu kan få udført bæ
reevnemålinger med tilhørende for
stærkningsberegninger billigere
end hidtil. Metoden er nærmere be
skrevet i en rapport fra symposiet,
men vil blive mere udførligt omtalt i
et Internt Notat 143 som forventes at
udkomme i marts 1983.

Det er karakteristisk for SV’s
F&U-indsats i de seneste år, at den
er søgt drejet mere over mod løsning
af de mindre tekniske forvaitningers
problemer end tilfældet var i 70’er-
ne. I løbet af foråret 1983 forventes
således en rapport om vedligehol
delse af mindre broer. Senere på året
vil der komme en rapport om tekni
ske løsninger ved udførelse af led
ningsarbejder i vejbefæstelser, et
problem der især i disse år er aktuelt
på grund afde mange naturgas- eller

østre Landsret har fastslået, at
ejeren af en eksproprieret, højt
prioriteret ejendom, der i det væ
sentlige var belånt med sælger-
pantebreve, ikke opnåede nogen
økonomisk fordel ved den kon
tante betaling af ekspropria
tionserstatningen, og at der der
for ikke var grundlag for et ned
slag i erstatningen.

I november 1979 eksproprierede Kø
benhavns kommune i medfør af sa
neringsloven en ejendom på Nørre
bro i København. Ejeren havde i maj
1978 erhvervet ejendommen for en
kontant købesum af 350.000 kr. med
en kontant udbetaling på 35.000 kr.,
ved overtagelse af et kreditfore
ningslån på ca. 43.000 kr. og ved ud
færdigelse af 6 private sælgerpante
breve på i alt ca. 272.000 kr.

Kommunen tilbød ejeren en kon
tant erstatning på 224.000 kr., idet
kommunen vurderede ejendommen
som byggegrund og fratrak nedriv
ningsomkostninger på 46.000 kr.

Ejeren accepterede ikke tilbuddet,
og sagen blev forelagt taksations
kommissionen, der fandt kommu

fjernvarmeledninger, der skal ned
lægges i vore veje.

I 1983 forventes en halv snes nye
projekter igangsat. Nærmere be
skrivelse af disse nye samt igangvæ
rende F&U-projekter fremgår af
SV’s handlingspian for 1983 (Internt
Notat 140) der, som alle øvrige pub
likationer fra SV, kan rekvireres via
biblioteket tlf. 02-35 75 88 ligesom
forvaitninger, firmaer og enkeltper
soner kan komme på laboratoriets
udsendelsesliste ved henvendelse til
biblioteket. Rekvisition af pûblika
tioner er i Øvrigt omkostningsfri.

Afslutningsvis skal omtales en
begivenhed af stor betydning for
SV’s interne arbejde. I løbet af april
måned flytter laboratorieafdelin
gens asfaltsektioner i Sydhavnen og
på Avedøre Holme sammen i et ny
indrettet asfaitlaboratorium belig
gende få hundrede meter fra SV’s
hovedbygning i Roskilde.

R

nens tilbud passende og tillagde eje
ren en erstatning på 224.000 kr.

Ejeren indbragte sagen for over
taksationskommissionen, der forhø
jede erstatningen til 375.000 kr.
Kommissionen udtalte, at den af
taksationskommissionen fastsatte
erstatning på 224.000 kr. kontant i
uprioriteret stand svarede til ejerens
købesum på 350.000 kr., der måtte
anses for realistisk, når man tog
hensyn til betingelserne for købe
summens berigtigelse.

Da der ikke i lovgivningen er
hjemmel til, at ejeren eller kommu
nen kan indfri private pantebreve til
disses værdi i almindelig handel, idet
pantebrevene i tilfælde af ekspro
priation skal indfries til pan, fandt
kommissionen, at ejeren i det fore
liggende tilfælde havde krav på, at
erstatningsudmålingen skete på
grundlag af de private pantebreves
indfrielse til den nominelle restgæld
på opgørelsesdagen. Kursgevinsten
ved indfrielse tilfaldt Københavns
kommune. Kommissionen tillagde
(inden for erstatningsbeløbet) ejeren
et beløb af 25.000 kr. til dækning af
udgifter til en rimelig udnyttelse af

ejendommen.
Kommunen anlagde sag ved østre

Landsret og påstod erstatningen
nedsat til 250.000 kr., idet kommu
nen henviste til, at ekspropriations
erstatninger altid betales kontant,
og at det er almindeligt anerkendt i
teori og praksis, at der som følge
heraf sker en kursregulering af er
statningen.

Ejeren påstod overtaksations
kommissionens kendelse opretholdt.

østre Landsret tog ejerens på
stand til følge, idet retten lagde til
grund at de private pantebreve for-
faldt til indfrielse som følge af ned
rivningen af bygningerne. Således
som ejendommen var prioriteret,
kunne ejeren ikke ved den kontante
betaling af erstatningsbeløbet opnå
nogen økonomisk fordel som kunne
betinge et nedslag i erstatningen (U f
R 1982 — 737).

Ved Herning ret er Herning
kommune blevet frifundet for et
erstatningskrav fra en dame, der
kom til skade ved at falde på et
flisefortov, hvor niveauforskel
len i flisebelægningen udgjorde
ca. 2 cm.

En dame, der gik på et fortov på en
kommunevej i Herning, faldt, idet
hun snublede over en flisekant, der
havde forskubbet sig ca. 2 cm i høj
den i forhold til den tilstødende flise.
Damen, der bl.a. beskadigede begge
hænder, anlagde sag mod kommu
nen og krævede sig tillagt i alt
22.431,50 kr. i erstatning, idet hun
gjorde gældende, at kommunen som
vedligeholdelsespligtig for vejen
måtte være erstatningspligtig for
den indtrufne skade.

Kommunen påstod sig frifundet,
idet kommunen anførte, at der gan
ske vist var sket mindre forskydnin
ger i fortovets flisebelægning, men
at disse forskydninger havde været
af så beskedent omfang, at de ikke
gik ud over, hvad trafikanter på for
tovet måtte være forberedt på.

Den tilskadekomne gjorde gæl
dende, at niveauforskellen mellem
fliserne var ca. 3 og ikke 2 cm, men
retten lagde efter det under sagen
oplyste til grund, at niveauforskel
len havde været ca. 2 cm. Retten
fastslog herefter, at en sådan niveau
forskel ikke oversteg, hvad trafi
kanter måtte være forberedt på ved
færdsel på et ældre fortov, og at for-

Ekspropriationserstatning
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tovets tilstand derfor ikke havde væ
ret uforsvarligt. Kommunen blev
herefter frifundet (U fR 1982— 873).

F. J. Boas

I tilknytning til ovenstående er en
anden — og lidt ældre — dom interes
sant:

»Retten må finde, at det er uforsvar
ligt, at fliserne har raget 3 cm op over

pet. «

med naboerne, og som ejeren af lb.
nr. 3 oprindeligt havde accepteret.

Overtaksationskommissionen
forhøjede imidlertid ulempeerstat
ningen og stadfæstede taksations
kommissionens kendelse om en are
alerstatning på 56 kr.1m2,idet over
taksationskommissionen fandt, »at
kontantværdien af den ved den 17.

Red. almindelige vurdering fastsatte
samlede vurderingssum vejledende
kan lægges til grund ved fastsættel
sen af den ejeren tilkommende are
alerstatning.

Amtsrådets udvalg for teknik og
miljø havde allerede inden taksa
tionsforretningen vedtaget, at de 3
naboer — uanset udfaldet — skulle be

1juni 1981 eksproprierede Vestsjæl
lands amtskommune arealer til en
landevej sudvidelse.

Som det fremgår af hosstående,
simplificerede oversigtsplan, eks
proprieredes bl.a. en strimmel af
forhaverne fra 3 nabo-parcelhus-
ejendomme.

Ejendommenes størrelser og
grundværdier ved 17 alm, vurdering
fremgår af skemaet.

Indgrebet var nogenlunde ens for
de 3 ejendomme — bortset fra mindre
forskelle i den beplantning, som gik
tabt.

De 3 ejere blev — i overensstem
melse med vurderingen — tilbudt en
arealerstatning på 40 kr.1m2— samt
naturligvis erstatning for tab af be
plantning og øvrige ulemper. Ulem
peerstatningen er imidlertid uin
teressant i denne sammenhæng.

Amtskommunen opnåede forlig
med ejerne af lb. nr. 1 og 2.

Ejeren af lb. nr. 3 accepterede are
alerstatningen på 40 kr.1m2 — men
han begærede taksation f.s.v. angik
ulempeerstatningen, som han fandt
for lav i forhold til de to naboers
ulempeerstatninger.

Taksationskommissionen fandt
imidlertid, at den tilbudte ulempeer
statning var passende — men kom
missionen fandt til gengæld, at byg-

geretsværdien burde medregnes ved
fastsættelsen af arealerstatningen,
som herefter blev forhøjet til 56
kr./m2.

Ejeren ankede kendelsen til over
taksationskommissionen — igen f.s.v.
angik ulempeerstatningen.

Overfor overtaksationskommissi
onen gjorde amtskommunen gæl
dende, at man ikke fandt, at bygge
retsværdien blev forringet ved eks
propriationsindgrebet, og at — så
fremt overtaksationskommissionen
var af en anden mening — måtte en
forringelse medføre en forhøjelse af
ulempeerstatningen, og ikke af are
alerstatningen, som amtskommu
nen påstod nedsat til de tilbudte 40
krim2,om hvilken man havde forlig

handles ens fs.v. angår arealerstat
ningen.

Nu var man imidlertid i et dilem
ma. Skulle man beregne arealer
statningen til de 2 naboer — med
hvem man altså havde indgået forlig
— i henhold til ovenstående citat fra
overtaksationskommissionens ken
delse, skulle lb. nr. 1 have 65 kr.im2
og lb. nr. 2 64 kr.im2, — som det
fremgår af skemaet.

Ville klageren — ejeren aflb. nr. 3 —

i så fald føle sig retfærdigt behand
let, når han «kun» fik 56 kr.im2?

Man valgte at forhøje arealerstat
ningen til 56 kr.im2også til ejerne af
lb. nr. 1 og 2.

Men er denne afgørelse i overens
stemmelse med det principielle syns
punkt, som overtaksationskommis
sionen gjorde gældende?

Det havde ærligt talt været inte
ressant, om taksationsforretnin
gerne havde omfattet alle de 3 nabo-
ejendomme.

De to kommissioner slap for nemt
om ved sagen, fordi den kun omhand
lede een af de 3 naboer.

GAO.

fortovets niveau, og at sagsøgte må
være ansvarlig for, at sagsøgeren
som følge heraf er faldet over den ene
flise og er kommet til skade. Det er
derhos ikke godtgjort, at årsagen til,
at flisen ragede op, var pludseligt
regnskyl eller lignende, der ikke for
inden uheldet kunne være affijul

Kendelse om

Arealerstatning incl. byggeretsværdi

i
3

Lb. nr. 1 Lb. nr. 2 Lb. nr. 3

Ejd.’s areal 1.269 m2 1.321 m2 2.005 m2
Kont. arealværdi 40 krim2 40 krim2 40 kr.im2
Kont. gr. værdi excl. byggeretsv. 50.700 kr. 52.800 kr. 80.200 kr.
Kont. byggeretsværdi 31.500 kr. 31.500 kr. 31.500 kr.

Kont. gr. værdi incl. byggeretsv. 82.200 kr. 84.300 kr. 111.700 kr.
Samme pr. m2 65 krim2 64 krim2 56 krim2
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Ved nedlægning af rør
og kabler i beton- og
asfaltveje udfører mh
materiel skæring gen
nem beton og asfalt i
ned til 30 cm dybde.
Et lige, skarpt snit
gennem overflade og
stabil-lag forhindrer
beskadigelse af om lig
gende belægning og
udskridning af bund-
materialer, hvorfor
efterreparationer bliver
lettere og mere
økonomiske.
mh’s sjak kan rekvire
res over hele landet
- eller De kan leje ud
styret i vore afdelinger,
såfremt De har mand
skab som kan klare
opgaven. Rekvirer vor
brochure “3 veje”, som
fortæller alt om dia
mantskæring, økono
mi og teknik.

Benford vibrations
tromle er specielt
velegnet til mindre
reparationer på veje,
parkeringspladser,
i parker, gårde etc.
Brydehammeren kan
tilsluttes tromlens
hydrauliske system,
hvorved man sparer
anvendelse af kom
pressor.

Fugeskæring i veje sparer tid
og efterreparationer

i

Bentord tromle med bryde-
hammer til mindre reparationer.

- .1

Køb eller leje hos:

m.tri.I
øst for Storebælt:
Fabriksparken 50,
2600 Glostrup,
tlf. 02-45 38 00
Vest for Storebælt:
Jul. Thomsensvej 5,
7100 Vejle,
tlf. 05-83 38 00


