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Gammel asfalt
er for værdifuld til at smide væk.
Hver dag overalt i Danmark bliver veje, parkeringspladser o.lign. gravet op. Og senere bliver de så lappet eller dækket med et fint nyt lag asfalt. Den gamle asfalt har vii mange år kasseret og sendt på losse
pladsen.
Denne fremgangsmåde har aldrig været ideel,
men det var den eneste mulighed.
Det erjo ikke nogen særlig økonomisk løsning,
men det er genbrug derimod.
Det skyldes blandt andet høje råvarepriser
især på bitumen, som er et olieprodukt. Bitumen og
skærver er hovedingredienserne i asfalt.
Der er også penge at spare på opbevaring. For
di gammel asfalt er nemlig ikke længere velkommen
på de eksisterende lossepladser. Uden genbrug
kunne det blive nødvendigt at oprette dyre og pladskrævende depoter.
Genbrugsasfalt bliver så at sige sat i arbejde
igen. Til gavn for os alle, og vort miljø.
Og så er der det gode ved det, at når genbrugs
asfalt bliver blandet med ny asfalt, så giver det fak
tisk en stærk belægning med lang levetid. Og lang
levetid betyder mindre vedligeholdelse.

steder i landet er der også etableret modtagestatio
fler, hvor asfalten knuses og sorteres, klar til at blive
genanvendt.
Vil De vide mere om, hvor og hvordan man
kommer af med den gamle asfalt for at gøre den til
fly asfalt, så ring til os på 01 78 08 22. Så kommer vi
alle på rette vej.

-

Vi har en nærliggende løsning
på genbrug.
Tre fjerdedele af de Ca. 60 danske asfaltfabrikker er
nu indrettet til at genbruge gammel asfalt, og flere

AdI.,r
STAMHOL MEN 91

ASFALTINDUSTRIEN
OPLYSNINGSKONIOR OG VEJFORSKNING
DK-2650 HVIDOVRE

TELEFON 01 78 08 22

Genbrugsasfalt en idé med fremtid i.
-

TARCO på vej
mod nye_tider...

TARCO-koncernen har fået vokse
værk. Derfor er det besluftet at
omdanne de hidtidige divisioner til
selvstændige aktieselskaber.
Kort sagt: Vi moderniserer; gør
beslutningsprocesserne enklere
altsammen for at kunne yde vore
kunder en optimal service.
Pr. 1. januar 1988 er der ikke
længere noget, der hedder TARCO
Vejdivision vi bliver et selvstændigt
aktieselskab TARCO VEJ AIS

I praksis belyder det, at vi med de
samme erfarne medarbejdere og i
de samme omgivelser vil kunne
betjene vore kunder mere effektivt
og i et tæftere samarbejde end før.
Tak for godt samarbejde i 1987
—vi serfrem til 1988.
—

—

—

—

—

—

der dog fortsat vil være et sikkert
medlem af den kendte TARCO
familie.

Glædelig jul og godt nytår.

1rco

TARCO Vejdivision
Ridderstien 38, Fjelsted, DK-5560 Aawp
Telf. 09 88 17 17
Vejafdeling Fyn:
Ridderstien 38, Fjelsted
DK-5560 Aarup
Telf. 09881717

Vejafdeling Sjælland:
Lyngageren 63
DK-4000 Roskilde
Telf. 02 38 05 40

Vejafdeling Jylland:
Kongensbro
DK-8643 Ans By
Telf. 06 87 04 22
-.

I
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VEl = KORT for rejsende
1781
At civilingeniør Ove Jørgensen, Odense
I anledning af Det nordiske
Vejmøde i København 18.20. maj 1925 udkom et sær
nummer et extrahæfte af
Dansk Vejtidsskrift, som da
var begyndt på sin 2. årgang.
Som optrakt til hæftet blev
gengivet titelbiadet og nogle
kort »efter en snart 150 år
gammel bog’, udgivet som
Fører for Rejsende ad den
dengang nye Hovedlandevej
fra København til Roskilde
og videre til Korsør.
Kortene er senere brugt
som illustration til Roskilde
L.andevejs historie2 og tilsva
rende kort over Fredensborgvejene gengivet flere gange i
dansk, vejhistorisk litteratur.
Redaktøren og de senere
forfattere må have syntes at
kortene talte for sig selv
hvad de da på en måde også
gør men en nærmere un
dersøgelse af kortenes histo
rie viser sig at kaste lys over
nogle enkeltheder i den geo
grafiske opmåling og kortlægning af Danmark i en tid
lig periode af de store vejre
former.
Historien er skrevet af vej
kortenes ophavsmand, Niels
Morville, som for 200 år si
den i 1788 i Videnskabernes Selskabs Skrifter gav en
anvisning på, hvordan man
kunne fremstille »vejkort for
rej sende«
.
4
Efter professor Peder Ko
fods tidlige død i 1760 var
den geografiske og trigono
metriske opmåling af Dan-

-

—

Medlem af:
Dai.k

—
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mark ved kgl. resolution af
26. juni 1761 kommet under
direktion af Videnskabernes
Selskab. Selskabet overdrog
det praktiske arbejde til en
Landmålerkommission, som
i 1762 antog Thomas Bugge
og Peter Wilster som landmå
5
lere.
Som den tredie landmåler
ansattes 1764 Niels Morville,
der i perioden indtil 1770
forestod udarbejdelsen af 8
conceptkort (målbordsblade i
1:20.000) over sjællandske
amter. 11771 blev han trigo
nometrisk observatør og førte
triangelnettet fra Sjælland
over Lolland og Langeland til
Fyn.
Landmålerne var dårligt
aflønnede, men Morville
havde faet løfte om forbedrin
ger, når de sjællandske kort
var færdige. 11772 søgte han
det ledige embede som pro
fessor i matematik ved Oden
se Gymnasium, men fik det
ikke, og i 1778 forlod han den
geografiske landmåling, og
blev
landmålerkonduktør
ved Rentekammerets økono
miske landmåling. I 1779
blev han medlem af Viden
skabernes Selskab, og i dettes
skrifter offentliggjorde han
en lang række afhandlinger,
særlig om landbrugsøkono
mi. En af afhandlingerne
indbragte ham Landbrugs
holdningsselskabets guidme
dalje.
I den ovennævntge redegø
relse fra 1788, om Vei=Car

ters Affatning, fortæller Morville, at han har gehejmeråd
Luxdorph6 at takke for det
første nøjagtige og fuldkom
ne begreb om et egentligt vejkort, og at dette gav ham an
ledning til at tage denne ny
opgave op.
I sin redegørelse begynder
Morville med at begrunde
behovet for sådanne »vej
kort». Det sker i den bedste
Oplysningstidens stil:
»Da det er at formode, at
Folk, der elsker Oplysning,
ej ønske at ubekymret fremfa
re lange Veje, uden at vide,
hvilke Steder de reise eller
komme forbi og see udi Ve
jens Synskreds, maa man
troe, at enhver Reisende skul
de ønske, at være forsynet
med det Hielpemiddie, som
kunde give ham den fornød
ne Navn= og Sted=Kund
skab, den i et slig Henseende
affattet Vei=Carte opgiver.»
Han tænker også på »Det
kongelige Huus, som sielden
bereiser andre end de almin
delige Konge = og Lande=
Veje ...; jeg tør derfor ansee
Affatningen af Carter over
Konge= og Lande=Veie at
være allerfortrinligst, « og
håber på »Monarkens og det
Kongelige Huses naadige Bi
fald.. De nye Konge= og
Lande =Veie, hvis Anlæg vil
forevige Monarkens Minde,
ere med saa møisommeligt
Arbejde og saa store Omkost
ninger forfærdiget, at de en
dog i den Hensende fortiene
.. .

277

DANSK VEJTIDSSKRIFT NR. 12 .1987

et Mindesmærke. En bedre
passende
Erindringstegn,
end et i Kobber stukken Vei=
Carte skulde dertil næppe
kunne vælges... «
Efter at have fremlagt sin
»Operations= plan«
blev
Morville ved kongelig befa
ling af 30. april 1781 beord
ret til at »besørge et Prøve
Carte forfærdiget over Kon
ge =Veie imellem Kiøben
havn og Fredensborg< og al
lerede samme sommer blev
et sådant kort forelagt kon
gen, og blev derefter stukket i
kobber af Videnskabernes
Selskabs franske kobberstik
ker, Claude-Alexandre Giu
. Det »forestiller Kiøben
9
ter
havn i Perspektiv, saaledes
som Byen lader sig til Syne
fra Vibens Huus, samt afbil
der Fredensborg i Grundteg
ning, og blev indrettet deref
ter, at det Kongelige Herskab
på Indreisen fra Fredensborg
til Kiøbenhavn kunne betie
ne Cartet i den Stilling, hvori
det er stukket, ved at følge det
paa Reisen fra højre til ven
stre Side. Herved maae jeg
tillige bringe det i Erindring,
som vil falde enhver i Øjnene
ved Brugen afVeiCarter, at
de ej kan afbetienes i den rette
Stilling baade paa Ud- og
Indreisen, men alene paa een
afReiserne, da de paa den an
den Reise maa bruges i en
omvendt Stilling, hvilket er
uundgaaeligt ved deslige
Carter, men mindre man
skulde optage Veiens Gang
som horizontal Linie og der
over antegne Carte =Tegnene
saavelsom Navnene lodret
paa hver Side af Veien. Saa
beqvem denne Stilling end
vilde være til Cartets Abetie
ning for den Reisende, saa
stridig vilde den Betegnings
maade være imod alle Car
te=regler, da alt hvad som
forestilles paa den ene Side af
Veien. og det ville »alt for
vidtløftigt» og så bekosteligt,
at »Reisende ikke i Alminde
lighed kunde staae (sig) ved at
kiøbe det» og det var »at for
feile Hensigten, og ophæve
Nytten».’°
..»

Morville vælger derfor en
middelvej mellem den »aller
bekosteligste» og den »fuld
komneste Affatnings = Maa
de, hvorpaa Mayers Carte
over Veien fra Nürberg til
Göttingen kan nævnes som et
Mynster»”).
Prøvekortene foranledige
de, at Morville ved kongelige
befaling af 9. august 1781
blev beordret til at besørge li
genende vejkort fremstillet
over de øvrige ny landeveje.
Herefter blev der fremstillet
vejkort over den ny landevej
København-Korsør. Opmå
lingen og korttegningen blev
foretaget af Ove Steenberg.
For strækningen mellem
Ringsted og Slanglille (lidt
øst for Sorø) og et lille stykke
af vejen mellem Slagelse og
Landsgrav, som endnu (i
1785—86) ikke var færdige,
blev dog »Vei=Oppmaalin
gen meddelt af Hr. Obervei
mester Major Rosenberg, i
Følge Høikongelig General=
Vei Commissions Tilladel
12
se.«
Landevej en KøbenhavnKorsør er indtegnet paa 4
kort. Det første (fig. 3) omfat
ter vejen mellem København
og Roskilde »tillige med dens
Synskreds paa begge Sider,
samt Grundtegningen af
Kiøbenhavn, og perspecti
ven afRoeskilde Bye...«. Det
te kort er i 1782 ligesom Fre
densborgkortet 1781, stukket
af Guiter.
Det andet kort (fig. 4)
fremstiller vej strækningen
mellem Roskilde og Ringsted
»tillige med Synskredsen paa
begge Sider, samt Grundteg
ningen af Roeskilde og per
spectiven af Ringsted Bye(<.
Dette kort er stukket i kobber
afC. I. Pontoppidan i l785)
Det tredie kort (fig. 5) om
fatter vejen mellem Ringsted
og Slagelse med »grundteg
ningc< af Ringsted og pro
spekt af Slagelse By, og ende
lig forestiller det fjerde kort
(fig. 6) vejen mellem Slagelse
og Korsør samt »grundteg
ning» af Slagelse og prospekt
af Korsør By og Storebæltj
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I en anmærkning fortæller
Morville, at det ikke er uden
grund, at han udtrykkelig
meddeler årstallene for de en
kelte korts opmåling og stik
ning, da »enhver derved vil
bringes i erindring om, at de
ei kan fordres andet affattet,
end hvad som paa den Tid
befandtes, men hvad som
siden den Tid og i Eftertiden
bliver opført langs med Veien
skal siden
let kunne
blive tilføjet paa Kobber=
Pladen, naar nye Aftryk deraf
behøves. «13
...

en Co#fpczr Naa/.

Til disse fire vejkort blev
der stukket en »Colonne» af
samme størrelse som vejkor
tenes enkelte »Colonner»,
som kunne bruges som titelblad ved en indbinding, se
fig. 1. Hvis man ikke ville of
re indbinding, kunne de en
kelte kort blot foldes langs
»Colonnernes» kant, og man
fik herved en »folder», som
var lige til at stikke i lommen.
Morville foretager derefter
en meget udførlig kritisk gen
nemgang af en række uden
landske rejsefører som feks.
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Guide Royal (ou Dictionaire
Topographique) des grandes
Toutes de Paris aux villes fra
1774, »Myers Vei=Carte,
der forestille hans Rejse fra
Nürnberg til Göttingen<
(1751) og den hannoverske
vejkort fra 1780 over de »neu
erbaueten Chausseen<, f.eks.
fra Hannover til Hameln.
Morville giver en detaljeret
beskrivelse af hvordan hans
egne kort er blevet fremstil
let. Landevejene, som var an
lagt »i lige linie mellem køb
stæderne blev brugt som
»Grundhnier, hvorpå med
det prætorianske Maale=
Bord’4) er aflàttet Syne... «

A

7”—’

r’”
L

Mm,,,

;/

i.
‘“

*d

l’h,,d

lly,l.
—-

Kortene aftegnes i en sådan
målestok, »som tilkiendegi
ver en Dansk Miil eller
12000 Alen ved 6 Danske
Decimal =Tommer
dvs.
1:40.000. De enkelte »Colon
ner< var 6 1/2 Dansk Deci
mal=Tommer (ca. 20,5 cm)
lange og 3 decimahommer
brede (9,5 cm).
Om nordpilene på kortene
forklarer Morville: »Fra Vei=
Colonnerne ikke saaledes
stykkeviis afsættes, at de kan
ligefrem sammensætes i een
Række, men hvert Stykke af
Veien afsættes saledes i sin
Colonne, at det, saavidt mue
ligt, kan passere midt igien

‘—

j

--

my

Aj

nem samme, har det været
fornødent, ved en i hver Co
lonne anbragt Compas=
Naal at betegne Vei Colon
nens Strøg mod Nord og
Syd, eftersom Colonnernes
Sammensætnings =Maade
ikke kan afpasse saaledes, at
een og samme Nord
og
Syd Linie kan svare til alle
Colonnerne, men enhver
maa betegnes med den, som
passer sig paa Colonnernes
Afsætning. «15
Morvilles forskrifter er
»saavidt mueligt, med megen
Flid iagttagene af Viden
skabs= Selskabets geographi
ske Landmaaler Ove Steen-

f

l4,,Mm,

-

berg,16 der besidder en for

trinlig Færdighed i at aftatte
deslige Vie=Carter. Da der
vd de allerede udfærdigede
Vei=Carter er Syn for Sagen,
overlader jeg til dette lærde
Selskabers Omdømme, hvor
vidt den brave Hr. C.I. Pon
toppidan har ved de trende
Vei= Carters Stikning giort
sig værdig til,at kunne kaldes
den Danske Guiter 17«
Som afslutning mener
Morville, at »enhver Geome
ter, som er øvet i det prætori
anske Maale=Bords Brug og
har en Færdighed i, at efter
øjesyn paa frie haand giøre
en perspectivisk Aftegning af
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geographiske Objekter, saale
des som de synes for øjet« let
vil kunne tegne vejkort efter
hans forskrifter, som »efter
min Skiønsomhed kan, frem
for andre hidindtil i Europa
forfærdigede Vej Carter, fortjene Navn af et følgeværdigt
M.ønster<.18

Til trods for at kongen

—

som nævnt allerede i 1781
havde beordret Morville til at
fremstille vejkort over de
øvrige ny hovedlandeveje,
blev det dog ved prøvekortet
over Fredensborgvejen og de
fire kort over Korsørvejen.
11788, da Morville skrev
sin redegørelse, var stræknin
gen fra Klovtofte (ved Høje
—

Tåstrup) til Køge netop ble
vet færdig, medens anlægsar
bejderne var igang på stræk
ningerne.
(Hørsholm)-Usserød-Hel
singør 1779—1793.
Roskilde-Kalundborg
1779—1793
København-Dragør (Ama
ger Landevej) 1780—1790.

Vejarbejderne var i 1778
blevet henlagt under Gene
ralvejkommissionen, og i
1783 var opmålngen af de
fynske hovedlandeveje blevet
begyndt’, men der skulle gå
næsten 40 år, før de fynske
veje var færdige. Vejen KøgeVordingborg blev først på
begyndt 1793, men alligevel
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havde der været nok at tage
fat på, for den der ville tegne
vejkort.
Når der ikke blev tegnet
flere vejkort »Efter N. Mor
villes Planø, skyldes det førts
og fremmest, at de rejsende
var for fa, og da der i løbet af
det 19. århundrede kom flere
rejsende, stilledes der også
større krav til vejkort og rejseførere. Der måtte være oplys
ninger om spisesteder og
overnatningsmuligheder
samt historiske beskrivelser
af de seværdigheder, som
man kunne se undervejs.
Det forstod boghandler
Karl Baedeker og hans søn
Fritz. De udgav i Tyskland
fra 1829 en lang række rejseførere, og en »Baedeker« blev
ligefrem indbegrebet af en
rej seførere,»Inbegriff
des
Reiseführese, som firmaet
selv siger.
°
2
Da man efter 2. verdens-

krig for alvor begyndte at rej
se i bil, så dækfabrikanter og
benzinfirmaer deres fordel i
at udgive særlige rejsefører
for bilister. Baedeker og
Mairs kort overlevede i sam
arbejde med Shell i Baede
kers Shell Autoführer i 10
bind (12x22 cm) over Tysk
land, og i Frankrig kom (gui
de) Michelin i rødt omslag,
som viste vej til madglædens
templer om som med to stjer
ner angav, hvornår det var
værd at køre en omvej, frem
for at følge »den lige veje. Se
nere kom Michelins grønne
førere (Guide vert), som førte
ad kulturens veje efter Mi
chelins vejkort, som var i gu
le omslag.
Her kunne vejkort »Efter
N. Morvilles Plan» ikke føle
med, undtagen på ét punkt:
Ideen om at folde et kort sam
men til format 10x20 Ca, en
»foldere lige til at stikke i

lommen. Dette format udgør
nu næsten en standard (en
trediedel af format A4 sva
rende til konvolut i format
M65) for rejseførere og tu
ristbrochurer. Det »Klassi
skee Badeker-format er dog
lix 16 cm.
Da det i nyere tid blev »ine
at gå og cykle, blev der frem
stillet førere for gående og
cyklister. Også disse førere er
ofte foldere i Morvilles for
mat.

Noter og henvisninger
1. Carter over Den nye Landevej mellem
Kiøbenhavn og Corsøer, ved 0. Ste
enberg, 1782—86, Det kongelige Bi
bliotek, Kortsamlingen 130 gI. 4
2. Lundbye, J.T. og V(ictor) Herman
sen, Roskilde Landevej gennem Ti
derne, Roskilde 1927:77—82.
3. Nørlund, N.E. Opmåling af Dan
marks veje, i: Geografisk Tidsskrift,
52 bd. (1953:Fig. 3.) Fredensborg
vejen.

—

Topsøe-Jensen, Torben, Ad hjul
spor og landeveje (1966:146—47)
Samme, Fredensborgvejen, udg.
Museumsforeningen for Hørsholm
og Omegn (1975:24—25).
4. Morville, Niels, Om Vej = Carters
Affatning, i: (Nye Samling af det
Kongelige) Videnskabernes Selskabs
Skrifter (1788:386—397).
5. Dette og de følgende to stk, bygger
på:
Lomholt, Asger, Landmåling og
Fremstilling af Kort under Bestyrelse
af Det kongelige danske Videnskabernes Selskab, 1761 -1 843, udg. i an
ledning aftohundredåret for Frede
rik V’s reskript af 26. juni 1761,
København 1961 (Det kongelige
danske Videnskabemes Selskab
1742—1942, Samlinger til Selska
bets historie IV).
6. Luxdorph, Bolle Willum (1716—
1788) dansk lærd, medlem af Land
målingskommissionen 1761, fra
1770 præses i Videnskabernes Sel
skab, jfr. Lomholt (1961:
7. Morville (1788:386).
8. Ibid. p. 387.
9. Kortet er signeret: Guiter Sculpsit.
Om Guiter, se Lomholt (1961:
112).
10. Morville (1788:387—88).
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Broer besværligê
monumenter
-

Museumsinspektør ved Nationalmuseet
Kirsten-Elizabeth Hogsbro
Et nyt vej projekt kommer undertiden til at berøre
et ældre broanlæg, måske en fredet eller beva
ringsværdig konstruktion.
Her skitseres problematikken ud fra et antikva
risk synspunkt, og der peges på forskellige løs
ninge hvoraf nogle er mere skånsomme end an
d re.
Det er næppe mange vej inge
niører, som i forbindelse med
et eller andet nyt vejprojekt
ikke har oplevet at blive kon
fronteret med en brokon
struktion af ældre dato. Un
dertiden uventet. Det volder
besvær på mere end én måde.
Såfremt en bro er mere end
100 år gammel, er den auto
matisk beskyttet i henhold til
naturfredningslovens § 26.
Desuden kan enkelte broer af
særlig arkitektonisk værdi
være fredet i medfør af byg
ningsfredningsloven. I så
danne tilfælde skalfrednings
myndighederne tage stilling
til sagen. Det korte af det lan
ge er, at tilstedeværelsen af et
gammelt broanlæg, det være
sig af aldrig så ydmyg karak
ter, skaber ekstra problemer,
selv når det drejer sig om et
måske yderst beskedent fore
stående vejarbejde. Bedre
bliver det ikke af, at der ikke

findes en fortegnelse eller
blot noget, som minder om et
register, hvor vej myndighe
derne på forhånd kan oriente
re sig om, hvorvidt istandsæt
telse af eksisterende vej eller
udretning af et vej sving vil
indebære risiko for at »støde
ind» i et jordfast fortidsmin
de.
Når man gennem mange
år har beskæftiget sig med
gamle broer, har det været
glædeligt at kunne konstate
re, hvor stor respekt de fleste
vej ingeniører generelt nærer
for forgængernes arbejder, og
også at denne interesse har
givet sig konkrete udslag, når
det gjaldt om at tage hensyn
til de ældre brokonstruktio
fler.
Det er sjældent tekniske
forhold, som har afsagt døds
dommen over en gammel
bro. Det er så godt som altid
noget så trivielt som penge!

-

i

Stenkiste. Opført i 1840’erne på hovedlandevejen ved Hasselager mellem
Århus og Skanderborg. Undersøgt efter alle kunstens regler 1985. Der
efter dækket ti!; ligger nu Ca. 10 meter under vejniveau.

Det kan og skal så her heller
ikke bestrides, at bevarelsen
af en smuk, men måske udtjent, gammel vejbro under
en stærkt trafikeret hovedvej,
kan være en meget bekostelig
affære.
Den lette løsning

Den nemmeste måde at klare
problemerne på har været og
er stadig at fjerne det gamle
broanlæg, hvad enten det
drejer sig om en ydmyg stenkiste dem findes der i tu—
—

sindvis af eller en prægtig
hvælvingskonstruktion. Set
ud fra et fredningsmæssigt
synspunkt er det indlysende,
at denne løsning ikke umid
delbart forekommer at være
særlig
anbefalelsesværdig.
Det må imidlertid medgives,
at der er mange tilfælde, hvor
omkostningerne ved at beva
re en gammel brokonstrukti
on mere eller mindre intakt,
kan være uforholdsmæssig
store, set selv med de mest
bevaringsvenlige briller. Det
—

Åsted bro. Opført 1847 på hovedlandevejen mellem Hjørring og Frede
rikshavn. Udvidet efter 1980.
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må jo ikke glemmes, at det
her drejer sig om »fortids
minder», der er i brug og som
fortsat skal være i brug.
Ikke sjældent har nuværen
de terrænforhold forlængst
oveflødiggjort en bro eller en
stenkiste. Opfyldning eller
tildækning af anlægget vil da
være en forsvarlig måde at
bevare det på. Der er mange
eksempler på, at ældre kon
struktioner ligger velbevare
de under moderne veje, og at
småbroer eller stenkister er
blevet forlænget med rør en
ten til den ene side eller i beg
ge ender. Ud fra et arkæolo
gisk synspunkt er det en ret
færdig måde at håndtere be
varingsproblematikken på.
Den eller de ældre konstruk

skulle udvides drastisk, veg
man ikke tilbage for at flytte
facadene på Driftsbroen og
Onde aftens bro ud. Hensig
ten var her prisværdig. Men,
men, men Det virker trods
alt noget attrapagtigt, at faca
der fra de smukke broer, op
ført i 1780’erne efter de ret
ningsregler, som Jean Mar
millod havde udstukket for
fremtidig brobygning her i
landet, idag er knyttet til en
vejbane på over 30 meters
bredde.
I de senere år er der i nogle
tilfælde blevet indgået nogle
kompromis’er hvorved faca
derne og dele af den gamle
smukke buebrokonstruktion
er bevaret, men i »halshug
get» tilstand. Vulsten og over—

-

*

S

Vipholm bro. Opført 1847 på hovedlandevejen mellem Hjørring og Frede
rikshavn. Udvidet efter 1980.

tioner er blevet usynliggjort,
men er forseglet til en even
tuel nysgerrig eftertid.
Nyt indhold
gammel facade
Når der er tale om arkitekto
nisk værdifulde anlæg, hvæl
vede broer med et eller flere
gennemløb, som f.eks. de
gamle kongevejsbroer, er det
en nærliggende tanke i for
bindelse med en vej udvidel
se, at rykke facaderne ud. Det
er ikke nogen bilige løsning.
Besynderligt er det at konsta
tere, at økonomien åbenbart
ikke stillede sig hindrende i
vejen for denne fremgangs
måde i de »magre» år i
1930’erne. Endnu så sent
som i 1960’erne, da Køgevej
-

liggerne over buen er blevet
kappet af og den nye og bre
dere vejbane som et halvtag,
undertiden også støttet afny
opførte fløjmure, skjuler den
gamle bro. Det er ikke altid
nogen særlig æstetisk løsning
på problemerne.
Den hensynsfulde
adfærd
Efter min opfattelse kan der
ikke være tvivl om, at den op
timale løsning, når man skal
bevare en gammel bro, er at
lade vej stykket med den på
gældende bro ligge hen som
en »nedlagt» vejstrækning
som en slags blindtarm. Det
er en landskabelig smuk og
rimelig løsning, når formålet

Gerebro. Opført 1771, udvidet 1919. Tidligere landevej mellem Roskilde
og Slangerup.

med det nye vejprojekt er at
udrette et farlig vej sving.
Det er en fremgangsmåde,
som med godt resultat er be
flyttet mange steder. Mest
kendt er vel »Immervadbro
en» opført 1786 og en af de
hærvejs
berømte
tre
broer. Kun skæmmes scenenet ved Immervad af, at åle
jet under denne prægtige
konstruktion af granitstens
planker i årtier har været tør
lagt. Bro og vand hører nu
éngang sammen!
Denne afsnørede model
har ydermere den fordel, at
trafikanterne på den nyanlag
te vej, far en oplevelsesmulig
hed, de ikke tidligere har
haft: De kan se den gamle bro
og dens vej dæmninger. Man
ge steder har vejmyndighe
derne endog benyttet lej ligheden til at etablere et lille
rekreativt område ved et broanlæg, som er taget ud afmo
derne drift.

Alder gør det ikke alene
I indledningen til denne arti
kel er det omtalt, at broers
status som bevaringsværdige
eller fredede fortidsminder er
affiængig af deres alder. Men
der er brokonstruktioner,
som er så markante, at de
uden hensyn til alderskriteri
um ikke bør kunne fjernes,
fordi de ikke længere lever op
til moderne trafikale krav.
Det gælder både landevej s
og jernbanebroer.
De heftige debatter, som
inden for de senere år er ført
omkring et par usædvanlige
broanlæg kan vist næppe væ
re glemt af dette tidsskrifts
læsere. Det måtte imidlertid
med beklagelse erkendes, at
de mange prostester mod at
Strandmøllebroen
fjerne
nord for København ikke
hjalp. Man kan kun opsende
en stille bøn om, at de krafti
ge bestræbelser, som nu er
igang for at forhindre, at mo

—

w•• •I
lmme,vadbro. Opført 1786. Ligger nu

i

fredet område.
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derne brobygnings »fader»,
professor Asger Ostenfeids
bro, en af de første stålkon
struktioner ved Langelinie,
kommer til at lide samme
skæbne. Den er om noget et
monument, der bør bevares,
selvom det volder besvær, og
uanset der ikke er forløbet de
magiske 100 år siden dens
opførelse. Den er opført i
1894! På baggrund af eks
empler som de to oven anfør
te, er det glædeligt, at det i
1965 lykkedes mange gode
kræfter at finde sammen, så
ledes at den elegante Amt
mand Hoppes bro (opført
1905) kunne bevares i sin op
rindelige skikkelse og indgå
som en gangbro i et rekreativt
område ved Langå.
Retablering
fremtidens model?
Forståelsen for at det kan væ
re værdifuldt at bevare ældre
bebyggelse i byerne og værne
om miljø’et, har været stigen
de i det sidste ti-år.
I midten af 1970’erne
trængte den gamle Sønderbro i Kolding til omfattende
renovering. Der opstod da
den tanke, at der her åbnede
sig mulighed for at f)erne de
om- og tilbygninger, som
broen havde været udsat for
siden århundredskiftet og fø
re broen tilbage til dens oprin
delige udseende. Broens be
tydning som hovedindfalds
porten til byen (og riget) var
ikke længere aktuel. For
-

Amtmand Hoppes bro over Gudenå ved Langå. Op fort 1905. Fra 1965 gangbro i stinet.

fremtiden skulle den indgå i
et gågadesystem i den cen
trale del af Kolding. Kom
munen besluttede at retablere
broen.
Idag fremtræder Kolding
Sønderbro præcis så smukt
som den gjorde ved den pom
pøse indvidelse i 1807. Den
indfrier tilfulde de ønsker,
man dengang nærede om, at
broen måtte blive »til nytte og
ziir» for byen.
Retablering af ældre brokonstruktioner kan ikke blive
en realitet alle de steder, hvor
de monumentale broanlæg
stadig findes. Men forhå

bentlig bliver initiativet i
Kolding ikke et enkeltstående
fænomen. Man kan håbe, at
det er en løsning som har

fremtiden for sig. Broer er
nok besværlige, men så san
delig også bevaringsværdige
bygværker.

Dansk
Vejtidsskrift
eneste specialbiad
for vej- og trafikteknikere

Annoncer til 03 85 90 90
Sønderbro i Kolding. Opført 1807. Retableret 1986.
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Vintertj eneste i Hjørring

kommune
Stadsingeniør H.G. Kjær og
Mogens Christensen, leder at udførelsesatdelingen
Indledning
Hjørring kommune har
34.500 indbyggere på et areal
på Ca. 305 km
. I selve Hjør
2
ring by bor Ca. 24.000 ind
byggere, således at landdi
strikterne beboes af Ca.
10.000 personer. Indenfor
kommunens område er der
Ca. 450 km kommuneveje, Ca.
34. km landeveje og ca. 34
km hovedlandeveje. Så at sige
alle veje er 2-sporede.
Snerydning og glatførebe
kæmpelse foretages i overens
stemmelse med det for Hjør
ring kommune gældende
»Regulativ for vintervedlige
holdelse og renholdelse af
veje i Hjørring kommune».
Regulativet er fra 1970, og i
øjeblikket er dette under revi
sion, således at det tilpasses
de faktiske forhold i 1987.
Kommunen har for flere år
siden valgt af prioritere ind
satsen. Denne prioriterings

skab til klasse 2 veje, dvs, at
der vil opstå forstyrrelser og
forsinkelser på øvrige veje og
stier afhængigt af snemæng
derne. Vigtige trafikcykelsti
er prioriteres højt i kommu
nen, d.v.s. i vejklasse 1.

plan revideres hvert år i byrå
dets udvalg for gader og veje,
som er det udvalg, der har
det politiske ansvar for vin
tervedligeholdelsen. Forin
den godkendelse af udvalget
er prioriteringsplanen for
handlet med og godkendt af
politiet. I fig. 1 er vist den
prioriteringsplan, som skal
være gældende for vinteren
1987/88. I forhold til vinte
ren 1986/87 skal serviceni
veauet sænkes i kommunen,
og det vil først og fremmest
betyde et lavere serviceni
veau på boligveje og mindre
betydende veje i landet. I
korthed tilstræbes et serviceniveau, hvor trafikken på vig
tige gennemgående trafikve
je, bybus- og rutebilruter sø
ges opretholdt uden væsentli
ge forsinkelser. Når opgaver
ne i klasse 1 (se fig. 1) er
iværksat og under kontrol,
overgår disponibelt mand-

ii

Eksempel på en vej hvor fortovet er anvendt til snedepotplads.

Organisation
Vintertjenesten i kommunen
hører under udførelsesafde
lingen, som er en del af tek
nisk forvaltning.
Afdelingen ledes fra en
central materielgård i Hjør
ring, men herudover findes 2
mindre garage- og materielpladser, som er opretholdte
materielgårde fra før kommu
nesammenlægningen i 1970.
Siden 1970 er der nedlagt 2
materialegårde. I perioden
april-november beskæftiges
ca. 70 mennesker, og afdelin
gens hovedopgave er drift og
vedligeholdelse af veje og
kloakanlæg. I mindre omfang

1

udfører afdelingen også an
lægsopgaver. I vinterperio
den beskæftiges der ca. 45,
heraf ca. 30 markpersonale.
Reparation af kommunens
køretøjer og materiel sker på.
eget værksted, hvor der er be
skæftiget 5—6 håndværkere.
Kommunen er opdelt i 3
vejdistrikter. Distrikt 1 om
fatter Hjørring by, distrikt 2
omfatter områderne syd og
øst for Hjørring, og distrikt 3
dækker så den resterende del
af kommunen nord og vest
for Hjørring. Vejdistrikterne
ledes af hver i vej formand,
og som tidligere beskrevet er
der ansat ca. 30 specialarbej
dere i marken. Dette antal er
absolut minimum, når vi skal
udnytte afdelingens materiel
100%. Herudover har afde
ungen aftale med parkafde
ungen, som p.t. stiller 4 ma
skiner til rådighed til strøg
ning af grus m.v. De seneste
år er der truffet aftale med
vognmandsforeningen om 5
lastbiler, som fortrinsvis ind
kaldes, når der skal ryddes
sne. Yderligere indlejer vi så
materiel fra kommunens en
treprenør, når der er behov
herfor.
Tilsyn med vejene udenfor
normal arbejdstid føres af
vej formændene i hvert sit di
strikt. Vejformændene har
stort lokalt kendskab og ken
der de »ømme» steder på vej
nettet, hvor der først bliver
glat. I week-ends fører 1 vejformand tilsyn med vejnettet
i hele kommunen. Herud
over har afdelingen aftale
med Falck-Zonen, som giver
besked om glat føre m.v. på
baggrund af informationer
fra amtets tilsynsførende i
området. Der er p.t. ingen
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planer om udstyr til elektro
nisk glatførevarsling. Det vi
des, at Nordjyllands amts
kommune er ved at indføre
elektroniske systemer, og det
er helt klart, at der bør kunne
etableres et samarbejde mel
lem amtskommunen og pri
mærkommunerne om disse
systemer.
Materiel

Til vintervedligeholdelsen
råder udførelsesafdelingen
over følgende materiel:
6 store lastbiler
10 traktorer
3 traktorer m. læsseskovi
i rendegraver
9 minitraktorer (til fortove
og stier)
2 minilæssere
2 traktorer (gartnerafdeli
nen)
2 mini-traktorer (gartneraf
delingen)
2 sneslynger
i håndfejemaskine
2 mindre
håndbetjente
sneslynger
3 ladmonterede saltsprede
re
5 lastbilspredere (efterløbe
re)
12 traktorspredere
13 traktorspredere
(minitraktorer)
12 spidsplove til lastbiler
13 sideplove til lastbiler
6 vendbare plove til trakto
rer
2 sideplove til traktorer
2 fej ekoste til traktorer
11 fej ekoste til minitraktorer
Herudover råder afdelin
gen over 10 vare/mands
skabsvogne/formandsbiler,
som mere eller mindre benyt
tes til vinterarbejdet.
I øjeblikket bruges salt til
glatførebekæmpelse på vej e
ne i klasse 1. I forbindelse
med udskiftning af de lad
monterede saltspredere er det
tanken at indkøbe materiel,
som er forberedt til befugtet
salt. Denne udskiftning er
foretaget i løbet af 2—3 år,
hvorefter det påtænkes at an
vende befugtet salt i stedet for
det tørre salt.
Det er afdelingens håb at fa

Boligvej hvor der ikke sneryddes.

en ny salthal til afløsning for
en genbmgshal (stor trægara
ge), som udførelsesafdelin
gen fik overdraget fra nedriv
ningsarbejde i Hjørring for
år tilbage.
Udførelsesafdelingens eget
værkested vedligeholder stort
set alt vores materiel. Vedlige
holdelsen afmateriellet tilret
telægges således, at alt er kø
reklart til 1. november.
Vintertjenestens
udførelse

Arbejdsomfanget i kommu
nen kan i korthed beskrives
således:
6 km statsveje m. cykelstier
447 km kommuneveje
22km cykelstier
20km fortove
15 stk vigtige parkerings
pladser
15 stk sekundære parke
ringspladser
Herudover udføres sneryd
ning for socialforvaltningen,
skoleforvaltningen
samt
Hjørring Fritidscenter efter
nærmere aftale.
I forhold til prioriterings
planen består arbejdet i klas
se 1 af: ca. 6 km statsveje m.
cykelstier, Ca. 100 km kom
muneveje, Ca. 20 km cykelsti
er.
I klasse 2 af: Ca. 150 km
kommuneveje, Ca. 20 km sti
er, ca. 20 km fortove.

I klasse 3 af: Ca. 190 km
kommuneveje.
I klasse 4 af: Ca. 10 km
kommunevej e.
Ved tilsyn i marken eller
gennem varsling fra Falck
skønner vejformanden stør
relsen af indsatsen. Starttids
punktet tilpasses, således at
vejene i klasse 1 er køreklare
kl. 06.00 af hensyn til den
kollektive trafik. Vigtige cy
kelstier skal være behandlet
seneste kl. 07.00, og vigtige
fortove ved skoler og lign.
skal være farbare senest til kl.
07.30. Under normale for
hold vil det sige, at der startes
op Ca. kl. 04.30 05.00, men
er det en vanskelig snesitua
tion, er der tit behov for, at vi
starter tidligere.
Glatførebekæmpelse
og
snerydning af fortove tilrette
lægges således, at vigtige fortove ved skolerne samt for
tovsstrækninger i bymidten
behandles først, hvorfor
mindre vigtige fortovsstræk
finger behandles i løbet af
dagen, når materiel og mand
skab er til rådighed.
Hjørring kommune har i
år udført en del trafikregule
rende foranstaltninger i by
midten, bl.a. er der etableret
gågader samt vej indsnævrin
ger med kummer og heller.
Det er klart, at dette giver
vanskeligere arbejdsforhold
med hensyn til snerydning,
—

og foranstaltninger vil sand
synligvis medføre, at der skal
køres mere sne væk end tidli
gere.
Med hensyn til bortkørsel
af sne søger vi at begrænse
dette så meget som muligt.
Derfor har kommunen gen
nem flere år haft den praksis,
bortset fra bymidten i Hjør
ring, at inddrage fortovsarea
ler til depotplads for sne, så
ledes at det en vinter er fortove ud for lige husnumre,
som er depotplads og så mod
sat den næste vinter. Ordnin
gen har stort set fungeret til
fredsstillende og betydet, at
vi har undgået at køre sne
væk i de områder, som er om
fattet ordningen. Foranstalt
ningen indføres dog først,
når der er kommet på megen
sne, at der er behov for ekstra
plads til at deponere sneen
på. Det sker ved annoncering
i de lokale blade. Indtil dette
tidspunkt har grundejeren
pligt til at gruse eller sneryd
de sit fortov efter sædvanlige
regler.
Cykelstier, som er anlagt
langs eksisterende veje ved en
cykelstribe, volder hvert år
store problemer, idet det i
praksis er umuligt at sneryd
de tilfredsstillende. Behov for
bortkørsel af sne langs denne
type cykelstier er langt større
end ved traditionelt anlagte
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Vintervedligeholdelse 1987188
Prioritering at opgaverne
OMFANG
Vejklasse

Opgavertyper

G latforebekæmpelse

Snerydning

Bemærkninger

Klasse i
(Rød)

Veje, stier, pladser mv. som
har afgørende betydning for
afviklingen af den kollektive
og gennemgående trafik.
Bybus- og rutebilruter.
Indfalds- og omfartsveje (primærveje).
Trafik cykelstier.
Rutebilstationen. bybuscentralen, banegårdspladsen.
Særlige opgaver efter anmod
ning fra læge. FalcK, brandvæ
sen og politi.

Glatforebekæmpelse udføres
normalt kun i tidsrummet kl.
03—19.
Ved issiag dog hele døgnet.
Cykelstier dog kun kl. 05—18.

Tilstræbes holdt farbar på alle
tider af døgnet. Snerydning
udføres normalt kun i tidsrummet kl. 03—19. I ekstreme situationer udføres snerydningen
dog hele døgnet.
Cykelstier dog kun kl. 05—18.

På kørebaner og cykelstier saltes.
I særlige tilfælde indsættes
alt disponibelt mandskab.
Bortkørsel at sne foretages i
nødvendigt omfang umiddel
bart efter snerydningen med
særlig hensyntagen til byker
nen i Hjørring by.

Klasse 2
(Blå)

Veje, stier, pladser m.v. som
harvæsentlig betydning forafviklingen at den lokale trafik:
Fordelingsveje, skolebusruter
og -stier.
Primære P-piadser.
Gennemgående veje i industriområder.
Busstoppesteder og fodgængerovergange.
Fortove.

Der foretages ikke glatferebekæmpelse på kørebaner med
mindre isslag eller særlige forhold gør det påkrævet. Bekæmpelse foretages kun kl.
06-17 på hverdage mandagfredag.

Tilstræbes holdt farbare i dagtimerne kl. 06—17 på hverdage
mandag—fredag.

Glatførebekæmpelse udføres
med grus.
Snerydning iværksættes, når
klasse 1 opgaverne er iværk
sat og under kontrol.
Bortkørsel af sne foretages i
begrænset omfang efter sne
rydningens ophør ved bus
stoppesteder og fodgænger
overgange.

Klasse 3
(Grøn)

Veje, stier, pladser mv., som
har mindre betydning for afvikungen af trafikken:
Boligveje.
Sekundære veje på landet.
Sekundære P-pladser.

Der foretages ikke glatførebekæmpelse.

Udføres i meget begrænset
omfang, normalt kun i alvorlige snesituationer. Udføres
normalt kun i dagtimerne kl.
07—16 på hverdage mandag—
fredag.

Snerydning iværksættes og
udføres af disponibelt mand
skab, når opgaverne i klasse 1
og 2 er løst. Bortkørsel af sne
foretages ikke.

Klasse 4
(Gul)

Veje, stier, pladser mv., som i
kommunens regulativ er undtaget fra (kommunal vintervedI igeholdelse):
Veje uden trafikal betydning.
Stier med rekreativt formål.
Andre områder uden trafikin
teresse.

Der foretages ikke glatførebekæmpelse.

Der udføres ikke snerydning.

Kommunens regulativ for vintervedligeholdelse på renhol
delse at veje kan ses på biblio
tekerne eller fås på teknisk forvaltning.

—

Fig. i

cykelstier. Hjørring kommu
ne har enkelte veje, som er
ombygget til § 40 veje. Disse
foranstaltninger medfører og
så ekstra indsats, f.eks. de ste
der hvor cyklister er ført
udenom selve kørebanen,
kræver denne separate cykel
sti speciel snerydning, og
tendensen er nok den, at vi de
fleste gange ikke far ryddet ef
fektivt ved disse foranstalt
ninger.
11986 kostede vintervedli
geholdelsen ca. 5,5 mill. kr.,
der fordeltes omtrent således:

Glatførebekæmpelse
Snerydning
Bortkørsel af sne
Vedligeholdelse af materiel
I alt

Mslutning
Hjørring kommune har valgt
at udføre vintervedligehol
delsen efter en priorite
ringsplan.
Dette kan i visse situatio
ner med sne give anledning
til kritik af den praktiske ud-

førelse af vintervedligehol
delsen. Kritik kan ikke und
gås, og berettiget kritik skal
følges løbende op med juste
ringer. Lad slutningen være
et ønske om, at vinteren bli
ver mild og venlig, og at vi
undgår de snemængder, som

1,8 mill.
2,8 mill.
0,5 mill.
0,4 mill
5,5 mill.

kr.
kr.
kr.
kr.
kr.

faldt de sidste 2 vintre, der
hver kostede kommunen 5—6
mill. kr. Den relativt store
udgift hænger måske sam
men med, at Hjørring er en
indlandsby, hvor snefaldet er
større og temperaturen lavere
end ved kysten.

Dansk Vejtidsskrift
1987
64. ÅRGANG
UNDER REDAKTION AF
G. ASGER-OLSEN, CIVILINGENIØR (ansv.)
A. 0. HAUGAARD, CIVILINGENIØR

REDAKTION ELLE MEDARBEJDERE
G. CHRISTIANSEN, CIVILINGENIØR
H. C. NØRGAARD, CIVILINGENIØR
H. H. RAVN, PROFESSOR, CIVILINGENIØR

UDGIVET AF
Dansk Vejtidsskrift, ApS

EKSPEDITION
LE Design/Marketing ApS

Foreningsmeddelelser

Ministerielle afgørelser

Program for amtsvejingeniør
foreningens årsmøde og
generalforsamling
Amtsvejingeniørforeningens gene
ralforsamling og årsmøde i
Ringkjøbing

Om fritagelse for vintervedligehol
delse ved afkald på at benytte et
banearealsbeliggenhedvedvej
Om delvis nedlæggelse af en
offentlig parkeringsplads
Om dispensation fra adgangsbe
stemmelser til erhvervsvirksomhed
på betingelse af, at skiltning ikke
foretages
Om afholdelse af udgifterne til ud
skiftning af ustabil ældre støttemur
Om anvendelse af vej lovens § 69,
stk. 1 til ændring af en ejendoms
adgangsforhold
Om bemyndigelse af kommissarius
til at gennemføre kommunale eks
propriationer udenfor
vejlovgivningen
Om anvendelse af privatretslige
deklarationer ved fordeling af
vejudgifter
Om facade som forudsætning for
tilladelse til vejadgang til privat
fællesvej
Om erstatning i forbindelse med
krav om, at udlagt vejareal skal
anlægges

112
165

25 års jubilæer
G. Asger-Olsen.
B.M. Baltsersen
Torkild Hansen.
Erik Jakobsen
Leif Kjeldset
Kjeld G. Kristiansen
Arne Kærsgaard
Per Milner
Einar Rosendal
Erik Rønsbro
Finn Raaschou
Jørgen Zeuthen
.

50
50
187
239
187
50
129
41
20
93
129
259

Dødsfald
K.E. Petersen

213

Kongresser og møder
IABSE Congress, Juni 1988
V & B’s forårsprogram
Vintervedligeholdelseskongres,
febr. 1986
Transportkonference
V & B mødekalender
Dansk Vejhistorisk Selskabs
program 1987
DVS ekskursion til
Sydøstsjælland
PIARC’s vejkongres i september
1987
NVF kongres i juni 1988
Dansk Vejhistorisk Selskabs
arrangementer
Public design, Frankfurt 1987
V & B’s efterårsprogram
Orientering om kongresser o.lign.
1987-89
PIARC kongressen i Bruxelles i
september
International Road Weather Con
gress, februar 1988
—

2
17
26
41
62
89

—

-

121
166
185
187
208
214
222

—

268
270

Internationalt nyt
Nyt fra NVF
PMS i Norden

Bøger og tidsskrifter
Roskilde landevej
Politica
Vejafstande i Danmark
Pavement Analysis

19
20
40
266

Love og cirkulærer m.v
Lov om udpantning og om udlæg
uden grundlag af dom eller forlig
Supplerende bemærkninger om de
nye vejlove
Vejlovens § 56

92
157
238

20
21

21
21
22

22

.

22

.

.

90
90

9
9
9
42

.

....

..

Kendelser om fast ejendom
Landbrug, handelsværdi, kontantværdi, pant
Landbrug, ekstension, ejendoms
indskrænkning
Privat vej, servitutter,
vedligeholdelse
Privat vej, nedlæggelse,
kom pentence
Arealpris, ejendomsvurdering, hegn,
ulovligt forhold
Sanering, handelsværdi, brugs
værdi
Arealpris, ejendomsvurdering,
landbrugspligt, ekstension
Ekspropriationsindgrebet, eksten
SiOfl, hjemvisning, driftstab, rente..
Brugsret, vandværk, betaling, rente,
inhabilitet
Landbrug, gennemskæring, ejen
domsforringelse, arealpris
Servitutter, naboret, årsagsforbin
delse, omkostninger
Rørledningsservitut, tab,
ekspropriationsindgrebet
Overtagelsesbegæring, lokalplan,
handelsværdi, fordele
Arealpris, landbrug
Arealpris, ejendomsvurdering
Entreprise, bundforhold,
oplysningspligt, entrepriseomfang,
variationsgrænse
Landbrug, rørledningsservitut,
årsagsforbindelse
Entreprise, mangler, garantiansvar,
naturalopfyldelse, afhjælpning
mangler, flere ansvar
lige, materialehæftelse
Entreprise, voldgiftsretten, sagsomkostninger
Arealpris, ejendomsforringelse
Landbrug, gennemskæring, omvej,
ejendomsindskrænkning, ejen
domsforringelse, alm. erstatnings
ret, ekspropriation

Entreprise, mangler, driftstab, forlig,
skjulte mangler
Entreprise, arkitekt, ingeniør,
projektansvar, mangler, byggeti
dens viden, entreprenørvirksomhed,
generelle materialemang ler
Landbrug, nedlæggelse af offentlig
vej, vejadgang
Entreprise, prisstigningstillæg,
indeksregulering
Totalentreprise, aflevering, ekstraarbejder, forsinkelse
Landbrug, læhegn,
rørledningsservitut
Entreprise, kontrakt, indgåelse,
voldgiftsretten, kompentence
Entreprise, voldgiftsretten, ensidigt
indhentede erklæringer
Totalentreprise,
myndighedsgodkendelse
Entreprise, arkitekt, forældelse
Entreprise, mangler, tolerance
Entreprise, forældelse, mangler
Entreprise, mangler, egen skyld, f lere ansvarlige, totalentreprise, efter
følgende rådgivning
Entreprise, mangler, byggetidens viden, garantiansvar, generelle
mangler
Entreprise, mangler,
entreprenørrådgivning
Entreprise, entrepriseomfang,
kontrol
Entreprise, mangler, flere ansvarlige
Entreprise, ekstraarbejder, aftaleindgåelse (bevisbyrde)
Entreprise, syn og skøn, nyt syn og
skøn
Entreprise, ekstraarbejde, nødvendi
ge, mindre arbejde, fradrag, renter,
rentesædvane
.

155

155
156
156
156
156
213
241
241
241
267
296
296
296
297
297
297
298
298
298

42

65
65
65
92

Planlægning og projektering
Et planlægningsforløb
Omfartsveje ved Næstved
Kattegat eller Storebælt? og
nogle konsekvenser for
vejplanlægningen
Skæve vejtilslutninger

55
146

-

227
234

92
92
92
93
93
93

Ekspropriation
Ekspropriationskommissionernes
beføjelser til at ændre anlægsmyn
dighedernes projekter

179

Trafikteknik og sikkerhed
93

Signaler og ulykker
Stilleveje trafiksikre miljøskabende’?
Hvordan kan man undersøge virkningen af en vejombygning’?
Bedre trafikafvikling i Skive
Den grønne bølge ruller
Commuter Lanes and Transitways
Cykeluheld i signalregulerede kryds
Oplysningskampagne om trafik og
alkohol i Viborg amtskommune i
1986
OECD-rapport om
færdselsundervisning
—

129
129
135
145
155

155

4

—

11
36
40
40
41
46
53
67

EMMA en edb-model til planlæg
ning af kollektiv trafik
ØSA-rapport om hastigheds
grænser
En signalregulering i trafiksikker
hedens tjeneste
EMIL giver tryghed
Effektresultater at miljøprioriteret
gennemfart i Vinderup
Vejmeldinger
Nordiske ulykkesdata er
sammenlignelige
Ny hastighedsgrænse sparer liv
Trafik i byer
Studietur til Vesttyskland
Holdninger til trafiksaneringer i
Helsingør
Bruger trafikanterne kørebane
9
afmærkning til noget
Trafikulykker i byer kan bekæmpes
Tvangsrutekort for farligt gods
50 km/h-grænsen og bilisternes fak
tiske hastigheder
Parkeringsbehov i ældre, tætte
bydele
Lokale kampagner om sikker trafik.

108
119

Man kan ikke smide noget væk
heller ikke gammel astalt
Genbrug af asfalt
Betonveje og konkurrerende materi
aler økonomiske aspekter
Kommunerne slipper for affalds
problem

130
136

Vejafvanding

.

..

.

Vejvedligeholdelse

—

-

76
94

—

139
142
150
161
170
175
188
189
199
224
270

182
216
236

-

259

20

Råstoffer

Vej befæstelser
Asfaltbelægninger med modificeret
70
bitumen
Genanvendelse at opbrudt asfalt
120
som erstatning for grusbærelag
Forsøgsvejen på Farø, bæreevne
147
måling
.

.

-

-

-

—

Afløbsledninger, TV-undersøgelse
og renovering
Vand i veje II

86
194

-

26
34
41
66
67
81
153
248
256
265
284

Vejtilbehør
Nye forsøg med lydsignaler for
blinde og svagsynede
Vejskilte for 40 millioner
Vejdirektoratets sideanlægspolitik
Forsøg med færdselsstriber
Motorvejskioskerne
Sideanlæg på ikke-motorveje
Seminar om vejbeplantning
Trafiksikre vejstriber

-

66
66
95
126
146
147
167
242

Broer og tunneler

Geoteknik

Vintervedligeholdelse
Forsøg med befugtet salt
Saltspredn ing på Farø
Nye saltningsforsøg
Revneforsegling giver glat føre
PM-systemerne på fremmarch
Forsøg med befugtet salt
Tøsalte hvorfor smelter de isen?
Vintertjenesten på lande- og
hovedlandeveje i Vejle
amtskommune
Om vinterførebekæmpelse og
vejvedligeholdelse
Vintertjeneste i Hjørring Kommune

Brovedligeholdelsessystem i
Thailand
Guldborgsund

67
95

Nye anlæg
Amagermotorvejen
Omfartsvej øst om Tønder
Motortrafikvejen Løgten-Tåstrup
Omfartsvej ved Gerlev
Omfartsvej sydøst om Rønne

-

-.

216
269
270
270
270

Administration og økonomi
Modernisering på vejområdet i
Frederiksborg amt
økonomi styring system i
teknisk forvaltning
—

59

—

252

Vejhistorie
Vej- og transportproblemer før
vejreformerne
Motorveje med broer over Store
bælt og Øresund
Den første danske rejsefører
Broer, besværlige monumenter
Milepæle i Ringkøbing amt
Oprettelse at et dansk vejmuseum
Dansk Vejhistorisk Selskab
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—

-
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287
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294
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Milepæle i Ringkøbing amt
Af den første serie bevarede vejafmærkninger fra
1780’erne, bl.a. de såkaldte Ole Rømer milesten,
findes endnu Ca. 60 i Ringkjøbing amt det stør
ste antal i landet.
For fredningsafdelingen ved Ringkjøbing
amtsråds forvaltning for teknik og miljø har Ejner
G. Fdersen, Holstebro, besigtiget de veje, hvor
milestenene findes, og de steder, hvor de i øvrigt
er opsat.
Samtidig har Ejner G. Fdersen givet en kort
beskrivelse at milestenenes historie.
-

Langs flere af de gamle vest
eller
jyske landeveje står
rettere findes endnu nogle
af landets ældste milesten, de
særprægede Ole Rømer mi
lepæle med et, to eller tre bo
rede huller eller fordybnin
ger. Som de står der i prunk
løs enkelhed, groft tilhugget
men i form elegant, i det for
vestjyder så velkendte materi
ale granit føjer de sig natur
ligt ind i det vestjyske: langt
fra prangende og domineren
de, men meddeler kort og
klart deres ærinde.
I ældgammel tid måltes
vejene ikke i længdemål men
i dagsrej ser. Kendt er således
abbed Nicolaus i Island, der i
sin vejledning for pilgrimme
skriver, at fra Aalborg til Vi
borg er der to dagsrej ser og
derfra til Slesvig en uges rej
se.
I slutningen afmiddelalde
ren begyndte man imidlertid
her hjemme ligesom i udlan
det at angive afstanden i mil.
Ordet stammer fra det latin
ske »mille passum» = 1000
skridt = 1477,5 m (som kan
tilbagelægges på en time), i
Danmark fastsat til 7532 m. I
Rom, hvortil alle veje fører,
kan »Den gyldne mil» stadig
beses på Forum Romanum.
Dette medførte opsætning
af milepæle. De første i lan
det var »de stolper og tavler»,
hvorpå hele og halve mil var
angivet, der blev opstillet
langs kongevejene. Disse veje
—

bar deres navne efter, at kun
kongefamilien, embedsstan
den og i øvrigt andre privi
legerede måtte færdes på
dem. Vovede andre sig ind på
dem, vankede der hårde straf
fe, bl.a. var befordringsmid
ler inklusive læs forbrudt.
Sådanne kongeveje fandtes
kun på øerne samt et lille
stykke ved Koldinghus. Når
man i Jylland kalder en lan
devej for kongevej eller adelvej, skal begge disse forled
forstås i betydningen »den
vigtigste, den øverste». Adelvej er dog undertiden at op
fatte som en forvanskning af
ordet »alfarvej» = »den for al
le tilgængelige vej».
Af de omtalte »stolper og
tavler» er der intet tilbage,
men ordet milepæl lever vi
dere, selv om pælene er lavet
af sten.
En opmåling afalle landets
betydeligske veje og opsæt
ning af milipæle kom først
med enevældens indførelse i
1660. Denne styreforms krav
om effektivitet og hurtighed
krævede, at den enevældige
monarks bud hurtigt og præ
cist kunne nå ud overalt i ri
gerne. Det i 1624 oprettede
postvæsen blev udbygget,
men »de onde og brøstfældi
ge veje» satte en naturlig
grænse for den hurtighed,
hvormed kongens ordrer
kunne nå frem på. Der udsendtes gang på gang en
strøm af kongelige love og

j-’.

i mii fra Holstebro. Mange høje mod Lemvig og Oddesund.

forordninger om, at »alle og
enhver, der nyder og besid
der jordegods, nu eller straks
eller så snart som muligt for
færdiger og herefter vedligeholder vejen, så der ingen
mangel på broer eller andet
findes». Disse bestemmelser
hjalp nu ikke stort, men en
forordning af4. oktober 1690
indeholdt den konkrete ordre
til amtmændene, at de skulle
lade foretage en opdeling af
landevej ene og pålægge hvert
herred, sogn, by og gård et
vej stykke at vedligeholde
efter »Veienes Beskaffenhed,
Ondhed og Godhed, rigtig
ved Alenmaal tillmaales».
For at gennemføre disse
bestemmelser som led i ene
vældens krav om, at magten
koncentreredes omkring kon
—

gen, blev det altså nødven
digt at opmåle og inddele alle
landets landeveje.
Arbejdet blev overdraget
Ole Rømer (1644—17 10), som
i 1681 blev kaldt hjem til ho
vedstaden fra Paris, hvor han
havde skabt sig et navn
blandt
naturvidenskabens
ypperste og opnået verdens
berømmelse ved at opdage
»lysets tøven» og bestemme
dets hastighed. Foruden sine
matematiske evner besad han
en genial praktisk sans for at
føre teorierne ud i praksis,
bl.a. udarbejdede han en ny
matrikel, og i årene 1691—
1697 forestod han en opmå
ling af »Alle Store Weye»
overalt i kongeriget.
Opmålingen blev foretaget
med et hodometer, en såkaldt
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—

havde afsat 100 år tidligere,
forsvundet, men på foranled
ning af den initiativrige og
energiske amtmand C.F.
Hansen, Ringkøbing, påbe
gyndtes i 1785 en ny opmå
ling »uden for Amtmandens
Port straks Norden for Ring
kjøbing Byport», hvorefter
alle amtets landeveje blev opmålt og i årene 1786 1790
forsynet med milesten.
Som loven foreskrev, blev
stenene placeret på en lille
jordhøj i en bestemt afstand
fra kørebanen. For hver hele
mii blev rejst en lidt større
Sten med afstanden fra den
vigtigste købstad, hvorfra opmålingen regnedes, indhug
get med tal. Mellem dem tre
kvartmilesten, som måske
vækker størst opmærksom
hed, fordi de ikke er forsynet
med tal, men med et, to eller
tre huller eller fordybninger,
der henviser til et mellem
rum på 1/4 mil eller en fjer
dingvej (ca. 1,8 km) og min—

—

Opmåling med milevogn (tegning Kr. Bjerregaard)

milevogn, der forsynet med
et tælleværk registrerede vejlængden. For hver fjerding
vej blev afsat et mærke, hvor
pilemælen skulle stå. Anskaf
felsen og opstillingen af mile
pælene overlod staten meget
behændigt til amterne.
Imidlertid blev de smukke
intentioner om opsætning af
milepæle overalt i kongeriget
og hertugdømmerne langt fra
indfriet på dette tidspunkt.
Også dengang kunne økono
miske kriser og krige bremse
den samfundsmæssige ud
vikling totalt. Et par år efter
at Ole Rømers opmåling var
afsluttet, udbrød Store nordi
ske Krig, der varede mere
end en snes år og udmarvede
landet både befolkningsmæs
sigt og økonomisk.

11743, da landet var kom
met så meget til kræfter, at
der igen var muligheder for
fredelige sysler, udbad kon
gen sig forskellige oplysnin
ger om forholdene i amterne,
bl.a. om de rømerske milepæ
le. Amtmanden over Kron
borg amt svarede: »Her i di
striktet findes milepæle alene
på Kongevejen fra Cronborg
til Frederiksborg, item på
Landevejen fra Cronborg til
København. De øvrige Lan
deveje ere ikke ved milepæle
afdelte».
Når det stod så slet til med
opfyldelsen af den enevældi
ge monarks love og bestem
melser i nærheden afKøben
havn, kan det ikke overraske,
at der sandsynligvis slet in
gen officielle milepæle fand
tes på dette tidspunkt i det
dengang fjerne og trafikmæs
sigt forsømte Vestjylland. De
Ole Rømer milepælene
blev først rejst ca. 100 år ef
ter, at loven havde påbudt op
stillingen af dem, og ironisk
nok
umiddelbart før den
store vejlov af 1793 bestemte,
at de skulle sløjfes og erstattes
af milesten af (norsk) mar
mor.
På dette tidspunkt var sik
kert alle de afmærkninger til
placering af milesten i Vest
jylland, som Ole Rømers folk
—

der om, at stenene er rejst i en
tid, da brøkregning ikke var
hvermands sag.
Desuden var de indhugne
tal og huller praktiske, da de
kunne aflæses i mørke ved at
føle på dem. Hos børnene
satte hullerne ordentlig fanta
sien i sving, så de talte om
en-, to eller treøjede mænd
eller forstenede trolde!
At det var Ole Rømer milesten, der blev rejst på dette
tidspunkt, fremgår afrappor
ter fra vej syn i Nørre og Øster
Horne Herreder i 1788 og
1789, hvor adskillige af dem
med de kendte huller er om
hyggeligt tegnet og beskrevet
som værende i god stand. I
andre indberetninger fra
samme tid hedder det om
dem, at de er nye.
Tilhugningen og opstillin
gen af milestenene blev ud
ført af Peder Pugelund, Furhøje, som i december 1791,
mindst et år efter arbejdets
afslutning på amtmandens
—
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Christian den 5 navnetræk.
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befaling indsendte en opgø
relse over arbejdet til amts
stuen, hvori han underda
nigst bad om at f restbeløbet
på 191 Rigsdaler og 2 Mark
for opsætning af217 milesten
og 12 trekantede vejvisere ud
betalt »snarest muligt, da jeg
trænger højlig til Pengene».
Han fik dog først sit tilgode
havende Ca. 1 1/2 år senere
og da var restbeløbet blevet
reduceret til 162 Rigsdaler og
i Mark.
Bestemmelsen i vej loven af
1793 om at de gamle Ole Rø
mer milesten skulle destrue
res og erstattes afsten afnorsk
marmor, blev ikke gennem
ført landet over. Kun i Østdanmark blev der rejst 3 m
høje obeliskagtige marmorsten med enevoldskrone,
Christian den Syvendes mo
nogram og nederst et posthorn i relief. I øvrigt viste det
sig hurtigt, at det norske mar
mor forvitrede i det danske
vej rug, og i dag er der kun
ganske fa af dem bevaret.
Men loven indeholdt dog
en tilføjelse om, at hvor det
ville blive for bekosteligt at
fremskaffe marmor, kunne
granitsten, kampesten, an
vendes sikkert med henblik
på det fjerne Vestjylland. Og
vestjyderne holdt sig gerne til
det for dem så velkendte ma
teriale, granitten. Derfor lod
de Ole Rømer-stenene stå, og
da de mange nye landeveje
blev anlagt omkring midten
af forrige århundrede, blev
også lisse forsynet med milesten af granit. Til at markere
kvartmilene afløstes hullerne
i stenene af brøker, og helmi
lestenene , der var højere og
mere kunstfærdigt udført,

289

—

-

2-milesten

Tegnet at Kr. Bjerregaard.

Holstebro

-

Oddesundvejene.

blev ofte forsynet med mo
narkens stiliserede mono
gram.
Trods hårdhændet frem
færd imod dem er derfor be
varet ca. 60 af de gamle Rø
mersten og 4 vejvisere i Ring
som således
kjøbing amt
har det største antal i landet.
Resten, d.v.s. de allerfleste,
har endt deres dage som vejfyld eller under stenslagerens
hammer, der »forvandled de
hårde sten til brød» ved skær
veslagning. Et andet forhold,
der gør sig gældende, er, at de
næsten alle blev rejst i udpræ
get ret værdiløse hedeegne.
Disse jorder blev imidler
tid meget attråværdige under
hedeopdyrkningen, så at de
flittige og nøjsomme hedeop
dyrkere ofte lod sig friste til at
inddrage den såkaldte »vej
alen», d.v.s. jorden i en alens
bredde fra vejgrøften, i deres
marker hvorved adskillige

af de gamle, smukke »vejaf
mærkninger» fik det stød,
der skulle blive indledningen
til deres tilintetgørelse.

Men mange af beboerne
langs de gamle landeveje har
respektfiildt gennem årene
værnet om disse gamle »pej

—

—

1/4 mli

112 mii

I Bur mellem Holstebro og Vemb, den gamle vej mod Ringkøbing.
Der er harvet på begge sider at stenen, men den står stadig på sin lille
jordhøj.

3/4 mit

3-milestes,
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lemærker«. Nogle har ganske
vist stillet enkelte af dem op
som prydelse ved deres ind
kørsler eller i haven. Det skal
de imidlertid ikke absolut ha
ve utak for, idet de derved of
te har reddet dem fra tilintet
gørelse, men måske var det
værd at overveje, om ikke det
var rimeligt at placere dem
på deres gamle pladser langs
vejene, så mange flere kunne
f. glæde af dem.
En smuk indsats for at red
de så mange som muligt fra
tilintetgørelse under omfat
tende vejarbejder på lande
vejen Ringkøbing
Skæ
mmbro gjorde skovfoged E.
Bloch, idet han i 1940’erne
bjærgede 5 Rømersten og i
vejviser, som han stillede op
ved sit hjem, skovfogedboli
gen i Dejbjerg plantage. Også
nogle af amtets museer har
sikret sig enkelte eksempla
rer. Efter aftale med vejvæse
net er således opstillet et
komplet sæt på frilandsmuse
-

et Hjerl Hede, bestående af
en helmilesten, en kvart- en
halv- og en trekvartsten.
Ved Holstebro Museum
står en typisk trekantet
brugsrigtig
vejviser fra
Frøjk, der viser af mod
»Ringkøbing» og »Lemvig et
Ottesund». Ligeledes ved
Skjern Kirke, hvor de rette
veje »Til Kolding» og »Til
Varde» oplyses, og endelig en
i Gjelleruplund, hvor lande
vejen over Hjøllund, Tyvkjær og Ikast fra Horsens,
Vstjyllands gamle østkyst
havneby, delte sig med kurs
henholdsvis mod Ringkø
bing over Nr. Omme eller
Brejning og Holstebro over
Sunds Nybro.
Flest af de gamle milesten
er bevaret ved de gamle lan
deveje, som i tidens løb har
måtte lide den tort at blive
»degraderede» til biveje, fordi
en ny og for tiden mere hen
sigtsmæssig vej føring blev
valgt. Det gælder således
—

—

-

Ung mand ved gi. milesten i Fousing

strækningerne Skjern over
Borris
Ørbæk mod Kol
ding, Holstebro Skive over
Skave
Sevel, Holstebro
Lemvig gennem Klosterhe
dens plantage, Holstebro
Skærumbro over Bur og Hol
stebro Oddesund over Asp
Fousing og Kjærgårds
Mølle.
Det er som det fremgår af
det foregående ikke meget,
myndighederne hidtil har
gjort for at bevare disse forti
dens »pejlemærker». De er
for længst blevet fredede, og
de fortjener at bevares, for de
besidder værdier på et helt
andet plan end nutidens
meget brugsrigtige, ved dag
såvel som ved nat, plasticsta
ve, der overalt kan oplyse en
travl bilist om hans nøjagtige
position.
Derfor skal disse vej enes
»gamle mærker» sikres beva
ring fremover. Ikke alene for
di de er gamle, for alder i sig
selv giver jo ingen kvalifika
-

—

5%

—

—

—

—

—

—

—

1

I

I
-

Milepæl i Gje!leruplund viser mod Ringkøbing og Holstebro.

-

Holstebro

-

Oddesundvefen.

tioner, men fordi de tillige er
smukke og festlige og så er
de ægte jyske i al deres ele
gante enkelhed og udgør en
naturlig del af det vestjyske
landskab.
Man bør søge affremdrage
så mange som muligt af dem
fra vej grøfter, hegn, brofyld
og hvor de iøvrigt findes og
stille dem op så vidst muligt
på deres oprindelige pladser:
En lille jordhøj ved vejene i
sikkerhed for trafikken og
Vestjylland vil være en ene
stående kulturskat rigere.
—

—
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Oprettelse af et Dansk
Vejmuseum
Af overingeniør Aage Andersen
De første tanker om et
Vejmuseum
Den 10. april 1979 skrev vejdirektør Per Milner til davæ
rende ingeniørdocent Mor
ten Ludvigsen, Danmarks
Ingeniørakademi:
»Vej direktoratet har i læn
gere tid, sidst i forbindelse
med Statens Vej laboratori
ums 50 års jubilæum, over
vejet muligheden af at etable
re et Vejteknisk Museum.
Formålet hermed skulle være
at skabe kendskab til vejbyg
ningens tekniske udvikling
og samfundsmæssige betyd
ning.
Men henblik på at realisere
et sådan Vejteknisk Museum,
ønsker vejdirektoratet nedsat
en komité, der rar til opgave:
at vurdere mulighederne
for at kunne indsamle ud
styr og oplysninger om
vej enes udvikling og be
tydning i en passende tidsperiode,
at opstille mål og retnings
linier for indhold og om
fang af et Vejteknisk Mu
seum,
at opstille økonomiske
ran’rner for driften af et
Vejteknisk Museum.

—

—

Ved at meddele ovenståen
de skal man forespørge, hvor
vidt De vil være villig til at
indtræde som formand for
Komitèen, som i øvrigt for
ventes sammensat af repræ
sentanter, bl.a. fra Vejdirekto
ratet, AOV og FARH.<
medlemmer
Komitéens
blev ingeniørdocent Morten
Ludvigsen (formand), direk
tør Jørgen la Cour (AOV),
amtsvejinspektør K.I. Poul
sen (Storstrøms amt), civilin

geniør Jørgen Banke (Statens
Vej laboratorium) og civilin
geniør H.C.Nørgaard (Vejdi
rektoratet).
Komitéen arbejdede i den
kommende tid med muse
umssagen og begyndte bl.a.
indsamlingen af forskellige
museumsgenstande, håndværktøj, udstyr og arkivalier
fra vejvæsnerne i amter og
kommuner.
For at udbrede interessen
for den historiske baggrund
for vejbygning og vejfærdsel i
Danmark, og herunder for et
vejmuseum, til en større
kreds besluttede komitéen
sammen med Vej direktoratet
i 1982 at tage initiativ til op
rettelse af Dansk Vej historisk
Selskab (DVS), som beskrevet
i efterfølgende artikel. Det vi
dere arbejde med museet fo
regik herefter i DVS’s regi.
Oprindelig var det tanken
at etablere vejmuseet som et
etatsmuseum, dvs, oprettet
og drevet af staten med even
tuelle tilskud fra anden side.
På et vist tidspunkt, da der
var tanker om at samle Vejdi
rektoratets laboratorier geo
grafisk, arbejdede man med
en idé om et bofællesskab
med dette laboratorium. Det
blev dog klart, at det ville væ
re vanskeligt at skaffe midler
på finansloven til et etatsmu
seum, så man besluttede at
arbejde videre under forud
sætning af, at museet blev en
selvejende institution, opret
tet og drevet af en særlig
fond.
Indsamlings-,
registre
rings- og istandsættelsesar
bejdet fortsatte med assistan
ce fra langstidsledige hånd
værkere og historikere. De
indsamlede genstande opbe

vares på Statens Vej laborato
riums materieldepot i Hede
husene, og man forventer at
have en første registrering
klar ved udgangen af 1987, så
man ffir et overblik over om
fanget af de disponible gen
stande, arkivalier, m.v. Deref
ter forestår en udbygning af
registrene med flere museale
oplysning.
Der er næppe tvivl om, at
der stadig befinder sig vejhi
storiske interessante ting i de
lokale vejvæsner, og der vil
nok i nær fremtid blive rettet
henvendelse fra museet om at
samle disse ting til brug for
museet.
Museer i de andre
nordiske lande
På et tidligt tidspunkt tog
man kontakt med de øvrige
nordiske lande for at hente in
spiration til et vejmuseum,
idet både Sverige, Norge og
Finland var længere fremme
end Danmark.
I Sverige blev »Vghistori
ska Samlingarna« i Malmby
påbegyndt allerede i 1963.
Disse blev senere flyttet til en
nedlagt vej station i Kjula
uden for Eskilstuna. 11985
åbnedes »Vägverkets mu
seum« i Maimkøbing i til
slutning til et eksisterende
sporvejsmuseum. I vgmuse
et, der er åbent for offentlig
heden, indgår et repræsenta
tivt udvalg afsamlingerne fra
Kjula.
M.an har ansat magister
Jan-Oluf Montelius som le
der af museet.
I Norge blev et museumsudvalg nedsat i 1974. En be
tænkning blev afgivet i 1978,
og i 1985 blev der udskrevet
en arkitektkonkurrence for et

vej museum ved Hundefos
sen i nærheden af Lilleham
mer. Af de indkomne forslag
har man nu valgt det projekt,
der skal danne grundlag for
det norske vejmuseum. Også
i Norge har man ansat en
museumsleder,
magister
Geir Paulsrud.
Norge
og i øvrigt også
Finland
adskiller sig fra
Danmark ved, at såvel veje
som broer af historisk værdi
hører under vejmuseet. I
Danmark er det Nationalmu
seets område.
I Finland blev en vejmu
seumskomtié nedsat i 1977
efter indstilling fra en forbe
redende arbejdsgruppe. Man
har valgt et areal i nærheden
at Abo til etablering af et
kommende museum, men
heller ikke i Finland er byg
ningen af museet påbegyndt.
Man har dog ligesom i Sveri
ge og Norge ansat en mu
seumsforstander, Leena Sälj
ski-Hiekkanen.
—

—

Museets placering
I løbet afforåret 1987 modtog
Dansk Vejhistorisk Selskab
og Vejdirektoratet flere hen
vendelser fra kommuner og
private, der var interesseret i
museets placering. Alle disse
ønsker blev nøje undersøgt,
stederne blev besigtiget, der
blev afholdt møder med
borgmestrene i de interesse
rede kommuner for nærmere
at fastslå stedernes egnethed.
Et par af disse steder skal
omtales, fordi de indeholdt
flere gode kvalifikationer for
placering af et vejmuseum.
Et areal ved Kliplev i Søn
derjylland, beliggende mel
lem motorvejen og Hærvejen
er planlagt udlagt som
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Perspektivskitse at det kommende flyvemuseum i Billund set fra NV. Vej
museet forudsættes ti/bygget mod vest. En model at flyvemuseet er op
stillet i hallen i Bil/und lufthavn.

»landbrugspark» i form af en
blanding af nutidsmuseum,
en levende udstilling og en
underholdningspark, kombi
neret med bl.a. camping
plads og goifbane. Stedets
nærhed til historiske vej- og
broanlæg og kombinationer
med andre aktiviteter, der
skulle kunne trække bl.a. ty
ske turister til, må bedømmes
som et positivt træk. Desvær
re ligger planerne for en land
brugspark efter vor bedøm
melse noget ude i fremtiden,
ligesom en finansiering af
vej museet på dette sted nok
vil blive vanskeligt.
Et andet forslag kom fra
Ribe kommune, der anviste 2
muligheder for en placering
af et vejmuseum i det histori
ske Ribe. Også her var det
især finansieringen, der var
problemet.
En tredie nærliggende mu
lighed var at placere museet

ved et af Danmarks største
trafikale bygværker: Farøbro
erne. Her har der været pla
ner om at anlægge et center,
baseret på bI.a. turist- og kon
ferencefaciliteter. Et museum
i dette område ville sandsyn
ligvis også være vanskeligt at
realisere inden for en rimelig
tid.
Endelig havde man også
den oprindelige plan, der gik
ud på en placering i »Hede
land», det gamle grusgravs
område mellem Hedehuse
ne, Roskilde og Tune, hvor
også Industribaneklubben,
Modelbaneklubben
og
Damptromleklubben
har
planer om museer m.v. Ufor
pligtende forhandlinger har
været ført med Høje Tåstmp
kommune og de nævnte
klubber. Der blev i 1985 ud
arbejdet et skitseprojekt med
udgangspunkt i en placering
i Hedeland.

Flyvemuseet i Billund
Under arbejdet med disse
og flere forskellige mulighe
der for en tilfredsstillende
placering af vejmuseet duk
kede en fly op: Billund. In
den for flvvehistorisk interes
serede kredse havde man gen
nem nogen tid arbejdet på
oprettelsen af et »Danmarks
Flyvemuseum». Man var så
langt fremme i begyndelsen
af 1987, at man havde nedsat
en museumsbestyrelse med
general Knud Jørgensen som
formand, udarbejdet vedtæg
ter og et skitseprojekt til byg
ningen, indsamlet et to-cifret
millionbeløb til opførelse af
bygningerne, og hvad der i
denne forbindelse er vigtigst:
valgt placering, nemlig i Bil
lund lige syd for lufthavnen.
Vi optog forbindelse med
Flyvemuseets bestyrelse og
blev hurtigt klar over, at der
var gode muligheder for at
—

—

etablere et for begge museer
nyttigt samarbejde.
I mellemtiden nedsatte
DVS en foreløbig museums
bestureIs, bestående af Per

Milrier, formand (Vej direkto
ratet), Morten Ludvigsen
(Dansk Vejhistorisk Selskab),

Finn
Hemmingsen
(FATCH), Jørgen la Cour
(AOV), T. Topsøe-Jensen (hi
storiker) og Georg Christian
sen (vejdirektoratet) sekretær,
og der blev udarbejdet udkast
til vedtægter for museet.
Nu kom der gang i muse
umsplanerne. Billund kom
mune havde i deres lokaiplan
nr. 41 udlagt ca. 47 ha. syd
for Lufthavnsvej og øst for
Nordmarksvej til turist- og
erhvervsformål. Heraf var de
ca. 11 ha. umiddelbart op til
de to veje bestemt til »offent
ligt formål (flyvemuseum, P
anlæg og lign.>». Såvel kom
munen som Flyvemuseets
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bestyrelse var indforstået
med, at også vejmuseet op
førte de nødvendige bygnin
ger på samme areal, og borg
mesteren gav tilsagn om frit
at levere arealet byggemodent
med tilhørende P-pladser. Da
den nævnte placering herud
over havde fordel af at være
forsynet med gode vej- og flyforbindelser og i øvrigt kan
drage nytte af beliggenheden
ved Legoland, der hvert år
har næsten 1 mio. besøgende,
blev et tæt samarbejde med
Flyvermuseet etableret. Et
skitseprojekt til dette mu
seum er udarbejdet af K.G.
Byg AIS, Grindsted, og arki
tektfirmaet Rudolf Lolk AIS,
Esbjerg, og ved at vejmuseet
kobles herpå er muligheder-
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ne for hurtigt at påbegynde den fremtidige drift af muse
bygningen af et vejmuseum erne. Muligheden for, at et
til stede.
tredie museum, for veteran
Flyvemuseet har planlagt biler kommer til, er til ste
en start på byggeriet foråret de. Et rationelt samarbejde
1988 med afslutning efteråret under såvel anlæg som drift
1989, og såfremt det lykkes vil være et betydning. En
vejmuseet at skaffe de nød række aktiviteter vil med ud
vendige midler til finansie bytte kunne drives i fælles
ring, dvs. ca. 10 mio. kr. skul skab, f.eks. billetsalg, cafete
le det være muligt, at begge ria, toiletter, tekniske installa
mueser kan stå færdige samti tioner o.lign.
digt.
En indretningsplan for Finansiering
museet er for tiden under ud Som nævnt er anlægsbudget
arbejdelse, arkitekten skitse tet, på det foreløbige grund
rer på bygningerne, der tæn lag, der er til stede i dag. på
kes sammenbygget med fly ca. 10 mio. kr., som skal skaf
vemuseet, og der forhandles fes, inden byggeriet kan be
museerne imellem om sam gynde. Selv om der foreligger
arbejdsformen for såvel opfø tilsagn om en del af beløbet,
relse af bygninger som for bl.a. fra kommunen, skal der
—

—

Thorma Joint

skaffes et væsentligt beløb til
vejen det næste halve års tid.
Ved årsskiftet vil der ske en
henvendelse fra museets be
styrelse til en række firmaer
og private, der kan tænkes at
ville bidrage til, at også Dan
mark rar et præsentabelt mu
seum, der viser udviklingen
af vort vej net og vej trafikken
på det, og som via nutiden
knytter fortid og fremtid sam
men inden for vejområdet.
Til slut kan nævnes, at mu
seumsbestyrelsen har haft
den glæde at modtage et be
løb på 5.000 kr. fra Dronning
Margrethes og Prins Henriks
fond.

.
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leve op til ved afholdelse af
en række foredrag og ekskur
sioner. Følgende emner har
siden selskabets oprettelse for
små 6 år siden været gen
stand for foredrag, der har
været arrangeret af selskabet
alene eller sammen med an
dre selskaber eller foreninger:
Oldtidsveje
De danske kongeveje
Strandvej sproblemer i det
19. århundrede
Trafik og veje i det middel
alderlige Danmark
Hest, vogn og veje i Dan
mark
Roskilde Landevej
Vejbroer gennem 1000 år
Veje som motiv i malerkunsten
De ældste danske vejkort
Vore trafikveje i samfund
shistorisk perspektiv
Rejseliv i gamle dage
Norsk Vej museum
Ludvig XVI’s flugt til Va
rennes i 1791.
Det vil sige 2—3 foredrag
om året.
Herudover har der været
afholdt følgende ekskursio
ner m.v.
Ekskursioner til gamle vejstrækninger, broer, milepæle m.v. i
Nordsjælland
Midtsjælland og
Sydsjælland.
Besigtigelse og demonstra
tion af indsamlede maski
ner, genstande o.a. til et
kommende vej museum.
Ekskursion til Kongevej,
—

Af ingeniørdocent
Morten Ludvigsen
Dansk Vejhistorisk Selskab,
der har Hans Kongelige Høj
hed Prinsen som protektor,
blev stiftet den 2. marts 1982.
Dets hjemsted er Vejdirekto
ratet, København. Selskabets
formål er i henhold til dets
vedtægter:
at bidrage til at fremme in
teressen for den historiske
udvikling afvejbygning og
vej færdsel i Danmark samt
at fungere som støttesel
skab ved oprettelse og drift
af et vejmuseum.
Den sidste funktion vil i
den kommende tid få stigen
de aktualitet, da planer om
oprettelse af et vej museum i
Billund er ved at tage form.
Det er derfor vigtigt, at så
mange som muligt slutter op
omkring denne vigtige funk
tion, således at selskabet kan
blive en magtfuld »vennefor
ening« for et kommende vejmuseum. Dette vil blive nær
mere omtalt i omstående arti
kel.
Det første af de ovennævn
te formål har selskabet søgt at
—

—

—

—

—

—

—

—

—

1-milepælen på Fredensborgvejon i Gentofte. Efter akvarel at Martinus
Rørbye fra Ca. 1830- øregård Museum.
Fra Topsøe-Jensen: Fredensborgvejen 1975.

—

—

—

—

-

Hærvej, den gamle Ejder
kanal m.v. i Nord- og Syd
slesvig.
Et lands vejnet kan vel be
tegnes som livsnervesystemet
for landet. Som det er udtalt
af pioneren inden for dansk
vejhistorie C.L. Paulsen i
1823:

ste tider været en vigtig kul
turhistorisk faktor, et forhold,
Dansk Vej historisk Selskab
fortsat vil søge at belyse gen
nem sine aktiviteter.
Selskabet har et nært sam
arbejde med de øvrige nordi
ske lande på det vejhistoriske
område. Interskandinaviske
_f______,
-

.
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Kongevejen Rudersdal-Hørsholm øst for Agersø. Anlagt 1587 at Fr. II.
Tegning ef Pa/le Plo i Weekendavisen 2/10 1981.

-

O/tidsvej i Borremosen i Himmerland fra Ca. årSQ f.Kr. Tegning at Pa/le
Plo i Weekendavisen 26. marts 1976.

»Ved en lige så lang som for
delagtig erfaring» er det be
viist, at en aaben, let og hur
tig Communication mellem
en Stats forskellige Provind
ser og disses Beboere er den
første Betingelse for Landets
Opkomst og Indbyggernes
physiske, ja moralske Velbe
findende.
En lang række samfundsfunktioner har relation til ve
jene. Almindeligt samkvem,
industri, handel, posrtjene
ste, militære funktioner, tu
risme for blot at nævne nogle
Veje har derfor fra de æld

vejhistoriske møder har været
afholdt i Finland, Norge,
Danmark, Sverige og Fær
øerne.
Det er selskabets håb, at
ovenstående vil være en ap
pel for mange til at blive
medlem af selskabet.
Indmeldelse og nærmere
oplysninger hos formanden,
ingeniørdocent Morten Lud
vigsen, Sortedam Dossering
23, 2200 København N, eller
hos sekretæren, afdelingsin
geniør Georg Christiansen,
Statens
Vejlaboratorium,
postboks 435, 4000 Roskilde.

\I1J’0yefl1e.;
vejbe1æg4n.
-

fri fo støj

srrøji
::

‘I

i i
—i i
-

i

i
I

i
I

Drænasfalt med maksimalkorn
størrelser på 8, 12, og 16 mm er
gode eksempler på miljoverilige
vejbelægninger, der formindsker
trafikstøj og forhindrer generen
de vandsprojt fra trafikken.
Fremstilles også med det foræd
lede bindemiddel Caribit, der sik
rer slidlagene lang levetid på
tungt trafikerede veje.

Asfaltvejbygning på et sikkert grundlag
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Jurist- og økonomforbundets
Forlag

Kendelser om
Fast ejendom
Voldgiftsretten for byg
ge- og anlægsvirksom
heds kendelse af 20. de
cember 19841 sag C 1170.
Bygherre B (adv. Meyer
Petersen, Arhus) mod
1. Entreprenør E AIS
(adv. Vinther Andersen, Arhus)
2. Arkitekt A (adv. Thiede,
Arhus)
3. Ingeniørfirma I i AIS
(adv. Balihausen, Kbh.)
4. Ingeniørfirma 12 (sam
me)
Entreprise forældelse
mangler
—

—

Et større boligbyggeri blev
afleveret i 1973, og i 1976
fremkom der beboerklager
over fugt og skæve døre.
Tekniske undersøgelser i
1976 og 1977 viste omfat
tende mangler. 11977 rette
de bygherren henvendelse
til hovedentreprenør og råd
givende teknikere angående
mangelsafhjælpning, men
der opnåedes ikke enighed. I
1978 udmeldte retten syn og
skøn. Skønserklæring blev
afgivet i 1979 sideløbende
med fremkomst af yderlige
re tekniske erklæringer.
Bygherren, der ikke var til
freds med det fremkomne
materiale, iettede henven
delse til et rådgivende inge
niørfirma, der i 1982 frem
kom med redegørelse om af
hjælpning og afhjælpnings
omkostninger. Den 30. no
vember 1982 anlagde byg
herren voldgiftssag. De indklagede nedlagde påstand
om frifindelse under påbe
råbelse afforældelse.
Udtalt at de påklagede
mangler for alle de væsent

ligstes vedkommende var
omtalt i de tekniske rappor
ter fra 1976 og 1977 og an
ført i bygherrens mangels
fortegnelse fra 1977. Foræl
delsesfristen måtte derfor lø
be fra dette tidspunkt. Be
gæringen om udmeldelse af
syn og skøn kunne ikke an
ses for at være et retligt
skridt, der efter forældelses
lovens 2 afbryder forældel
sen. Da klageskrift først var
indgivet i november 1982
eller mere end 5 år efter, at
man var blevet bekendt med
manglerne, fandtes bygher
rens krav at være forældet.

ning blev iværksat, uden at
der i den forbindelse blev
etableret dampmembran.
Den oprindelige totalentre
prenør afholdt per kulance
et mindre beløb, hvorimod
afhjælpningen i øvrigt blev
betalt af bygherrens forsik
ringsselskab som stormska
de. Kort tid efter viste der
sig imidlertid opbulinger i
den retablerede hypalon
dug. Af en i sagen udarbej
det skønserklæring fremgik
bl.a., at der fortsat ikke i
konstruktionen var indlagt
dampmembran. Bygherren
gjorde gældende, at såvel
den oprindelige totalentre
prenør som den entrepre
nør, der senere havde reta
Voldgiftsretten for byg b leret tagdækningen, solida
ge- og anlægsvirksom risk var ansvarlige for om
heds kendelse af23. april kostninger til afhjælpning.
1985 i sag C 1392.
Udtalt, at den væsentlig
Bygherre B (adv. Bojesen, ste skadeårsag var den
manglende membran. Da
Lyngby) mod
Entreprenør 1 AIS (adv. råhuset oprindeligt var op
ført i overensstemmelse
Gjedde-Nielsen, Kbh.) og
totalentreprenørens
Entreprenør 2 AIS (adv. med
Berg Nielsen, Rungsted projekt uden membran,
måtte ansvaret herfor som
Kyst).
udgangspunkt påhvile total
mangler
Entreprise
entreprenøren, hvorimod
egen skyld
det ikke kunne anses for
Entreprise
mangler
godtgjort, at totalentrepre
flere ansvarlige
nøren under de efterfølgen
Entreprise
totalentre
de forhandlinger om reta
prise
efterfølgende
blering havde optrådt som
rådgivning
bygherrens reelle rådgiver
En totalentreprenør havde og dermed tillige i denne
projekteret og opført et byg egenskab havde pådraget sig
ningsværk bl.a. omfattende ansvar. For udarbejdelsen af
en tagdækning i form af en retableringstilbudet, der ik
såkaldt hypalondug. 11981 ke havde omfattet påklæb
blæste denne dug af taget ning af en dampmembran,
under et stormvejr. En af fandtes den retablerende
bygherren antaget teknisk entreprenør tillige ansvar
rådgiver udtalte i en rapport lig. Da dette ansvar var på
bl.a., at en medvirkende år draget i forbindelse med ud
sag havde været fri adgang førelsen af en i forhold til
for rumluft nedefra med den oprindelige entreprise
deraf følgende kondensdan selvstændig
entreprise,
nelser. I rapporten var som fandtes der ikke grundlag for
afhj ælpningsforanstaltning
at pålægge de indklagede
bl.a. anvist påklæbning af entreprenører solidarisk an
en dampmembran. På for svar. Da bygherren af sin
anledning af den oprindeli tekniske rådgiver var gjort
ge totalentreprenør blev et opmærksom på dampspær
andet
entreprenørfirma rens betydning, fandtes byg
bedt om tilbud på afhjælp herren at have handlet ufor
ning, og en sådan afhjælp sigtigt ved at have accepteret
-

-

-

-

—

-

retableringsforslaget uden
dampspærre, og erstatnings
beløbet blev derfor skøns
mæssigt nedsat.

Voldgiftsretten for byg
ge- og anlægsvirksom
heds kendelse af 19.
marts 1985 i sag C 1127.
X-købing kommune (adv.
Lykke Hansen, Kbh.) mod
Arkitektfirma A (adv. br
dahn, Kbh.) og
Entreprenør E AIS (adv.
Søby, Kbh.)
Entreprise
mangler
byggetidens viden
mangler
Entreprise
garantiansvar
Entreprise
mangler
generelle mangler
-

-

-

—

-

—

Et skolebyggeri var udbudt
således, at tagdækningsar
bejdet skulle udføres med
tagdækning på underlag af
henholdsvis Leca elementdæk og profilerede stålpla
der. Efter tilbudsafgivelsen
blev der efter forslag fra la
vestbydende tagentreprenør
truffet aftale om ændring af
fra
isoleringsmaterialet
Rockwool lameltagpiader
med træfiberplader til glas
uldstagplader fra Superfos.
Der blev efter konditioner
ne udstedt et garantibevis
om 10-års garanti for tag
dækningens tæthed og hold
barhed. Efter afleveringen
viste der sig utætheder i ta
get. Bygherren krævede af
hj ælpningsomkostningerne
erstattet af såvel den projek
terende arkitekt som af tag
entreprenøren. Det fremgik
af en under sagen indhentet
skønserklæring, at en med
virkende årsag til skaderne
var, at taget var udført uden
fald med deraf følgende ispåvirkninger. Valget af
»vandret« tag var ifølge
skønserklæringen alminde
ligt anerkendt på projekte
ringstidspunktet, idet de
nævnte påvirkninger ikke
Uheldige
var forudset.
egenskaber ved de anvendte
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glasuidspiader havde været
af væsentlig betydning for
skadernes opståen og om
fang, idet pladerne på grund
af fugt havde delamineret.
Det indkiagede arkitektfirma fandtes ansvarligt for
projekteringsfeji bestående
af for ra og uhensigtsmæs
sigt placerede afløb på tage
ne. Der havde mellem par
terne været enighed om, at
anvendelse af glasuldspla
der til flade tage var i over
ensstemmelse med alminde
lig byggeskik på byggeriets
tidspunkt. De mangler ved
glasuidspiaderne, som var
hovedårsagen til skaderne,
fandtes at måtte betragtes
som generelle mangler ved
den pågældende pladetype
og entreprenøren havde lø
bende modtaget oplysnin
ger om produktionskontrol.
Der fandtes ikke at være
grundlag for at fastslå, at
manglerne skyldtes fejl ved
produktionen af et enkelt
parti plader. De generelle
mangler, der viste sig ved
brugen, var ikke blevet er
kendt ved den normale kon
trol afpladerne, og der fand
tes herefter ikke at kunne på
lægges entreprenøren an
svar for glasuidspiaderne.
Et erstatningsansvar fandtes
ikke at kunne støttes på ga
rantien, der var i overens
stemmelse med den af tag
papbranchen almindeligt
anvendte på det pågældende
tidspunkt, og bygherren
burde have protesteret mod
garantierklæringens
ind
hold, hvis man mente, at ga
rantien var ringere end af
talt.

Voldgiftsretten for byg
ge- og anlægsvirksom
heds kendelse af 20. au
gust 1985 i sag C 1322.
F
Forsikringsselskab
(adv. G. Lett, Kbh.) mod
Underentreprenør
(adv. Hovgaard, Kbh.)
mangler
Entreprise
entreprenørrådgivning
-

-
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Nogle år efter opførelsen af
en svømmehal skete der
oversvømmelse i kælderen
med forskellige skader til
følge, idet monterede kon
traventiler ikke havde funge
ret. Bygherrens forsikrings
selskab afkrævede den un
derentreprenør, der havde
leveret vandbehandlingsan
lægget, det erstatningsbe
løb,
forsikringsselskabet
havde betalt bygherren.
Udtalt, at årsagen til funk
tions svigtet i kontraventiler
ne var, at rustskaller havde
forhindret ventilerne i at
fungere. Ventilerne var ikke
egnede til så saitholdigt
vand, som skulle anvendes,
og det måtte påhvile den
indkiagede underentrepre
nør at give en klar instruk
tion om løbende kontrol og
rensning af ventilerne. Det
blev ikke anset for bevist, at
en sådan instruktion var gi
vet, og underentreprenøren
fandtes ansvarlig.
Erstatningsbeløbet blev
fastsat uden hensyn til det
mellem forsikringsselskabet
og bygherren indgåede for
lig.

Voldgiftsretten for byg
ge- og anlægsvirksom
heds kendelse af 17. april
1985 i sag C 987.
Entreprenør E AIS (adv.
Villy Lauridsen, Kbh.) mod
Bygherre B (lrs. Fentz,
Kbh.)
Entreprise entreprise
omfang kontrol
-

-

En entreprenør havde påta
get sig at udføre en motor
vej sbro over et havområde. I
ydelsen indgik komprime
ring afral til en nærmere an
givet relativ lejringstæthed.
Endvidere var entreprenø
ren i udbudsmaterialet på
lagt at kontrollere den ud
lagte ralpudes komprime
ringsgrad og skulle frem
komme med forslag til udfø
relse af denne kontrol. Der

var enighed mellem parter
ne om, at kontrol aflejrings
tætheden af rallag under
havoverfladen var en ny op
gave, som man ikke havde
erfaringer om. Bygherren
kasserede det afentreprenø
ren fremsatte forslag til
kontrol, men godkendte en
af sin geotekniske rådgiver
foreslået kontrolmetode ba
seret på rammesonderinger.
Denne metode blev fulgt,
men kravene blev efterhån
den nedsat. Entreprenøren
gjorde gældende, at den ud
viklede kontrolmetode ikke
var i stand til at måle den
faktiske lej ringstæthed, og
at den uegnede metode førte
til, at der blev stillet krav om
flere overkørsler end nød
vendigt.
Entreprenøren
krævede herfor merbeta
ling.
Udtalt at den anvendte
kontrolmetode udover den i
udbudsbetingelserne givne
formulering indeholdt en
sikkerhedsmargin,
som
gjorde det nærmest umuligt
at opfylde metodens krav.
Kravene var da også under
udførelsen blevet lempet
uden anden påviselig grund
end de konstaterede vanske
ligheder med at opfylde de
stillede krav. Senere kontrolforsøg havde vist, at meto
den var væsentlig mere upå
lidelig, end man oprindelig
troede, og den havde nok
ført til en for streng vurde
ring, hvorfor den kontrakt
mæssige lej ringstæthed ef
ter Voldgiftsrettens opfattel
se kunne være opnået ved
færre overkørsler end kræ
vet. Uanset, at ansvaret og
risikoen for at løse kontrolproblemet ved entreprisebe
tingelserne var lagt på entre
prenøren, fandtes det efter
samtlige foreliggende oplys
ninger ikke rimeligt at fast
holde entreprenøren på an
svaret, hvorved udtaltes, at
ydelser, for hvilke der for
langes afgivet tilbud i fast
pris, bør være klart definere
de i omfang og indhold. Der
tilkendtes herefter entrepre

nøren et skønsmæssigt fast
sat beløb.

Voldgiftsretten for byg
ge- og anlægsvirksom
heds kendelse af 23. juli
1985 i sag C 984.
X-købing amtsråd (adv.
Ertbøll, Hillerød) mod
Entreprenør E (adv. Her
mann, Kbh.)
Arkitekt A (adv. Ballhau
sen, Kbh.) og
Ingeniørfirma I (samme).
Entreprise
mangler
flere ansvarlige
-

—

Efter afleveringen af et byg
geri konstateredes mangler
ved fuger samt løse skifter,
mangler ved zinkafdæknin
ger, dampspærre, en fald
stamme og stålsøj ler, der
korroderede.
Bygherren
krævede erstatning af af
hj ælpningsomkostningerne
hos murermesteren, arkitek
ten og ingeniøren. Den for
zinkafdækningerne ansvar
lige tømrermester var op
hørt ved likvidation.
Manglerne for så vidt an
går fuger og løse skifter
fandtes for halvdelens ved
kommende at skyldes ukon
ditionsmæssig mørtel, og
ansvaret herfor blev in soli
dum pålagt murermesteren
og arkitekten, sidstnævnte
for mangelfuldt tilsyn, og
således at sidstnævnte i det
indbyrdes forhold fik fuld
regres mod murermesteren.
Den resterende del af
manglerne ved fuger og løse
skifter fandtes at være en føl
ge afmangelfuld zinkafdæk
ning. Ansvaret herfor blev
fuldt ud pålagt arkitekten,
dels på grund af projektfejl
og dels på grund af mangel
fuldt tilsyn.
Der fandtes ikke grundlag
for at pålægge arkitekten til
synsansvar for så vidt angår
en faidstamme.
Murermesteren og ingeni
ørfirmaet fandtes solidarisk
ansvarlige for omkostnin
gerne til afhjælpning for så
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vidt angår rustangrebne søj
ler, ingeniørfirmaet som føl
ge af mangelfuldt tilsyn, og
der blev tillagt ingeniørfir
maet fuld regres mod murermesteren.

Voldgiftsretten for byg
ge- og anlægsvirksom
heds kendelse af 21. no
vember 1984 i sag C 1134.
Entreprenør E AIS i li
kvidation (adv. Svensson,
Vejle) mod
Bygherre B (adv. T.O.
Berg, Kbh.)
Entreprise
ekstraar
bejder aftaleindgåelse
(bevisbyrde)
—

—

En entreprise var blevet ud
ført i perioden 1974—76,
men først afleveret i 1978. I
marts-april 1982 havde en
treprenøren udskrevet regfinger for en række ekstraar
bejder, hvoraf kun en min
dre del var udført efter byg
herrens rekvisition.
Udtalt, at der under hen
syn til det meget lange tids
rum, der var hengået fra ar-

bej dets udførelse og afleve
ring og til ekstraregninger
nes fremkomst, måtte stilles
strenge krav til beviserie for
kravenes berettigelse, idet
bygherrens muligheder for
kontrol af kravene på grund
af det lange tidsrum var ble
vet stærkt forringet. Der
fandtes ikke grundlag for at
anerkende ekstraregninger
med et større beløb end det
af bygherren godkendte.
Entreprise
mangler
aflujælpningsomkostnin
ger
-

En entreprenør, der havde
udført et røranlæg, nægtede
at foretage afhjælpning efter
konstatering af mangler ved
svejsningerne. Bygherren
lod derpå et andet firma ud
føre afhjælpningen. Den op
rindelige entreprenør frem
satte indsigelse mod det be
løb, der var afholdt til den
nye entreprenør. Spørgsmå
let om afhjælpningsomkost
ningernes rimelighed var ik
ke forelagt den skønsmand,
der havde været udmeldt.
Der fandtes ikke at være
grundlag for at fastslå, at de
fradrag
Entreprise
renter rentesædvane

§

Voldgiftsretten for byggeog
anlægsvirksomheds
kendelse af 12. juni 1986 i
sag C 1417
Entreprenør A/S (adv.
H.K. Andersen, Odense)
mod X-købing kommune
(adv. Sommer Nielsen, Hor
sens)
Entreprise ekstraarbej
de nødvendige Entreprise mindre arbejde
-

-

-

-

-

Voldgiftsretten for byg
ge- og anlægsvirksom
heds beslutning af 28.3.
1985 i sag C 1338.
Bygherre B (adv. Graversen, Arhus) mod
1. Arkitektfirma A (adv.
Jordahn, Kbh.)
2. Murermester M (adv.
Ankær Thomsen, Arhus)
3. VVS-installatør V (adv.
T. Dahl, Viborg)
Adciteret: Teglværk T
(adv. Vinther Andersen, Arhus.
Entreprise syn og skøn
nyt syn og skøn
-

-

Forinden anlæggelse af en
voldgiftssag var der af vold
giftsnævnet udmeldt skøns
mænd, der havde afgivet er
klæringer, ligesom afhjem
ling havde fundet sted. Kla
geren og nogle af de indkla
gede fremsatte begæring om
udmeldelse af nyt syn og
skøn ved andre skønsmænd,

Udtalt med hensyn til re
duceret planteantal, at entre
prenøren havde været for
En entreprenør havde påta pligtet til at udføre entrepri
get sig en gartnerentreprise, sen i overensstemmelse med
der blev afleveret 1.11.1982. beskrivende mængdeforteg
Efter afleveringen foretog nelse, og at der ubestridt var
bygherren fradrag i entrepri anvendt færre planter end an
sesummen under påberåbel givet i denne. Hvad enten
se af, at der ikke var anvendt dette skyldtes en efterfølgen
de i mængdefortegnelsen an de aftale, der måtte sidestilles
førte planter, og entrenøren med en projektændring, eller
krævede ud over frigivelse af der var tale om en mangel ved
det tilbageholdte beløb beta den udførte beplantning,
ling for ekstraarbejde, der fandtes bygherren at have væ
hævdedes udført før og efter ret berettiget til at foretage
afleveringen i form af foran fradrag på grund af reduceret
staltninger til afhjælpning af planteareal, men det af byg
uforudset vanskelige jord herren fratrukne beløb blev
bundsforhold. Der var ikke skønsmæssigt nedsat.
Med hensyn til ekstraar
oprettet aftalesedler. Entre
bejder
fandtes der at var væ
forlangte
sit
tilgo
prenøren
dehavende forrentet med 2% ret tale om sædvanlige og ty
pr. måned under påberåbelse piske jordbundsforhold, som
af anførsel herom i fakturaer entreprenøren som udgangs
punkt måtte have risikoen
og branchesædvane.
-

-

Love,
cirkulærer,
bekendtgørelser
mm.

-

opgjorte omkostninger var
for store.

-

navnlig under henvisning
til, at skønsmændene ikke
havde været i stand til at
konstatere og redegøre for
årsagen til skader på det på
gældende byggeri. Mod de
øvrige parters protest tog
voldgiftsretten begæringen
om nyt syn og skøn til følge,
og voldgiftsnævnet udmeld
te nye skønsmænd. Denne
udmeldelse påstodes omgjort under henvisning til §
16 i Regler for behandling af
sager ved voldgiftsretten.
Udtalt, at voldgifisretten
kan udmelde nyt syn og
skøn, hvis retten finder det
rimeligt. Der fandtes rime
lig grund til tvivl om, hvor
vidt retten og parterne
ved den afholdte skønsfor
retning havde fået et så enty
digt rigtigt og fyldestgøren
de billede af de afskønsfor
retningen omfattede for
hold, at retten ville være i
stand til at træffe en materi
elt rigtig afgørelse i sagen.
Påstanden om omgørelse af
udmeldelsen blev derfor ik
ke taget til følge.
—

—

for, da han gennem udbuds
materialet var opfordret til at
kontrollere de beskrevne
ydelser og dermed til at un
dersøge jordbundsforholde
ne inden tilbud. Et efter afle
veringen udført drænarbejde
antoges at have været nød
vendigt for anlæggets funk
tion, hvorfor entreprenøren
fandtes at have krav på beta
ling herfor, uanset at dette ar
bejde var udført uden aftale
eller anmodning fra bygher
ren.
Der fandtes ikke grundlag
for af fravige rentebestem
melsen i AB.
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25 års
jubilæuin
Afdelingsingeniør
Jørgen
Zeuthen, Vejle Amts Tekniske Forvaltning, kan den 21.
januar 1988 fejre 25 års dagen for sin ansættelse ved det
daværende Vejle Amts Vejvæsen.
Vejingeniør Mogens Berrig
kan den 1. februar 1988 fejre
25 års dagen for sin ansættelse ved Københavns Amts
Vejvæsen
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I forbindelse med indførelsen af en ny
organisationspian for Vejdirektoratet er
der sket en del rokeringer, forfremmelser
og nyudnævnelser på lederplan:
Overing. Johannes Sloth, Vejdatalaboratoriet er udnævnt til vicedirektør.
Overing. Ivar Schacke, Statens Vejlaboratorium er udnævnt til instirutchef
for både Statens Vejlab. og Vejdatalab.
Overing. Jørgen Banke, souschef for
Statens Vejlaboratorium bliver chef for
driftsområdet.
Overing. Per Clausen er udnævnt til
chef for broområdet.
Afd.ing. Knud Puckmann bliver dag-
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lig leder af Statens Vej laboratorium.
Afd.ing. Svend Krarup Nielsen bliver
daglig leder af Vejdatalaboratoriet.
Afd.ing. Mogens Fejer bliver leder af
anlægsafdelingen.
Afd.ing. Steen Leksø er udnævnt til
leder af Laboratorieafd. på Statens Vejlab.
To lederstillinger er besat med perso
ner udefra:
Cand.polit. Grete Redder er ansat
som chef for administrationsområdet,
og
cand.jur. Søren Kjærgaard er ansat
som leder af direktionssekretariatet.
e
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KFK OPTØNINGSMIDLER
—

lige ud ad landevejen

Kom vinteren i forkøbet

—

bestil optoningsmidler nu.

Vejsalt løst og i sække
Teknisk urea i sække
Klorkaicium i sække
Venligst forhør nærmere ang. pris og levering.
AKTIESELSKABET

•••

KORN- OG FODERSTOF KOMPAGNIET
GRØNDALSVEJ i

8260 VIBYJ ÅRHUS

TLF. 06144111
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inter i en del af det danske landskab.
Den danske landevej har gennemgået en kolossal udvik
ling fra hulvejsstadiet til vejen, som vi kender den i dag plejet
med sagkyndiges omhu.
Men trods denne udvikling har selve vinterbilledet ikke
forandret sig synderligt gennem tiderne.
Glædelig jul til læsere og annoncører, og på gensyn i det
nye år.
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