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Danskerne kan ikke leve af

at klippe hinanden!
Dem der tror det er bladud
givere og messearrangører.

Smarte reklamefolk kan ik

ke se en tom idrætshal uden
at arrangere en kommunal
messe, eller et stykke blankt
papir før der udgives et nyt

kommunalt tidsskrift.
Kundernes overblik for
plumres, og leverandører
ne’s kasse tømmes.
Dette parasit uvæsen skal

bekæmpes, for virkelighe
den er:
* Kommunerne skal spare

såvel på indkøb som på
mandetimer.

* Derved skærpes konkur
rencen, for der vil blive
solgt færre maskiner ge
nerelt set. (Indenfor vis
se grupper vil behovet, i
rationaliseringens navn

dog stige).
* Leverandørerne vil tjene

færre penge og bruge
færre penge til markeds
føring.

* Leverandørerne må der
for rydde kraftigt ud i
tiltagene.

* Det man skal se på først
er et par af de største
poster:
messer og annoncer.

Målet må efter min mening

være en kommunal messe

dækkende alle produktgrup

per afholdt hver eller hver

anden år, gerne forskellige

steder i landet.
Målet må være et til tre

tidsskrifter med relevant

branchestof interessant for

såvel kunde som leverandør.

Dette mål bor nåes inden to

år eller tidligere.

mer, bliver vi udsat for øget
konkurrence. F.eks. kan
udenlandske traktorfabrik
ker selv sælge direkte til

kommunerne, og behøver

ikke længere lokale for

handlere.
Vi risikerer at det offentlige
bliver træt af den nuværen

de struktur og begynder at

lave storindkøb, hvor det nu

kan fåes billigst, f.eks. i ud
landet.
Lad os indkalde alle berørte

kundeorganisationer og

brancheorganisationer til en
konference. F.eks. Vejdi

rektoratet, Stads- og Havne

ingeniørforeningen, Amts

vejingeniørforeningen, Kom
munale Arbejdsledere, SID
o.s.v. Desuden BLEM,
DVF, Miljø Maskin Grup
pen, Asfaltbranchen, Skov

styrelsen o.s.v.

Lad os lægge følgende frem

på denne konference:

1. Kære kunder I har ikke
mere så mange penge
som tidligere, ergo kan
vi heller ikke omsætte så
meget som tidligere. Når
vi ikke kan omsætte så
meget som tidligere, kan
vi ikke støtte jer som tid
ligere med annoncer i je
res foreningsblade med
udstillinger i forbindelse
med jeres generalfor
samlinger og lignende.
Derfor må I også begyn
de at tænke anderledes. I
må lægge jeres arrange
menter sammen og jeres
blade sammen.

2. Vi må spørge vore kun
der, hvilke blade de øn
sker at læse, hvor mange
udstillinger de har behov
for om året, og så må vi

derefter lave en struktur.
3. Med hensyn til udstillin

ger, skal vi blive enige
om en dækkende UD
STILLING, som Dan
mark kan være bekendt,
og som også kan trække
udlændinge til. Som det
et nu, er der en fire-fem
messer om året, der
overlapper hinanden.
Nu f.eks. i december
Dan Miljø, i maj E90, i
juni Vækst og Anlæg, i
august ISAK og i sep
tember HI-messen o.s.v.

Ang. blade bliver jeg dagligt
ringet op af annoncesælgere
fra en af de 15-25 blade, der
som de eneste henvender sig
direkte til alle beslutningsta
gere ved stat - amt og kom
muner. Men den nægter jeg
altså at tro på, for så kunne
beslutningstagerne jo ikke
lave andet end at læse blade,
så de stjæler ikke andet end
min tid samt en masse godt

papir.
Lad os selv ordne strukturen
på det danske kommunal-
marked. Ned med parasit
terne, op med os selv.

Med venlig hilsen
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TARCO VEJ’s stærke vebelæg
ning — STÅLFALT — har endnu
engang hævet sig over enhver
konkurrence — når det gælder
asfaltslidslag.
Da DSB indviede sin nye kombi
terminal i Kolding, skete det med
manér.

Belastningen fra trafikken stillede
store krav til vejbelægningernes
stabilitet og slidstyrke. Tonstung
trafik ville være daglig kost.

Det var derfor ikke nogen tilfæl
dighed, at DSB valgte TARCO

VEJ’s STÅLFALT som den bedst
egnede belægning til de store
akseltryk.
— Apropos akseltryk. Kravet var
65 tons.
Sammen med DSB fandt vi frem til
at AB 12 T STÅLFALT vor den
eneste helt rigtige løsning...

Kontakt TARCO VEJ, når det
gælder sikre og slidstærke
vejbelægninger til ethvert formål.

—Vi finder altid den optimale
løsning...

TARCO VEJ AIS
Vejafdeling Sjælland

Lyngageren 63, DK-4000 Roskilde
Tel. 42 38 05 40

Vejafdeling Fyn
Ridderstien 38, Fjelsted, DK-5560 Arup

Tel. 64881717

Vejafdeling Jylland
Kongensbro, DK-8643 Ans by

Tel. 86 87 04 22

I

1r*ico
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Lidt om vejene i
Odsherred
Af Fhv. auditor Torben Topsoe-Jensen

Denne artikel er skrevet til Odsherreds Museums årsskift »Alle tiders Ods
herred, 1989. Da redaktionen af Dansk Vejtidsskrift fandt, at den også kan
være af interesse for Dansk Vejtidsskrifts læsere, gengives den her med til
ladelse at forfatteren og Odsherreds Museum

På kort over Nordvestsjæl
land fra tiden før Lamme
fjordens inddæmning havde
Odsherred et særegent udse
ende. Det lignede en ø - men
det var fastholdt til det sjæl
landske hovedland med den
smalle tange ved Draget. Og
det satte sit præg på vejnettet
i herredet. Ville man land
værts til Odsherred var der

kun én vej at tage, og det var land, men den fik alt som ti
den gik også anvendelse
uden for det jyske retsområ
de. Et par vigtige grundsæt
ninger om veje slog den fast.
For det første, at der til hver
by skal føre veje, - »de der
fra arilds tid har ført dertil»,
en bestemmelse der har per
spektiv bagud i tiden. For
det andet, at det er bønder-

ne, der skal holde vejene vedr
lige, et princip, der blev op
retholdt overalt i landet i de
næste 600 år.

Det gamle vejnet
Vejnettet i Odsherred træder
tydeligt frem i tiden omkring
1770. Rygraden i det var ve
jen fra Vindekilde ved Dra
get i sydvest til Nykøbing i
nordøst, en vejlinie der så at
sige var givet på forhånd.
Ved Draget var jo den eneste
kørende og gående adgang til
herredet, og Nykøbing var
områdets vigtigste by, begun
stiget som det var med køb
stadsprivilegier siden midten
af 1400-årene. I Vindekilde
mødtes vejene fra Syd- og
østsjælland og gik samlet
nordpå til Fårevejle og over
vej lerne her, gennem Høve,
Hønsinge og Svinninge, for
bi Ny Kro og over Stårup til
Nykøbing. En vestligere,
men ringere vej førte fra lidt
nord for Høve Bakke over
den sandede Elling Lyng og
Højby til Stårup, hvor den
tilsluttede sig hovedvejen.

Af andre mere betydelige
veje kan nævnes vejen der fra,
Nykøbing trak mod syd
langs med Isefjorden over
Kildehuse og Egebjerg til
Kongsøre Nebbe, hvorfra
man kunne sættes over til
Kisserup på Tuse Næs. Fær
gen var privilegeret og eksi
sterede endnu omkring 1920,
men kunne da kun benyttes
fra Kisserup og ikke om
vendt, da ingen længere boe
de ved Kongsøre. Fra Nykø
bing førte namrligvis veje bå

vejen over Draget.
Det er ikke meget, der vides
om vejene i det ældste Ods
herred. Et lille bidrag til vor
viden om de middelalderlige
veje i almindelighed kan
hentes i Kong Valdemar
Sejrs Jyske Lov fra 1241.
Som navnet siger, var loven
umiddelbart gældende i Jyl

Udsnit af Prem. Lieut. J.H. Mansa’s kort 1837 «Den nordvestlige Del af Sjælland».
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de mod øst og mod vest.
Mod øst til Rørvig, hvor der
var toidsted og hjemsted for
flere færgerier med småfær
ger til bl.a. Lynæs og Kulhu

se, - og mod vest førte en vej
til Nyrup og syd om Klinte
Sø over Tengslemark og vi
dere ad Odden helt til Yder-
by. Og ind imellem alle dissë

veje fandtes et net af små veje
mellem landsbyer og kirker.

Vejene i 1800-årene
Omkring 1770 begyndte de

såkaldte vejreformer, der hav
de til formål at skabe et sy
stem af gode veje overalt i
landet. 11793 kom den om
fattende »forordning» eller
lov om de danske veje, som
bI.a. indeholdt bestemmelser
om, hvor vejene skulle gå,
hvorledes de skulle indrettes
og istandsættes og hvordan
de skulle administreres. Den
opdelte vejene i tre grupper
alt efter deres færdselsmæssi
ge funktion. Vigtigst var de
store »hovedlandeveje», som
forbandt landsdelene med
hinanden, så kom »de min
dre landeveje» og endelig
»bivejene» eller de små lokale
veje. Forordningen blev i
1867 afløst af en ny vejbesty
relseslov, der bar præg af, at
vejene for fremtiden måtte
betragtes som værende af se
kundær betydning i forhold
til jernbanerne, der hastigt
bredte sig.

Nu her/tier v/DEA.

Det tyske Texaco er blevet til DEA. DEA Mineraloel AG

1Juli 1989.

begyndte forretningsvirksomhed i Vesttyskland den

Skønt nyeste olieselskab, er DEA allerede et af de

dieselolie.smoreprodukter og fvringsolier m. v. natur-

største mærker i Vesttyskland. DEA tilbyder Dem stor-

ligvis også bitumen til vejbvgning og industri. Nyligt

udvidede vi vore bitumentyper med

driftens sikkerhed, dynamik og evne til nyskabelse.

Omfattende forskningsaktiviteter og moderne kæmpe-

Deaflex. en polvmer modificeret bitumen.

raffinaderier med højtudviklet produktionsteknik ga

ranterer kvalitetsprodukter, som De kan have tillid til.

Vort produkt sortiment omfatter foruden benzin,

Kontakt venligst vort danske bitumenagentur:

-f £7EÆ

Mogens Welling Kuisvierparken 13 DK-2800 Lyngby

Tlf:42876316 Fax:45931016

547... hvåi/ v/kån gart7 forDt’m/

Lammefjorden før inddæmningen efter maleri ca. 1850 . jle Kirke ses p det ...a næs i tjc.

højre for næsset ses de to øer: Inderø og Flintholm. Nederst den samle forbindelsesvej til Odsherred.
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sen, 1901.

Vej forordningen satte gang i
vejbyggeriet overalt i landet.
I Odsherred gjaldt det først
og fremmest om at ra Vinde
kilde-Nykøbingvejen bragt i
overensstemmelse med vej
forordningens krav. Mellem
Fårevejle og den forlængst
forsvundne Vejle Kro var ve
jen særlig dårlig. Her førte
den på en 3600 fod lang
strækning hen over en forgre
ning af Lammefjord, hvor
det næsten altid, men gan
ske særlig under højvande,
var farligt at køre. Her tog
man fat allerede omkring år
1800. Den farlige vejstræk
ning blev hævet til et par
alen over daglig vande, og

vejbanen blev brolagt. Hele
Vindekilde-Nykøbingvejen
blev stadig holdt fint i stand,
og det viste sig da også, at da
den omkring 1865 blev sy
net, var der ikke andet at kri
tisere end, at strækningen
nord for Høve »havde en alt
for stærk stigning», og det
tilføjedes, at det »er noget,
som man med tiden bør re
gulere». Det konstateredes
ved samme lejlighed, at vej
en på strækningen Vindekil
de - Svinninge og nærmest
Nykøbing havde »en betyde
lig færdsel» - uden at der dog
blev oplyst noget konkret
herom.
11875, da jernbanen Roskil

de - Kalundborg åbnede,
blev en diligence sat i gang
mellem Jyderup og Nykø
bing.
Den kørte fra Jyderup efter
sidste togs ankomst fra Kø
benhavn kl. 11.30 aften, var
ved Fårevejle Kro kl. 2.30
nat, hvor der skiftedes heste,
og ankom kl. 5.30 til Nykø

bing. Om vinteren kunne tu
rene være hårde. En diligen
cekusk mindedes dem på si
ne gamle dage. Når kulden
var streng, kunne den store,
rode postkavej smøget godt
op om ørene ikke holde ham
varm, og han frøs om fødder
ne, skønt han havde tykke,
forede støvler på, som han
tilmed havde stukket ned i
en »fodpose», en stor sæk,
halvt fyldt med hakkelse. Og
det kunne være svært at fin
de vejen, når alt var dækket
af sne, og de svage blafrende
vognlygter ikke formåede at
gennemtrænge mørket. Det
hændte da også, at vognen
kørte i grøften og måtte efter
lades, mens mandskab og
passagerer søgte ly i en bon
degård ved vejen.

På alle herredets biveje blev
der arbejdet intenst i hele år
hundredet. De gamle veje
skulle sættes i stand og
»grundforbedres» efter de ny
modens principper, og man
ge nye veje skulle anlægges
som følge af udskiftningen.
Men vejarbejderne tog tid,
og op mod århundredets

Carl Rasmussen:
Motiv fra en færge over lsefjorden, 1869. Efter ‘.Danmarks Land i Skildringer af CC. Clausen og J.J. Niel

KONEN VED LEDET

Vra tidligste fTorgen til Aftenen sen,

I Støv og i bnendende I-lede,

Og enten Du konuner paa bare Ben,

Eller ager afsted som en fornem En,

Er altid hun villig tilrede.

..- .,

Diligence på Nykøbing-Jyderupvejen. Den blev sat igang 11875, da
jernbanen Roskilde-Kalundborg åbnede og fortsatte kørslen indtil 1909.
Foto at 5. Bay, 1980.

Hjulenes Rumlen og Hestens Galop

Og Fodtrin paa Skovvejcn lyde,

I Da springer fra Finlapperstolen hun op

For Ledet tilbage at skyde.

Gengivet efter «Maanederne i Digt og Billeder» ved Carl Andersen og
E Hendriksen, 1878.



Bituflex fra Phønix:
Stabil om sommeren
og fleksibel om
vinteren
Bituflex-asfalt indeholder en
bitumen tilsat forskellige
polymere forbindelser. Resultatet
er en vejbelægning med gode
helårsegenskaber: Forbedret
fleksibilitet om vinteren og større
stabilitet i sommervarmen. Det
forlænger belægningens levetid.

Bituflex er specielt velegnet til
tung trafik og er et effektivt
middel mod sporkørsel og
frostskader i slid laget.

Kontakt Deres nærmeste Phønix
afdeling og få mere at vide.

•1

- I

PHØNIX
A/S Phønix Contrc,ctors
6600 Vejen
Tlf. 75361111

Hovedvej syd for Viborg udført med Phønix Bitu-flex.
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slutning lod vedligeholdelsen
af afsides beliggende biveje
endnu en del tilbage at øn
ske. Eksempelvis kan nævnes
vejen på Sjællands Odde. En
besøgende her omkring år
1800 fortalte, at vejen langs
den nordre havbred »er idel
sand» - og han fortsatte med
i dramatiske vendinger at be
skrive, hvorledes strandens
brændinger »i hule drøn
styrter mod brinkerne, og
true hvert øjeblik at opsluge
vandringsmanden, som også
må frygte for, at de stejle
klintestykker skal nedrulle
over ham». Henved 80 år se
nere var vejen bedre, men
dog stadig ringe. Nu fortalte
en besøgende, at vejen ved
Ebbeløkke Bakke »var som
en markvej», og at den kun
havde ét hjulspor, så man
ved møde med en anden
vogn måtte vige ind på
marken - hvilket lod sig gøre,
da vejen ikke var forsynet
med grøft. En anden samti
dig forbipasserende fandt, at
kørslen her kun gik småt og
var alt for tung for hestene
på grund af de mange bakker
og det dybe sand, som hjule
ne skar sig ned i.
Stort set var alle herredets
veje dog i orden inden foran
nævnte lov af 1867 trådte i

kraft. Men loven stillede nye
krav. Et af dem var fjernelse
af alle de led, som bønderne
mange steder havde stillet op
tværs over vejene. De stam
mede fra gammel tid og hav
de gjort god nytte om efter
året, når kreaturerne blev
sluppet løs for at søge græs
ning på markerne på begge
sider af vejen. Der kunne
dog dispenseres fra forbudet
mod ledene på visse betin
gelser bl.a., at der dag og nat
var ledvogtere til stede til be
tjening af ledene, »således, at
intet ufornødent ophold på-

føres de rejsende». Der må
trods alt være blevet givet en
hel del dispensationer for
endnu omkring 1870, var
der 26 led på vejene i Hol
bæk amt - og pudsigt nok al
le i Odsherred og ikke min
dre end 11 af dem var i Vig
Asmindrup kommune.
Det var også i disse år, at
man tog fat på plantning af
træer langs med vejene. I
herredets nordøstlige område
kneb det med at få træerne
til at gro. Det skyldtes i no
gen grad det barske klima,
men også »menneskers kåd

hed og slethed» eller det vi i
dag kalder hærværk. Man
indskrænkede sig derfor til
foreløbig kun at plante ved
vejsving og vejkryds, hvor
træerne var til gavn for sik
kerheden. Under første ver
denskrig så man anderledes
på det. Da fældede man løs
af træerne og solgte dem til
tændstikfàbrikation for 3 kr.
pr. træ - og ligeså under an
den verdenskrig, da man
brugte træet til generator
brænde.
Omkring 1880 fik Odsherred
en helt ny vej, som skulle
blive herredets måske aller
vigtigste vej. Det var vejen
på dæmningen over Lamme-
fjorden. Da fjorden skulle
inddæmmes, blev det pålagt
inddærnningsselskabet at
bygge en vej på indersiden af
dæmningen mellem de to
gamle færgesteder ved Aude
bo i syd og Langholm Neb
be ved Gundestrup i nord.
Vejen mellem Gundestrup
og Svinninge blev samtidig
sat i stand, og hele vejen, den
såkaldte Tuselågevej, skulle
vedligeholdes af amtet. Og
alt gik godt - en tid. Men så
skete der noget, der ændrede
billedet. Jernbanen kom til
Odsherred. I 1899 åbnedes
driften af Odsherredsbanen -

og omgående faldt trafikken
på vejen, der snart efter nær
mest havde karakter af en b-

UiSg1 over SjæHands 0dd fra Ebbe9kk Bakker.

Udsigt fra Ebbeløkke Bakke mod vest over Sjælland Odde. Efter postkort fra omkring år 1900.

Vejen gennem Nyrup. Foto Ca. 1900 af S. Bay. Billedet viser en typisk «sognevej fra før bilernes tid. Vejen

er smal, bakket og snoet og kørebanen er ikke forsynet med dæklag.
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kai vej - og amtet meldte fra.
Det fàndt herefter ikke læn
gere anledning til at bidrage
til vejens vedligeholdelse.
Det medførte store stridighe
der mellem de implicerede
kommuner og amtet, der
endte med en højesteretsdom
af 1906, der gav amtet med
hold. Først i 1938 gik amtet,
presset af den nye færdseissi
tuation, med til at optage vej
en som amtsvej.
Tørlægningen af Lammefjor
den førte med sig, at et helt
nyt system af veje blev dan
net i den gamle fjordbund.
Vigtigst var vejen, der i lige
linje blev trukket fra Gislinge
til Fårevejle, den såkaldte
Adelers Allé, opkaldt efter
lensbaron Zytphen-Adeler,
der var foregangsmand i hele
sagen om Lammefj ordens
udtørring.

Vejene og naturople
velser
Rejsen ad forrige århundre
dets veje i Odsherred kunne
være besværlig, og det var da
også kun få egentlige lystrej
sende, der fandt vej herop.
Endnu betragtedes herredet
som en afkrog af landet. En
kendt rejsehåndbog fra 1824
omtalte Nykøbing som »en
liden, uanseelig stad» med
brev- og ekstrapoststation, og
det bemærkedes - til opmun
tring for eventuelle besøgen
de - at »man logerer på apo
theket«. Men de få, der vove
de sig herop, kom næppe til
at fortryde det. Det var land
skabet, der bød på de store
oplevelser, landskabet netop
som man kunne opleve det
fra vejen. En rejsende fra
1830’erne faldt således i beta
gelse over de vide udsigter,
der mange steder åbnede sig
for ham. Som feks. ved
Høve. Her skuede han langt
ud over de øde og sandede
lyngområder og op imod
Sjællands Oddes lange, lave
kystlinje fjernt ude i nord
vest. Turen langs Isef;orden
behagede ham, og udsigten
fra Egebjerg overraskede ham

med udsyn mod Isefj ordens
munding og østover hinsides
fjorden til så fjerne steder
som Jægerspris, Frederiks
borg, Roskilde, Holbæk og
Nykøbing. En af de tidligere
omtalte rejsende, der besøgte
Ebbeløkke Bakke, var begej
stret for udsigten herfra.
Kommende ad vejen ser
man her pludselig Odden for
sig, »slynget ud mellem to
have, så pragtflild og ejen
dommelig, at vi glemte al
frygt, da vi kørte ned ad den
lange Ebbeløkke Bakke, der
så ud, som om den endte
ude i havet...» Også blandt
vejens daglige brugere kan
man finde begejstringen.
Som feks. den før omtalte
diligencekusk. Han tænkte
med glæde på dejlige som
mermorgener, når han ved
solopgang kørte over engene
ved Fårevejle. Endnu brygge-
de mosekonen, og flokke af
rådyr gik omkring i enge og
på marker og gjorde sig til
gode med de duftende klø
verplanter og den grønne
rug.
Omkring 1914 skrev globe
trotteren og forfatteren Hol
ger Rosenberg med forelsket
pen en artikel om Odsherred
med lovprisning af alle dets
narurskønheder. Og der var

mange - »... man falder over
dem på landevejene, og blot
man kaster sin cycle fra sig i
en grøft og lejrer sig i et
skovbryn eller på en bakke-
top, har man dem for øje».
Det kunne endnu med rette
hævdes, at vejene i Odsher
red bød på andet og mere
end at være til gavn for tra
fikken.

Det 20’nde århundrede
Omkring sidste århundred
skifte viste de første »auto
mobilvogne» sig på vejene,
og det stod snart klart for vej-
myndighederne, at de »sva
ge» veje fra forrige århun
drede var aldeles uegnede til
at klare den nye trafik. Og
vejarbejder kom igang over
alt i landet og tog fart i
1930’erne og fremefter.
Kommunerne kunne få »vej
fondstilskud» til de mange
arbejder, men så skulle de
også følge visse ensartede
regler for vej enes indretning.
Det betød, at vej ene blev
»uniformerede» og mere eller
mindre tabte deres lokale
særpræg. Og sådan gik det
også i Odsherred. Denne pe
riode og dens »nye» veje skal
da heller ikke omtales her -

bortset fra en enkelt vej, den
såkaldte Kirkeåsvej, som er
det sidste skud på vejnettet i
Odsherred.
Kirkeåsvejen er noget helt
specielt i Odsherred - den er
herredets eneste gennemfarts
vej, anlagt som en nødvendig
konsekvens af etableringen af
Odden-Ebeltoftfærgen fra
1966. Den er anlagt som
»motortrafikvej» i henhold til
en lov af 1982 og åbnet for
trafik i 1986. Den strækker
sig i en længde af godt 11
km. fra lidt nord for Vig til
vest for Lumsås. Det var
med noget blandede følelser,
den blev modtaget. Motorfol
kenes glæde over den blev ik
ke delt af sommerhusejerne i
Trundholm Mose og i de til
stødende områder, hvor man
forudså ubehagelige støjpla
ger og forstyrrelser af natu
ren i de før så fredelige egne.
Men vejbyggerne gjorde,
hvad de kunne for at afbøde
ulemperne. Man etablerede
støjvolde og søgte ved plant
ning af træer og buske at ska
be nye skønhedsværdier. Og
ét landskabsmæssigt gode
havde den dog - den åbnede
nye perspektiver i Odsher
reds natur.

E

Th. Philipsen: Landevejen ved Faarevejle, 1900.
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Vandløb og veje
Veje og vandløb krydser
hinanden mange steder. Bå
de de aktiviteter, der foregår

under anlæggelse af nye
veje, men også aktiviteter

efter ibrugtagning, kan let
ødelægge vandløbets dyre-
og planteliv. Men hvis vejin

geniøren og hans folk er op
mærksomme på de krav
vandløbets organismer stil

ler til deres levested, så kan
problemerne undgås.

Vandløbenes dyreliv
og deres krav til vandlobet
Der er et utroligt liv af for
skellige smådyr i vandløbe
ne, men kun i vandløb med
rent vand og naturlige varie
rede fysiske forhold. Altså
vandløb med god vandha
stighed, grus- og stenbund
og hvor der er skjul i plante-

vækst og under trærødder,

bag sten og lignende.
Omvendt er der kun nogle
enkelte smådyr, der kan kla
re sig i vandløb der er foru
renede, eller hvor vandløbet

er ensartet, lige og kanalise
ret.

bet. Alt dette findes, når der
er grusbund, d.v.s. sten med
en diameter på 2-5 cm.
Uden grusbund er der ikke
gydemuligheder, og der er
kun få skjulesteder og lidt
føde.
Hvis der er god grusbund i
vandløbet, kan man finde
helt op til 7 ørreder pr m2
vandløbsbund.

Vandløb og vejarbejde
Vandløbene kan på en lang
række måder blive påvirket

af anlægs- og driftsaktivite
ter i forbindelse med veje.
Nogle af de største proble
mer gennemgås i det følgen
de sammen med forslag til
løsning af problemerne.

a) Materialetilførsel
under anlægsarbejde
Det ses ofte ved vejbyggeri,

at der i regnvejr skylles sand
ud i vandløbene. Sandet
skylles specielt væk fra ny
ligt anlagte vejsider, da der
ikke er bevoksning til at

hindre erosionen.
Man bør derfor tilstræbe, at
perioden med ubevoksede

vejskråninger bliver så kort
som mulig. D.v.s. så snart
vejskråningen er anlagt, bør
den tilsås.
Hvis det kan forudses, at
erosion ikke vil kunne und
gås, bør der anlægges bund
fældningsbassiner, så sand
og lignende aflejres i bassin
erne, inden vandet løber vi
dere ud i vandløbene. Det
bør allerede under projekte
ringen overvejes, om sådan
ne bassiner både kan tjene
som midlertidigt sandfang
og permanent forsinkelses

bundfældningsbassin.
Hvis ovennævnte ikke iagt
tages, vil vandløbene, som
modtager det afstrømmende
vand, blive til sandørkener
uden liv. Desuden skabes
der behov for opgravning af
vandløbene, da sandet jo ik
ke forsvinder, men blot læg
ger sig i vandløbene på ste
der med langsom vandha
stighed. Opgravning af san
det fra vandløbene medfø
rer både miljømæssige ge
ner, og i nogle tilfælde store
udgifter til opgravning og
eventuelt bortkørsel af san-

det, og da der sjældent er
adresse på sandet, kan reg
ningen ikke sendes til vej-
myndighederne, men udgif
terne må afholdes af vand
løbsmyndighederne.
Et andet problem kan opstå,
når der anvendes flyveaske
ved vejbyggeri. Flyveaske er
rigt på tungmetaller, og det
skal derfor forhindres, at
asken løber ud i vandløbet
ved straks at sørge for af
dækning af den anvendte
flyveaske.

b) Materialetilførsel efter
ibrugtagning af vejen
Forsinkelsesbassiner anlæg
ges først og fremmest for at
begrænse den vandmængde,
der tilføres vandløbet fra
vajarealet, til en størrelse,
som vandløbet kan aflede
uden der opstår oversvøm
melsesproblemer. Forsinkel
sesbassiner kan endvidere til
en vis grad tilbageholde
sand, olie og andre forure
nende stoffer, som der altid
vil være et vist indhold af i
vejvand.
I tilfælde af uheld på vejene,
hvor der løber olie, kemika
lier eller andre forurenende
stoffer ud i vejafvandigssy
stemet kan forsinkelsesbas
siner endvidere bruges til, at
opsamle de forurenende

Et af de bedste kendte dyr

fra vandløbene er ørreden.

ørreden findes naturligt i de
fleste vandløb. Den lægger

sine æg i grusbunden, hvor

æggene klægges. Herefter
lever ynglen mindst 2 år om

kring grusbunden, hvor den

finder både skjul og føde

(insektlarver, tanglopper

m.m.). Senere kan ynglen

finde på at svømme ned

stroms til et større vandløb

eller til havet, hvor den lever

resten af det voksne liv. Den

kommer dog altid tilbage til

det vandløb, den selv blev

klækket i, når den skal gy

de.
ørreden findes kun natur

ligt, når den har gydeplad

ser, skjul og føde i vandlø

Vandløb og veje
At Jan Nielsen, Keld Rasmussen og Jørgen Zeuthen, Vejle Amt

Midlertidigt sandfang ved Bredsten Bæk. Sandfanget skal hindre viderefersel af sand til

Vejle A under anlæggelsen af en omfartsvej ved Bredsten.
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stoffer i, blot man hurtigt
får bassinernes afløb til-
proppet. Som følge af oven
nævnte stilles der ofte krav
om anlæggelse af forsinkel
sesbassiner med dykket af
løb i forbindelse med, at der
gives tilladelse til udledning
af vejvand efter miljøbe
skyttelseslovens regler (lov
ens § 18).
Det er imidlertid ikke nok
blot at anlægge et bassin
med dykket afløb. Bassinet
skal også renses op, når der
er aflejret en vis materiale-
mængde i det.
D.v.s. Bassinet skal udfor
mes, så det let kan renses op
med en gravemaskine - det
skal være let tilgængeligt og
have en form så gravemaski
nen kan nå helt ud til midten
eller eventuelt helt over til
den anden side, hvis bassi
net kun er tilgængeligt fra
den ene side. Endvidere er
det meget vigtigt, at man
inden oprensningen af bassi
net langsomt tømmer det
for vand, således at intet af
det aflejrede materiale tilfø
res vandløbet.

c) Vedligeholdelse af vand
løb, - nedstrøms regnvands
bassiner
I nogle tilfælde har amtet en
forpligtelse til at vedligehol
de vandløbet, som modtager
vand fra et forsinkelsesbas

sin på en strækning ned
strøms bassinet.
Man skal her være opmærk
som på, at der ud fra et mil
jømæssigt synspunkt bør
foretages så få vedligehol
delsesindgreb i vandløbet
som muligt. Man skal endvi
dere være opmærksom på,
at der ved alle vandløb, som
er omfattet af naturfred
ningslovens beskyttelsesbe
stemmelse for vandløb

( 43), kræves tilladelse fra
amtet til indgreb, som æn
dre vandløbstilstanden ud
over hvad der følger af al
mindelig sædvanemæssig
vedligeholdelse. Afretning
af brinker og dybdeforøgel
se er eks. på arbejder, som
vil kunne forudsætte § 43
tilladelse. Større indgreb
kræver selvfølgelig også en
tilladelse.

d) Spærringer
for fisk og smådyr
Vandløbene løber tit i rør
under vejene. Det ses ofte
ved vejunderføringer, at
vandet falder et stykke, når
det kommer ud af røret.

Herved opstår en spærring
for de fisk og smådyr, der
svømmer opstrøms.
Det skal sikres, at vejunder
føringen er neddykket, så fi
skene og smådyrene uden vi
dere kan svømme ind i rø

vandrede ud i havet.

ret, også i opstrøms retning.
Uheldigt placerede vejun
derføringer må derfor om-
lægges, eller vandløbsbun
den nedstrøms udløbet må
hæves, så røret er neddyk
ket.
Det skal også sikres, at
vandhastigheden i selve rø
ret altid er så lille, at fisk
kan svømme gennem røret.
Laksefisk har normalt en
rejsehastighed på op til 0,4-
0,6 m/sek., mens andre fisk
har lavere svømmehastighe
der (se tabel 1). Dette bety
der, at vandhastigheden i
længere vejunderføringer ik
ke må være større end Ca.
0,5 m/sek. Dette er meget
vigtigt.

Det anbefales også, at
egentlige vandløbsbroer gø
res så store, at der kan læg
ges sten på bunden. Herved
sikres naturlige livsbetingel
ser under broen samtidig
med, at der skabes strømlæ
langs bunden.

e) Forlægning af vandløb
Det må ind imellem accepte
res, at vandløb omlægges
permanent i forbindelse
med vejarbejde. I disse til
fælde må det tilstræbes, at
det nye vandløbsforløb har
et varieret forløb, så det lig
ner et naturligt vandløb.
Der må udlægges sten og
grus i vandløbsbunden.
Bredderne tilplantes og til-

_s#_,’ 1*

Der er ørreder i de fleste vandløb. Selv de helt små bække
med bredder på ½ m, hvor der kan være op til 6-7 ørreder
pr. kv.m. Her ses en havørred, som er vandret tilbage på gy
devandring til det vandløb, den levede i, før den som toårig

Fiskene kan ikke passere sådan en vejunderføring, hvor de
skal springe op i en vandstråle. Vandet rammer oven i købet
en sten, og det gør passagen endnu sværere. Røret skal være
neddykket, så fiskene kan svømme direkte ind i røret. Og
vandhastigheden inde i røret må ikke være over 0,5 m/sek.

Art Rejse Forceret Spurt
hastighed hastighed hastighed
cm/sek. cm/sek, cm/sek.

Laks 0- - -780
Havørred 0-60 60-190 190-405
Regnbueørred 0-135 135-410 410-795
Bækørred 0-65 65-185 185-380
Brakvandshelt 0-40 40-130 130-270
Stalling 0-75 75-210 210-425
Gedde 0-35 35- 45 45-
Skalle 0-60 60-120 120-
Aborre 0-60 60-120 120-

Tabel 1: Oversigt over omtrentlige svømmehastigheder ved 3
typer af svømning. Værdierne er gældende for voksne,
middelstore fisk.
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sås, så uønsket erosion for
hindres. I en række tilfælde
vil det være hensigtsmæssigt
at plante træer langs bred
derne, så rødderne kan sta
bilisere brinkerne. Det mest

naturlige resultat opnås,
hvis træerne (gerne rødel)
plantes med ulige mellem
rum, så de ikke står som i en
park.

Selv om forlægningen kun
er midlertidig, skal det alli
gevel sikres, at vandløbets
dyre- og planteliv så vidt
muligt klare sig. Dette bety
der bl.a., at vandløb ikke
må tørlægges, selv om dette
kun er midlertidigt.

Lovgivning
Som det er nævnt i det fore
gående kræves der som regel
tilladelse efter flere forskel
lige love, når der skal fore
tages indgreb i vandløb eller
tillades udledt vand til vand
løb.
Det skyldtes, at vore politi
kere og befolkningen som
helhed ønsker at beskytte og
bevare et naturligt varieret
plante- og dyreliv i vore
vandløb.
Fysiske indgreb i vandløb vil

som regel forudsætte tilla
delse både efter vandløbs
loven og naturfredningslov
en.
Udledning af vejvand til
vandløb forudsætter tilla
delse efter miljøbeskyttel
sesloven.
Ansøgninger i forbindelse
med vejarbejder skal være
udførlige, så alt omkring
projektet er beskrevet.
Man skal også være op
mærksom på, at der er fire
ugers klagefrist, når tilladel
ser udstedes. Anlægsarbejde
må ikke påbegyndes, før
klagefristen er udløbet. Hvis
tilladelsen påklages, vil det
te medføre store forsinkel
ser, da klagerne skal be
handles af Miljøstyrelsen el
ler Skov- og Naturstyrelsen.

Med investeringer på 100
mio. kr. i år er der for alvor
kommet gang i anlæg af mo
torvejen mellem Arhus og
Aalborg. Den største del af
disse første anlægsinveste
ringer er placeret i jordar
bejder og broer ved Hobro.
Det er en del af strækningen
mellem Handest og Åre
strup som forventes færdigt
i 1992.
Hele motorvej sanlægget
mellem Århus og Aalborg
skal ifølge Storebæltsforli
get være færdiganlagt i
1993. Det drejer sig om 102
km. motorvej til en anlægs
sum på ca. 1.2 mia. kr. Her
til kommer investeringer i

den samme periode på Ca.
600 mio. kr. i andre motor
veje, så alt i alt er der tale
om de største anlægsinveste
ringer nogensinde indenfor
motorvej sbyggeri, fortæller
overingeniør Werner Brøsch,
Vejdirektoratet.

- Investeringerne betyder et
enormt pres på motorvej 5-

kontoret. Vi trækker i stort
omfang på rådgivere, men
det har ikke været tilstræk

keligt til at vi kan følge med.
Det har derfor været nød
vendigt at »låne« medarbej
dere hos rådgiverne, som
indgår i arbejdet på lige fod

med vores øvrige medarbej
dere. Vi har p.t. 10 sådanne
»ressourcepersoner«. Man
ge af dem fører tilsyn med
anlægsarbejderne i det
nordjyske, som styres fra
vores nordjyske filial på
Nørlund Gods ved Rold
Skov.
- Det store anlægsprojekt
udbydes i etaper fortæller
Werner Brøsch. For jord-

De nyklækkede ørredlarver er gennemsigtige og ligner ikke

fisk. De bliver liggende i bækkens grusbund, indtil de er så

udviklede, at de kan svømme. D.v.s. at sandvandring hen

over grusbunden i perioden november-maj vil kvæle

fiskeæg/yngel. Og sandvandring vil altid slå de insektlarver

ihjel, der lever i grusbunden (op tilflere tusindepr. kv.m.).

Nu kommer
det nordjyske motorvejsnet

Vejdirektoratet MOTORVEJE LANGTIDSPROGRAM

4otorvejskontorel 1. 9. 1989

[ 92 J 93 94 ] 95 97 98

T 15 Ringsted—Skovse 26 275 8 60 74 82 51

24Rennede—Udby 21 157 110 47

62 Burup—Herslev 9 200 20 54 51

64 Vejle—Horsens 28 222 140 82

Ialt

75 ÀrhusS—Hadbjer 56 128hI 89

, 74 Hadbjerg—Randers j
12jj 1501 J 21 i- !J

81 Randers—Handest J 15jj 1771 20 5j 50! 5

83 Handest—Årestrup -Jj_j 365j 85 89

84 Årestrup—Stuvrlng 55 19 22 14

85 Stevring—Bonderup

j 61f 84 15 34 21 14

Ialt 102 1210 100J239 364 319 188

,, Esbierg—Holated 23
Holstod—Vejen 19 960 40 80 150 190 205 125 100 70

Vejen—Kolding 19

—

1 — 78 200

Total 342 3924 358 428(493 559589 450 440 257 154 121

Fig. 1. Vejdirektoratets langtidsprogram for drene 1989-1 998 omfatter motorvejsan-

læg til knap 4 mia. kr. - det største anlægsprogram nogensinde.
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og afvandingsarbej der om
fatter hver entreprice 7-8 km
motorvej til Ca. 40 mio. kr.,
og for broernes vedkom
mende drejer det sig om 3-4
broer til en anlægsudgift på
Ca. 20 mio. kr. Asfaltentre
priserne vil til sin tid blive
på Ca. 50 mio. kr. - Der er
nu to store jordarbejdere
igang til Ca. 80 mio. kr.,
hvor der skal flyttes 2 mio.
kubikmeter jord, og herud
over arbejdes der på Ca. 20
broer.
- Men det der sker nu er kun
en spæd begyndelse set i for
hold til det der venter i
l990’erne fortsætter Werner
Brøsch. Ifølge aftalen om
Storebælt skal det højklas
sede vejnet i Vendsyssel væ
re færdig i 1996, og hertil
kommer, at motorvejen
mellem Kolding og Esbjerg
er lovet færdig i 1998. Disse
projekter er i de foreløbige
beregninger anslået hver at
koste knap en mia. kr.
- Investeringer af denne
størrelse betyder et endnu
større arbejdspres i 1990’er-
ne. De seneste beregninger
tyder endda på at vejnettet i
Vendsyssel bliver betydeligt
dyrere end de 900 mio. kr.
Et mototvejsnet vil sandsyn
ligvis koste 1,5 mia. kr. og
investeringer af denne stør
relsesorden vil i enkelte år
betyde en fordoblet anlægs
takt i forhold til i år.
St E

Fig. 2. Motorvejsanlægget
mellem Arhus og Aalborg
omfatter anlæg af 102 km
motorvej til 1.4 mia. kr.
incl, administration og det
skal være færdigt i 1993.

Figur. 3. Skæringen af Kongs
vad Mollebæk syd for Hobro
kræver alene 200.000 kubikmeter
jord til en 20 meter høj dæmning.
Der skal således 7 m jorddæm
ning oven på den krydsende vej-
tunnel i forgrunden. Som beskre
vet andetsteds i dette nummer,
er der stillet specielle krav til ud
formning af den 120 m lange un
derforing af bækken.

Entrepriser 1116 mio. kr.

Arealerhvervelse 115 —

Adm. og projektering 139 —

TOTALUDGIFT 1370 mio. kr.

ANLÆG

ENTR. UOG.
PERIODE PRIS. MIO.KR

Broer: 61 stk 89—91 20 219

Jord: 9.6 mio. m’ 89—92 14 449

Bolægn.: 3mIo.m 91—93 8 374

øvrigt: 91—93 28 74

Ialt 70 1116

TIDSPLAN

Àr 89 90 91 92 93

Århus —

Hadbjerg 56 128 106 89

Hadbj.rg —

Randers 21 46 39 44

Randers —

Handest 20 52 50 55

Han dest —

Årestrup 85 89 95 96

Àr.strup —

Bond.rup 16 52 43 28

ialt mio.kr. 101 238 364 319 188

ÄBNING

Vejdirektoratet
Motorvej skontoret

ÅRHUS - AALBORG

LÆNGDE: 102 km

ØKONOMI

ÅRHUS—HANDEST 55km 19931
HANDEST - BONDERUP 47 km 199!J
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for saltopløsning
I samarbejde med Vägverket har AB Hansson
udviklet en avanceret løsning for fremstilling

og Möhring i Sverige,
af saltopløsn ing.

I samarbejde med Vågver
ket har AB Hansson og
Möhring i Sverige, udviklet
en avanceret løsning for
fremstilling af saltopløs
ning.
Anlægget, Saturator SL-30,
består af en 8,60 m lang en
hed, med betjeningsrum,
produktionsbeholder og la
gerbeholder. Der er isole

ring og termostatreguleret
varmekappe, så anlægget
kan placeres udendørs.
Anlægget er fuldautoma
tisk, og fremstiller op til 30
kbm saltopløsning pr. time.
Der skal ikke doseres eller
laves beregninger om vand-
salt forholdet, men blot på-
fyldes salt med frontlæsser
gennem påfyldningsluge.

Der kan påfyldes ca. 7 tons
salt pr. påfyldning. Saltop
løsningen kan aftappes med
800 1/min.
Den elektroniske styring,
sikrer korrekt opløsnings
procent, og styrer den top
monterede signallampe, der
bl. a. indikerer, når der skal
påfyldes salt.
Den høje kapacitet, gør an
lægget meget velegnet til

amtsvejvæsener, men man
kunne også tænke sig , at en
købstadskommune etablere
de et anlæg og tilbød nabo-
kommuner saltopløsning,
mod at disse deltog i om
kostningerne - eller betalte
pr. kubikmeter.
Saturator SL-30, forhandles
i Danmark af P. Brøste
A/S, Tlf. 45 93 33 33.

Nyt fra vejsektorens leverandører

Produktionsanlæg

God afvanding
-det er vejen frem

L

i - *

Hedeselskabet yder totalrådgivning indenfor:
- intern vejafvanding
- ekstern vejafvanding
- sparebassiner
- retablering af bestående ledninger
- vandløbsretslig sagsbehandling
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Baggrund
Det må betegnes som usæd
vanligt her i Danmark, at en
havn søger at påvirke vej-
planlægningen - og endog
tilbyder at udvide det of
fentlige vejnet. Men der er
flere eksempler fra vore na
bolande.
Københavns Havnevæsen er
en selvejende institution,
hvis styrelse er fastlagt ved
lov nr. 109 af 29. april 1913.
Havnen ledes af en havnebe
styrelse med Overpræsiden
ten i København som for
mand og med 18 medlem
mer som følger:

1 medlem udpeges af Tra
fikministeren
1 medlem udpeges af Han
delsministeren
4 medlemmer udpeges af
Folketinget
2 medlemmer udpeges af
Københavns Magistrat
2 medlemmer udpeges af
Københavns Borgerrepræ
sentation
2 medlemmer udpeges af
Det Danske Handelskam
mer
2 medlemmer udpeges af
Industrirådet
2 medlemmer udpeges af
Danmarks Rederiforening
2 medlemmer udpeges af
medarbejderne

Ingen andre havne i Dan
mark har en tilsvarende sty
reform. De fleste er rent
kommunale havne med en
deraf følgende naturlig in
tegrering i den kommunale
planlægning og med en høj

grad af accept fra kommu
nalpolitisk side.
Andre er statshavne (fiskeri
havne), hvor havnefunktio
nen ofte udgør det omlig
gende bysamfunds vigtigste
indtægtskilde.
Københavns Havn må som
andre private virksomheder
ved forhandling forsøge at
skabe forståelse hos kom
munens planlæggere og hos
politikerne for havnens øn
sker og fremtidsplaner.
Det er nærliggende at tro, at
den politiske accept og for
ståelse for havnens forhold
og problemer følger med
den kommunalpolitiske re
præsentation i havnebesty
relsen.
Det sidste er ikke altid til
fældet - undertiden tværti
mod.

Havnens betydning
for København
Københavns Havn er med
en godsomsætning i 1988 på
9,4 mill, tons Danmarks
største. Vi har basishavne
status, hvilket indebærer, at
søværts gods til stort set hele
verden koster det samme i
fragt fra Københavns Havn,
som fra f.eks. Hamburg,
Rotterdam og Antwerpen.
Bortfalder havnens basissta
tus, må transportkøberen
selv betale for fragten til
nærmeste bas ishavn. Det
anslås, at dansk erhvervsliv
hvert år sparer et milliardbe
løb på denne konto.
Havnen selv har ingen di
rekte indflydelse på, om den
får status som bas ishavn el-

muligheder for at be

ler ej - det bestemmer reden
erne. En afgørende faktor er
imidlertid havnens godsom
sætning.
Hvis Københavns Havn skal
bevare sin basishavnsstatus,
er det nødvendigt, at gods
omsætningen bevares og
helst øges.
Bortfald af basishavnsstatus
vil medføre yderligere vækst
i erhvervsflugten fra hoved
stadsområdet, hvor antallet
af produktive arbejdsplad
ser har været faldende i
mange år.
Havnen har undersøgt hav
nevirksomhedens direkte
indflydelse på beskæftigel
sen i Hovestadsreligionen.
Ses der alene på de virksom
heder, som medvirker til
godsets behandling, trans
port og opbevaring, skønnes
det, at ca. 9.000 arbejds
pladser genereres af havnens
virksomhed. Havnen selv
har ca. 550 ansatte.
Derudover er en række store
virksomheder knyttet til
havnen, som f.eks. Holmen
(Søværnet) og Sojakagefa
brikken.
Erhvervslivet har forståelse
for havnens betydning, men
dette er ikke tilstrækkeligt.
Det er heller ikke nok, at
havnen yder god service og
holder et lavt prisniveau,
hvis ikke godset kan komme
til og fra havnen via vej og
bane. Så finder godset andre
veje - andre transportfor
mer.
Københavns kommune har
pålagt Oslo-ruten lastre
striktioner og udvirket et

forbud mod, at DanLink
færgerne udnytter et tomt
trailerdæk.
I efteråret 1987 nedlagde
kommunen et §17 forbud
mod etablering af nye fær
geruter overalt i havnen -

angiveligt på grund af hav
netrafikkens belastning af
vejnettet. Forbudets aktuel
le baggrund er en i januar
1985 indgået aftale med et
reden om færgesejlads fra
Nordhavnen.
Men havnen har i en trafik-
analyse påvist, at lastbiltra
fikken til og fra Nordhavns
området siden 1972 er faldet
med 30%.
De mange restriktioner er i
modstrid med forslag til
kommuneplan 1985, som
peger på Nordhavn og øst-
havn som fremtidige hav
neudviklingsområder, uden
i øvrigt at komme med for
slag til forbedringer af in
frastrukturen.

Planlægningen
Københavns Havn er for ti
den inde i en stabil udvik
ling. Godsomsætningen har
været stigende siden 1985,
og havnens økonomi er god.
Men der er ændringer på vej
i transportmønsteret.
Storebæltsforbindelsen
skønnes at være klar for tog
og biler i henholdsvis 1993
og 1997 og der kan vel også
forventes en øresundsfor
bindelse måske inden år
hundredskiftet. En fast for
bindelse mellem Rødby og
Femern har også været drøf
tet.
Københavns Havn forven
ter, at disse faste forbindel
ser vil medføre økonomisk
vækst i øresundsområdet
med øget transportarbejde
til følge. Endvidere må der
forudses visse muligheder
for oplandsudvidelser.
På den anden side vil netop
de faste forbindelser medfø
re let adgang med bil og ba
ne til kontinentet og de store
kontinenthavne, altså dystre
perspektiver for øresunds
havnene.

Ny Ringvej
øst om København
Al overingeniør Kaj Holm Jørgensen, Københavns Havn.

Københavns Havn har fremsat forslag om at bygge en 4-sporet vej
forbindelse mellem Lyngbyvej i nord og lufthavnsmotorvejen på
Amager i syd. Vejanlægget skal primært forbedre adgangsforhol
dene til Havnen, men vil også give byen nye
grænse transittratikken gennem City.
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Der må forudses kraftig
konkurrence om godset, og
kun med virkelig konkur
rencedygtige transporttilbud
kan de bedst beliggende
havne gøre sig håb om at
overleve.
Københavns Havn har et
stort handicap i forhold til
f.eks. Malmø og Helsing
borg. Havnen ligger inde
sluttet i et storbysamfund
med dårlige forbindelser til
det overordnede vejnet.
Der syntes således begræn
set mulighed for at få del i
en eventuel vækst, men sna
rere forøget risiko for at
miste markedsandele til bil
og tog, og måske til svenske
havne, med mulighed for
tab af basishavnsstatus til
følge.
Kun med virkelig gode for
bindelser til motorvej nettet
har Københavns Havn mu
lighed for at overleve som
betydende erhvervshavn.

Vejprojektet
På denne baggrund beslutte
de Københavns Havn at ud
arbejde et skitseprojekt til
vej anlæg mellem Lyngbyvej
i nord og Reftshaleøen på
Amager.
Den resterende del af anlæg
get mellem Reftshaleøen og
lufthavnsmotorvejen bør ef
ter havnens opfattelse an
lægges ved udbygning af Di
gevej langs Amagerfælled,
men da der er muligheder
for andre vej føringer, har

havnen ikke detaljeret be
skæftiget sig med denne del
af anlægget.
Vejanlægget foreslås udført
som 4-sporet vej med mid
terrabat og cykelsti. Anlæg
get udføres med signallys
regulerede kryds, og der er
altså ikke tale om et motor
vej sanlæg.
Tilslutningen til Lyngbyvej
foreslås udført umiddelbart
nord for Ryparken station,
men der er undersøgt flere
muligheder.
Herfra følger vejen stort set
banelegemet på havnesiden
helt ned til Søndre Frihavn,
hvorfra der via en tunnel
under havnen i samme stan
dard er forbindelse til Refs
haleøen.
Den egentlige tunnel er ca.
1.100 m lang plus Ca. 400 m
nedkørselsramper.
Alternative linieføringer
samt mulighederne for boret
tunnel er blevet undersøgt,
men på grund af et ønske
om tilsluttende trafik fra
Søndre Frihavn og Vold
gade-ringen er valget faldet
på en sænketunnelløsning,
som har de korteste ramper.
Vi har forelagt projektet for
Københavns kommune.
Kommunen har ikke været
afvisende, men har ikke
økonomisk mulighed for at
udføre projektet. I øvrigt
mener kommunen, at der er
tale om et overordnet vej an
læg, som må finansieres af
staten.

Staten har også reageret po
sitivt på planerne, men hæv
der at det er en kommunal
opgave, og at der i øvrigt ik
ke er økonomisk mulighed
for anlægget før langt ind i
næste århundrede.
Selv om der fra teknisk side
tilsyneladende er opbakning
bag planerne, er det vanske
ligt at få nogen politiker til
at engagere sig i sagen.
Der er tilsyneladende langt
større interesse, når det
drejer sig om havnen som
rekreativt område.

økonomi og finansiering
Efter havnens opfattelse er
der tale om et offentligt vej-
an læg.
Den nye ringvej vil forbinde
hele Nordsjælland med luft
havnen og med broen til
Sverige - og dermed effek
tivt aflaste den indre by for
transittrafik. Derudover åb
ner vej forbindelsen mulig
hed for etablering af nye by
områder, der kan bidrage til
at gøre storbyen attraktiv.
De miljomæssige fordele for
byen København er store.
Mange boligkvarterer aflas
tes for tung trafik, og mulig
hederne for begrænsning af
trafikken gennem city for
bedres.
Vejanlægget fra Lyngbyvej
til Refshaleøen vil koste ca.
1,5 mia. kr. ekslusive
MOMS. Der er ikke regnet
på forlængelsen til luft
havnsmotorvejen - blandt

andet på grund af usikker
heden om linieføringen.
Vi har regnet på, om det vil
være muligt at finansiere
vej anlægget eller dele heraf
ved brugerbetaling, og har
til brug herfor ladet udføre
foreløbige trafikprognoser.
Disse beregninger viser, at
der tilsyneladende er en rea
listisk mulighed for afskriv
ning og forretning inden for
en rimelig årrække.
Brugerbetalingen vil for en
personbil typisk udgøre 15-
20 kr. i 1994 prisniveau.
Københavns Havn har lagt
ideen frem. Den lykkeligste
udgang ville naturligvis væ
re, hvis staten påtog sig at
udføre anlægget til fri afbe
nyttelse.
Hvis dette ikke vinder ge
hør, kan staten bygge an
lægget til brugerbetaling
eventuelt efter samme mo
del som for Storebæltsfor
bindelsen.
Endelig er det mulighed for,
at et privat selskab, f.eks.
med deltagelse af Køben
havns Havn m.fl., påtager
sig opgaven - og efter en
koncessionsperiode over-
drager anlægget frit og kvit
til det offentlige.
Det er tvingende nødvendigt
for den fortsatte eksistens af
en betydende erhvervshavn i
København, at Vejanlægget
kan tages i brug senest sam
tidig med ibrugtagningen af
faste forbindelser over Sto
rebælt og Øresund.

Fhv. distriksvej ingeniør Erik
Hansen, Slagelse, døde den
13. september 1989 i en al
der af 70 år.
Efter dimission fra Horsens
Ingeniørskole i april 1943
fik Erik Hansen ansættelse
hos Hedeselskabet i Slagel
se, som han allerede forlod
den 1. juli 1944 til fordel for
en midlertidig ansættelse
ved Sorø Amtsvej væsen
som projekterende ingeniør
hos amtsvej inspektøren i
Sorø.

Efter et par år i Sorø fik
Erik Hansen en ny udfor
dring, idet han blev ansat
som vej assistent i Slagelse
vejdistrikt, hvor han virke
de, indtil han med udgangen
af 1984 gik på pension.
Erik Hansen var såvel i det
daværende Sorø amt, som
det senere Vestsjællands
amt en meget værdsat med
arbejder, der styrede sit om
råde med dygtighed og med
en venlig bestemt hånd, der
gjorde ham vellidt og re

spekteret hos markpersona
let og iøvrigt blandt sine
kolleger.
Hele sin tilværelse var Erik
Hansen optaget af gymna
stik, og han var i en længere
periode formand for Slagel
se Gymnastikforening, hvor
han ved sin død var æres
medlem. Interessen for
gymnastik udbredte han til
sit markpersonale, hvor vej-
mændene deltog i et hold
under Erik Hansens ledelse.
Den væsentligste årsag til

Erik Hansens fratræden al
lerede som 65-årige var et
ønske om, at komme hjem
og pleje sin syge kone.
Vor medfølelse samler sig
derfor især om hans kone,
datter, svigersøn og barne
barn.
I vejvæsenet vil Erik Hansen
blive husket som en god kol
lega, med hvem der har væ
ret et fortrinligt samarbejde
igennem de mere end 40 år,
hvor Erik Hansen gjorde
tjeneste i vejvæsenet.

K. 0. Hansen

Nekrolog over Erik Hansen, Slagelse
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Århus

De fleste vejbyggere kender
idag til kravet om fri passa
ge for fisk i forbindelse med
vandløbsunderføringer.
Men det er såmænd ikke
mange år siden, at man be
gyndte at tage den slags hen
syn. Vi har idag utallige ste
der, hvor fiskenes nødvendi
ge passagemulighed op i et
vandløbssystem er blevet
forhindret på grund af så
danne uhensigtsmæssigt ud
formede underføringer.
I betragtning af at Dan
markskortet gennemskæres
af ca. 40.000 km vandløb og
ca. 70.000 km offentlige
veje på kryds og tværs, ja så
er problemet betragteligt.
Spærringerne optræder som
oftest i forbindelse med rør
underføringer, hvor rorud
mundingen placeres over
vandspejlet i vandlobet ne
denfor. Den slags bliver for
håbentlig ikke udført mere
efter at kendskabet til de
miljomæssige problemer er
blevet udbredt (Markman
1984).
Men også landlevende dyre-
arter foretrækker at færdes
langs vandløbene. For man
ges vedkommende fordi det
er et af de få steder, hvor
der fortsat findes skjuleste
der i vort intensivt dyrkede
langdbrugslandskab. Vand-
løbet ligger forsænket i ter
rænet og langs dets bredder
står høj græsvækst og urte
vegetation samt spredte træ
er og buske. Et perfekt sted
at færdes for mange dyr.
Et af de dyr der færdes både
i og ved vandløbet er odde-
ren. Da dens bestandsstør
relse er gået stærkt tilbage

på bare 30 år, fokuseres der
også i stigende grad på at
sikre den fri passage langs
vandløbene.
Generelt kan man sige at
den miljomæssigt bedste
løsning af en vej overføring
er at lave en højbro med et
spænd der rækker mindst 5
m ud på hver side af vandlo
bet. Herved berøres vandlø
bet og dyr og menneskers
færdsel langs det ikke næv
neværdigt. Desværre er den
ne løsning også meget kost
bar. Derfor udføres de fleste
vandløbsunderføringer i
rør. En traditionel løsning
der også er tilfredsstillende i
de fleste tilfælde.

Motorvejsunderføringer
I forbindelse med projekte
ringen af den jyske motor
vej, etape 81, strækningen
Randers N - Handest, øn
skede Vej direktoratets mo
torvejskontor projekteret to
rørunderføringer på hver
ca. 100 m længde. De to
vandløb var højt miljømæs
sigt målsatte. Underforin
gerne derfor skulle dimensi
oneres under hensyntagen til
fisk og odderpassage. De
udformedes ved at opbygge
en kunstig bund i røret med
et tilpasset tværprofil. For
slaget er beskrevet efterføl
gende, idet principperne vil
kunne finde anvendelse også
ved mindre underføringer.
Der er taget udgangspunkt i
laksefisk, ål og odderens
krav til passage. Tilfredsstil
les disse vil de fleste andre
dyrearters behov også være
opfyldt.

Fiskepassage
For at sikre en tilfredsstil
lende passage af laksefisk
gennem længere rørlednin
ger, bør vanddybden ikke
være mindre end 25 cm ved
medianminimum vandførin
gen, og middelvandhastig
heden bør ikke overstige 60
cm/sek. ved middelvandfø
ringen.
Laksefisk er meget sky.
Hvis de skræmmes, trykker
de sig op af vandløbets sider
eller gemmer sig under ud-
hængende brinker.
De ynder endvidere at op
holde sig i strømlæ bag stør
re sten, hvor de gemmer sig
under det brudte vandspejl.
Det anbefales derfor, at di
mensionere tværprofilet, så
der ved minimumsvandfø
ringerne løber vand i en
mindre strømrende, der for
løber i bunden af et større
profil. Herved sikres til
fredsstillende forhold ved de
små afstrømninger, samti
dig med at røret har en rela
tiv stor kapacitet til de stør
re afstromninger.
I denne stromrende bør den
ene side være lodret og om
muligt laves med et mindre
udhæng. Der udlægges her
efter et antal større sten,
spredt ned gennem vandlo
bet.
Vandløbets bund og sider
skal være forholdsvis ujæv
ne (ru), hvorved vandhastig
heden reduceres. Dette vil
fremme passagemuligheden
for de øvrige dyrearter i
vandløbet (ål, insekter,
tanglopper m.v.), samt for
øge antallet af deres leveste

Der må ikke forekomme
lodrette vandspejlsstyrt, der
kan forhindre åleopgangen.

Odderpassage
Ved etablering af odderpas
sage vil der også blive mulig
hed for, at andre mindre
smådyr, ræv, grævling samt
rådyr kan passere.
Som hovedregel passerer
oddere hellere gennem et
tunnelrør end over en vej-
dæmning, såfremt de har
mulighed for at kunne krav
le på land i røret (færdes
tørskoet under). Der bør
derfor være ca. i m brede
banketter langs åen i rørgen
nemlobet.
Der må ikke være lodrette
sider med en højde over
max. 0,5 m, da oddere ellers
ikke kan/vil have svært ved
at kravle op fra vandet til
banketterne.
Banketterne bør så vidt mu
ligt tilsåes med græs. Er det
te ikke muligt, skal deres
overflade bestå af f.eks.
stabilgrus, så der opnåes en
»naturlig« trædeflade.
Odderen foretrækker sand
synligvis, at der er godt med
»rum« over den, hvorfor
der skal være relativt højt til
loftet. Der anbefales derfor
så vidt muligt en frihøjde
over banketterne på 2,00 m
hvorved røret også bliver let
passabelt for mennesker.
På åben land foretrækker
odderen at opholde sig i
nærheden af f.eks. træer,
hvor den hurtigt kan skjule
sig. Om det samme gør sig
gældende for et tunnelror er
uvist. Det anbefales dog, at
der foretages en slørings
beplantning med træer og
buske ved rorets ind- og ud
løb, så dyrene har mulighed
for at finde skjul inden pas-
sagen.

Afvandingsforhold
Gennemforingen skal udfø
res således at de afvandings
mæssige forhold på de op
stroms liggende arealer ikke
forringes, og således at en
fremtidig ordning af afvan

Faunapassage langs
vandløb ved større
rørunderføringer
At Henning Hermansen, Hedeselskabet, Miljoteknisk afdeling,

der.



MED COLAS DRÆNASFALT
Drænasfalt med maksimalkornstørrelser på
8, 12 og 16 mm er gode eksempler på miljø-
venlige veibelægninger, der formindsker tra
fikstøj og forhindrer generende vandsprøjt
fra trafikken. Fremstilles også med det for
ædlede bindemiddef Caribit, der sikrer slid-
lagene lang levetid på tungt trafikerede veje.

Mi/jovenlige vejbelægninger
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dingsmulighederne ikke for
hindres.
Sikring heraf er velkendt,
men hidtil har man hoved-
sagligt fokuseret på dette
forhold. Som regel med en
grad af overdimensionering
så man var på den sikre side
også under ekstreme af
strømningssituationer. De
store afstrømningsværdier
var således dimensionsgi
vende.
Når der også skal tages hen
syn til de miljømæssige for
hold vil andre afstrømnings
værdier få lige så stor betyd
ning.

Hydrologisk grundlag
Dimensioneringen af ror
gennemløbets tværsnitprofil
kan passende tage udgangs
punkt i følgende hydrologi
ske værdier: medianmini
mum og medianmaksimum
vandføringerne, som er hen
holdsvis den mindste og
største vandføring, der i
gennemsnit overskrides hen
holdsvis underskrides hvert
andet år. Samt 10 års maksi
mum vandføringen til be
skrivelse af den større vand-
føring der i gennemsnit
forekommer hvert 10 år.
Da forskellige vandløb har
vidt forskellige afstrøm
ningsværdier er det vigtigt at
fremskaffe de bedst mulige
værdier for det enkelte
vandløb. Ellers vil den efter
følgende dimensionering ik
ke kunne tage hensyn til bå
de de miljø- og afvandings
mæssige ønsker.
Muligheden for at fremskaf
fe disse værdier er i dag for
holdsvis gode (Krogdahl
1987).

Dimensionering af
tværsnitprofil
Med baggrund i foranståen
de blev der konstrueret et
principielt tværsnitsprofil
som vist på fig. la.
Profilet er udformet såle
des, at der altid er en tør
banket med en frihøjde på
2 m i den ene side af vandlo
bet ved afstrømningsværdi

er under median max. Ved
større afstrømninger vil
banketten blive overskyllet,
men sådanne afstromninger
er sjældne og kortvarige.
Fra banketten skråner vand-
løbet ned mod bunden.
Skråningsanlægget er ikke
større end at f.eks. oddere
vil kunne kravle op og ned.
I bunden af profilet er en
forholdsvis smal rende, der
sikrer en tilfredsstillende
vanddybde ved mindre
vandføringer.
På den anden bred stiger
kanten lodret af hensyn til
fiskene, men ikke mere end
25 cm af hensyn til odderens
mulighed for at hoppe på
land på den modsatte ban
ket. Den anden banket vil
være tørlagt ved vandførin
ger under medianminimum.
Selve profilet tænkes opbyg
get af stenmaterialer for at
sikre det mod udskylning og
for at skabe en ru overflade.
Der udlægges enkelte større
sten spredt på bunden bl.a.
for at skabe skjulesteder for
fiskene. Opbygningen vil
derfor fremtræde som vist
på fig. Ib.
I det konkrete tilfælde var
afstrømningsværdierne fun
det til medianminimum 60
l/s, medianmaksimum 500
l/s, 10 års maksimum 1.000
l/s.

Med tværprofil som vist på
figuren og et fald på 1 o,oo

gennem røret beregnedes
middelvandshastigheden i
røret til at være 17 cm/s 22
cm/s og 38 cm/s ved hen
holdsvis medianminimum,
middel og medianmaksi
mum vandføringerne.
De tilrådelige vandhastighe
der på max. 60 cm/sek vil
således ikke blive overskre
det.

Planforlob og længdesnit
Vandløbsforløbet gennem
røret kan laves retlinet som
en traditionel kanal. Det er
den simpleste løsning, som
også vil være tilfredsstillen
de i biologisk henseende,
når blot der udlægges flere
større sten ned gennem
vandløbet for at skabe va
riation og læområder.
Alternativt kan man lade
den smalle strømrende i
bunden slynge sig fra side til
side som i naturlige vand
løb. Skråningsanlægget ret
tes ind herefter. Herved op
nås et mere naturligt og va
rieret forløb.
Bundforløbets længdeprofil
udføres traditionelt retlinet.
I naturlige vandløb hæver
og sænker bunden sig dog i
en såkaldt stryg-høl se
kvens. Bunden bølger op og
ned i lighed med vandløbets

slyngriinger fra side til side.
Det anbefales at udføre
bundforløbet på denne må
de, da det også vil forbedre
dyrelivets livsbetingelser.
Såfremt banketterne i røret
kommer til at ligge lavere
end det udenfor liggende
terræn, foretages terrænud
ligningen selvfølgelig uden
for røret.

økonomi
Der vil kunne anvendes pre
fabrikerede underføringer
af beton eller stål.
En underføring udført med
anvendelse af et ståltunnel
rør svarende til GG - Con
struktions type G9 med en
bredde på 4,2 m og en højde
på 3,9 m vil leveret, nedlagt
og med opbygget tværprofil
som ovenstående beløbe sig
til Ca. kr. 15.000,- pr/m
excl. moms.

Litteratur
Markman, Peter Noe
(1984):
Spæringer og faunapassage i
vandløb. Vand og Miljø nr.
2, 21-25.
Krogdahi, J (1987):
Hydrologisk datagrundlag
for udarbejdelse af vand
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roader
Ny super pick-up fra Ford

der kombinerer personvogns-komfort med rå styrke

Har du nogensinde haft chancen for at købe 2 biler for én bus pris?
Se godt på den nye pick-up fra Ford. Du har chancen nu.
P100 hedder den. Det er en bomstærk slider. Og samtidig

er det en smart aerodynamisk bil med komfort og køreegenskaber,
der klart distancerer sine lidt firkantede konkurrenter.

Vælg mellem 2.0 1. benzinmotor og 1.8 1. turboladet
dieselmotor. Begge giver dig rigeligt med kræfter - selv når du har
de 900 kg bag på, som du roligt kan belaste P100 med.

P100 er tilmed en arbejdskraft, der er billig i drift. Fords
Ejertidsgaranti sikrer, at du holder omkostningerne til vedlige
holdelse på et absolut minimum.

Kom og prøv den. Om ikke for andet så for sjov. Det er
nemlig en ren fornøjelse at sidde bag rattet i P100 - selvom den er
bygget til hårdt arbejde.

P100 1.8 Turbo diesel kr. 83.950,-
(Ekskl. moms og lev.o,nk.)

- _- P100 2.0 benzin kr. 73.950,-
(Ekskl. moms og lev.omk.)

ÏEJERrIDS,=GARANTI PÀ
REPARATIONER

Ford Kundeservice Telefon: Ring døgnet rundt til Ford på 38883388 ogfå tilsendt brochure.
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Een af efterkrigstidens store
udviklere på vej området, af
delingsingeniør Georg Chri
stiansen, forlader med ud
gangen af oktober måned
Statens Vej laboratorium ef
ter mange års aktiv indsats.
Idérig og kreativ står der i
overskriften. Det må være
Georg Christiansens »logo..
Få har som han forstået af
skabe nytænkning og udvik
ling ved, at »vende traditio
nerne på hovedet<, vel at
mærke uden at det så helt
tosset ud.

Alle motorvejsingeniører
fra 60’erne husker Georg
Christiansen’s forslag om at
skifte køreretning på motor
vejene og de dermed for
budne fordele. De var indly
sende, og idéen faldt vel kun
på vanetænkning og traditi
oner.

Nytænkning må Georg
Christiansen have fået ind
med modermælken. Georg
Christiansen er født 1921,
som søn af elværksbestyrel
sen på Tangeværket - Dan
marks første egentlige vand-
drevne elkraftværk. Opvæk
sten har må have givet både
inspiration på det tekniske

område, såvel som interesse
for natur og fiskeri.
For Georg Christiansen var
interessen for teknik så stor,
at han både har svendebrev
som elektromekaniker (1943)
og som civilingeniør (B
1949).
Georg Christiansen spænder
vidt, men vejgeoteknikken
blev hans hovedvirkefelt.
Dette var både tilfældet i
årene hos Ostenfeld & Jøn
son, Kampsax International
og Statens Vejlaboratorium.
Dette virkefelt bragte Georg
Christiansen til både Asien,
Afrika og Sydamerika. Er
faringer herfra øser han ger
ne ud af til sidste års stude
rende på DTH eller kolleger
i vejsektoren.
Omfartsvejen over Hader
slev Dam var det første mar
kante vejgeotekniske pro
jekt herhjemme. Da motor
vejsbyggeriet for alvor tog
fart i 60’erne, havde Georg
Christiansen fra begyndel
sen en ledende rolle. Vide
reudvikling og systematise
ring af vejgeotekniske un
dersøgelser og motorvejsbe
lægningernes opbygning var
de centrale punkter i disse
år. Sammen med Jørgen

Banke blev vejgeotekniske
undersøgelser videreudvik
let til det høje stade, det i
dag har ved Statens Vejla
boratorium.
Da professor Ravn fratrådte
som chef på Statens Vejla
boratorium i 1973 fik Georg
Christiansen brug for sine
lederevner. Frem til 1980
var Georg Christiansen for
mand for Statens Vej labora
toriums ledergruppe og
medlem af Vejdirektoratets
direktion. I disse år under-
gik vejlaboratoriet store in
terne ændringer - organisa
torisk som fagligt. Georg
Christiansen var ikke alene
den ledende kraft i dette ar
bejde, men deltog også selv
aktivt. Hans interesse for
naturen var årsag til, at han
foranstaltede en undersøgel
se om vejsalts betydning for
træer og vegetation langs
vore veje.
Denne indsats blev påskøn
net med den grønne pris fra
Fonden for Træer og Miljø i
1979 med begrundelsen:
»for sin indsats for plant
ning langs landeveje og mo
torveje og reducering i bru
gen af vejsalt«.
Selv om Georg Christiansen

var een af 60’ernes »motor
vejsvejmænd« arbejdede
han i 70’erne stærkt på at
fremme økonomisk vejved
ligeholdelse og udstrakte og
så sit interesseområde til sti
er.
Idérigdom og kreativitet har
aldrig forladt Georg Christi
ansen, hvilket fortsat giver
anledning til nytænkning.
Dette gav bl.a. anledning til
det meget spændende pro
jekt om ristearmering af
enskornet sand som vejbyg
ningsniateriale.
Når Georg Christiansen for
lader vej laboratoriet forla
der han imidlertid ikke vej
sektoren. Visioner om frem
tiden hviler på fortiden.
Denne erkendelse har fået
Georg Christiansen til at en
gagere sig stærkt i såvel Vej-
historisk Selskab som i
Dansk Vejmuseum, som og
så i den kommende tid vil få
stor glæde af hans arbej
deskraft. Kender jeg ham
ret, bliver der næppe meget
mere tid til samvær med fru
Birte i købmandsgården på
Høsterkøbvej i Hørsholm.
Jeg vil gerne hermed sig
TAK til en god chef og kol
lega.

Gunnar Dinesen

Selv om Georg Christiansen
således forlader Statens Vej-
laboratorium, fortsætter
han som redaktionel medar
bejder ved Dansk Vejtids
skrift, fremover som repræ
sentant for Dansk Vejhisto
risk Selskab.

Red

Idérig og kreativ
Georg Christiansen forlader Statens Vejlaboratorium,

men ikke vejsektoren.

3
Efter 22 år i branchen har jeg valgt

at etablere mig som selvstændig
pr. 1. november 1989.

Det vil give mig muligheden for

at tilpasse min virksomheds service
ydelser, så de præcist passer til mine

kunders behov.
Jeg har fået forhandlingen af en række kvalitets-

produkter indenfor: • færdselstavler • entreprenørartikler

Jeg vil gerne • afspærrings- og afmærkningsudstyr

som jeg ser frem til at præsentere i den kommende tid.

leve op til

__DALUISO

22 ars tillid •.. flujavej25.5250OdenseSV.
Tlf. 66 171742• Fax 66171790
Bil 306955 42
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Københavns Amtsråd
har bevilget 200.000 kr. i
1989 til i samarbejde med
Carl Bro AIS at påbegynde
en undersøgelse af mulighe
derne for at forbedre trafikaf
viklingen på det stærkt bela
stede, overordnede vej net in
den for den eksisterende vej-
struktur.

Civilingeniør Lars Aage
Nielsen Københavns Amts
Tekniske Forvaltning har
trukket sig tilbage på sin 65
års fødselsdag den 21. sep
tember i år efter mere end 34
års virke i vejvæsenets tje
neste.
Lars Aage blev ansat i Kø
benhavns Amts Vej inspekto
rat i 1955 umiddelbart efter
sin eksamen.
De første 15 år i vejvæsenet
arbejdede han med store og
små vejprojekter. Mest mar
kante er Lyngby Omfartsvej
over Vintappersøen og om
bygningen af Buddingevej,
samt en række stitunneler
under amtsvejene. Lars Aage
blev også koblet på Lyngby
vejsprojektet og forestod de
omfattende arealerhvervelser
i samarbejde med kommis
sariatet.
11970 blev Lars Aage leder
af Forvahningens nyoprette

de trafikteknisk funktion.
Her forestod han opbygnin
gen af de moderne trafik- og
uheldsregistreringssystemer,
der efterhånden er indført i
alle større vejbestyrelser.
Lars Aage Nielsen har gen
nem hele sit virke været
usædvanlig ide- og initiativ
rig og Amtet har i mange si
tuationer brugt ham som
primus motor, når nye ting
skulle introduceres.
Her skal nævnes, den store
indsats Lars Aage ydede i
næsten 20 år i arbejdet med
at indføre moderne vejbelys
ningsteknik i Danmark. Bå
de på Lystekniske Laborato
rium og i vejregelarbejdet
har man trukket på hans sto
re indsigt i vejbelysningsom
rådet.
Lars Aage’s største indsats er
nok lagt i arbejdet med at
»bekæmpe« de mange trafik
uheld. Både i Forvaltningen

og blandt kolleger har han
gennem årene præget arbej
det med uheldsbekæm
pelsen.
Han var bl.a. en af fædrene
til STIKK, og har været
medinitiativtager til de om
fattende trafiksaneringer,
Køenhavns Amt har gennem
ført. Det sidste skud på stam
men er Københavns Amts
Færdselssikkerhedsråd, som
han netop har fàet søsat.
Som læserne afVejtidsskriftet
måske har kunnet se, har
Lars Aage de sidste par år
været en meget flittig lokalre
daktør.
Redaktionen vil gerne takke
Lars Aage Nielsen for hans
indsats som lokalredaktør.

E

4-

Nyt fra
amterne

BOHNSTEDT [rJ PETERSEN AS
NYKØBING F.
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Lang vej igen
Rapport fra den danske vejdag.

At Gösta Bäckström.

Den nydannede Danske Vej-
forening holdt den 12. okto
ber sit første officielle ar
rangement på Hotel Scandi
navia i København.
Ud fra programmet var der
lagt op til en spændende
dag, som skuffende nok
»kun< tiltrak ca. halvdelen
af de 360 mulige pladser. Ud
fra deltagerlisten var der
dog bred tilslutning fra inte
resseorganisationen, private
såvel som offentlige.
Direktør Jørgen La Cour
lagde i sin indledning ikke
skjul på, at vejforeningen
primært arbejdede for, at
fremme bevillingen til vej-
formål, ud fra medlems- og
samfundsinteressen i et sik
kert og velfungerende vejnet
under hensynstagen til mil
jøet.
Jørgen La Cour lagde heller
ikke skjul på, at man for at
stå frit i sin kritik, ikke øn
skede det offentlige repræ
senteret i foreningen, og at
man klart ønskede den dan-

ske vej administration redu
ceret fra de nuværende tre
til to, samt højere grad af
privatisering af vejvedlige
holdelsen.
Første programpunkt var et
yderst interessant indlæg af
chefen for International Ro
ad Federation, IV!. W. We
sterhüis, som redegjorde for
den forventede udvikling på
transportområdet i forbin
delse med etablering af det
indre marked. M. W, We

sterhüis kritserede bl.a. de
europæiske vejadministrati
oner, for at pleje snævre na
tionale interesser, istedet for
en fælles overordnet tra
fikplanlægning, og han
mente at en fælles EF vejad
ministration, som tog sig af
det intereuropæiske motor
vej snet var nødvendigt, også
for at imødegå japansk do
minans på det trafiktekniske
område. Westerhüis forudså
en kraftig ekspansion på
transportområdet i EF, som
i løbet af få år ville overgå

den nuværende transportka
pacitet på vejnettet. Ca. 70-
80% af al transport sker på
vejnettet med en vækst på 5-

7% pr. år mod 1-3% på
vand- og jernbanetransport,
og det vil være naivt at tro,
at jernbanerne vil kunne op
tage dette ekstra transport-
behov.
Eftermiddagens program
beskæftigede sig med »Nye
finansieringsformer på vej
området< ved Hans Würt
zen, »Ny alternativ trafik-
plan for København<, hvor
Kim Steen Petersen præsen
terede et nyt og spændende
forslag til løsning af Køben
havns trafikale problemer,
mere på bilernes præmisser,
end borgmester Gunnar
Starck kunne acceptere.
Til slut var et punkt om
»Vejbygningen betydning
for dansk erhvervsliv< med
udgangspunkt i Vejdirekto
ratets undersøgelse ved af
delingsingeniør Knud Erik
Andersen, Vejdirektoratet

og direktør Kent Weber,
Vestjyllands udviklingsråd.
Efter hvert programpunkt
var der paneldebat med er
hvervsfolk, lokal- og lands-
politikere som deltagere, og
direktør Erik Ross Peder
sen, som effektivt ordstyrer.
Med Jørgen La Cours egne
ord havde man nok været
for ambitiøs i sit ønske om,
at have et fyldigt program.
De enkelte emner fortjente
en større debat efterfølgen
de end der var tidsat.
Men helheds indtrykket var,
at vejdagen var et besøg
værd, og Dansk Vejforening
bør hilses velkommen, som
et yderst vedkommende ele
ment i den danske vej- og
trafikdebat. Dagens politi
kerudtalelser lod dog ane, at
det er en lang og krævende
vej, at flytte bevillingerne og
dermed ekspansionen over i
vejsektoren.

»At det nu endelig lykkedes
at få etableret en vejfore
ning i Danmark skyldes
nok, at det er blevet klart
for flere og flere, at der er
behov for en ændring af den
førte trafikpolitik, hvis man
på transportområdet skal
bidrage til at forbedre Dan
marks økonomiske situati
on. Ikke mindst den snarlige
realisering af det indre mar
ked har gjort det klart for
mange i dansk erhvervsliv,
at der er et stort behov for,
at satse på vej transporten og

sikre, at det danske vejtran
sportsystem er på højde med
vejtransportsystemet i de
lande vi nu skal konkurrere
endnu stærkere med.
Formålet med at stifte
Dansk Vejforening har net
op været at skabe en bred
forståelse for vejenes betyd
ning for det danske sam
fund. Det betyder, at Dansk
Vejforening vil arbejde for,
at det danske vejnet skal
forbedres og trafikpolitiken
indrettes således, at vi i
Danmark kan få et mere tra

fiksikkert og miljøvenligt
vejtransportsystem. Dansk
Vej forenng har formuleret
følgende 6 mål, som skal bi
drage hertil. Foreningens
mål er, at:

1. virke for udvikling og
forbedring af vejnettet
og vejtransporten.

2. virke for hensigtsmæssi
ge holdninger til proble
mer i forbindelse med
anlæg af veje og vejtran
sport under hensyn til

medlemmernes og sam
fundets interesser.

3. fremme brugernes frie
valg mellem de forskelli
ge transportformer og
mellem privat og offent
lig transport.

4. fremme forståelsen for
vejtransportens betyd
ning for udviklingen af
dansk erhvervsliv og for
forbedring af den dan
ske konkurrenceevne.

5. virke for effektive for
holdsregler til beskyttel
se af miljøet.

6. virke for fremme af
færdselssikkerheden . «

Formanden for Dansk Vejforening
Jørgen La Cour på vejdagen:



Leverandorregister
Asfaltudlægning
Colas Vejmaterlale AIS
Kongevejen 153, 2830 Virum
Asfaltudlægning, Overfladebehandling, Recycling

Dansk Støbeasfalt
Navervængel 9, 4000 Roskilde
Støbeantalt (Broer og Industrigalve)

Inreco AIS
Taulov Kirkevet 31-33, 7000 Fredericia
Fræaning, Remiaing, recycling, Betonknasning

Hans Gutdmann Astalt
Sydhavnn Plads 4, 2450 København SV
Støbeantalt

Kebenhsvn Astaitkompsgni AIS
Scandiagade 14, 2450 København SV
Støbeanfalt (Broer og Induntrigalve) OB, Slurryten

Msrius Petersen AIS
Ørbækvej 49, 5863 Ferritalev, Fyn
Overfladebehandling, antaltudlægning

Nytalt ApS
Grønnemonen 9, 2860 Søborg
Asfaltudlægning, Miniremie

Penkas AIS
Randtorbivej 34, 2950 Vedbæk
Astalludlægn ing

Phønix Contrsctors AIS
Vester Allé 1, 6600 Vejen
Astaltudlægning, Recycling

Superfos Dammann-Lusol AIS
Frydenlundavej 30, 2950 Vedbæk
Asfaltudlægning, Overtladebehandling, Recycling

Tarco Vej AIS
Ridderatien 38, Fjelsted 5560 Arup
Astaltudlægning, Overfladebehandling, Recycling

Tony Hsnsen AIS
Hornelandevej 128, 5600 Faaborg

Asfaltreparation
Cotes Vejmateriale AIS
Kongevejen 153, 2630 Virum
Astaltreparation, Astaltmaterialer. Vinter min revnemantic

Dansk Stebesafsit
Navervænget 9, 4000 Roskilde
Støbeantalt, Broer og lnduatrigulve

Inreco AIS
Taulov Kirkevej 31-33, 7000 Fredericia
Fræening, Remieing. Recycling, Betonknanning

G.G. Construktlon ApS
Sotiendalnvej 66 A, 9200 Aalborg
Amopave astaittoretærkning

Hans Guldmsnn Astalt
Sydhavna Plads 4, 2450 København SV
Støbeantalt

Københavns Astaltkompsgni AIS
Scandiagade 14, 2450 København SV
Støbeastalt, broer og lnduetrigulve, OB Slurrytea

Marius Petersen AIS
Ørbækvej 49, 5863 Ferritelev Fyn
OB, Plet-OB

Nytsit ApS
Grønnemoaen 9, 2860 Søborg
Miniremis, Frænning

Pankas AIS
Rundtorbivej 34, 2950 Vedbæk
Astaltreparation, Asfaltmaterialer

Phenis Contrsctors AIS
Venter Allé 1, 6000 Vejen
Asfaltreparation, Aataltmaterialer, Pugeanfalt,
Bitumenptader, lsoleringnpap

Superfos Dsmman-Lusot AIS
Frydenlundavej 30, 2950 Vedbæk
Astaltreparation, Aetaltmaterialer, Vinterpulver, Fugeantalt

Tarco Vej AIS
Ridderatien 36, Fjeldnted, 5560 Årup
Astaltreparation, Astaltmateriater

Globef tex
Fabriknvej 19, 9690 Fterritnlev
Plantantalt

Tony Hansen AIS
Hornelandevej 128, 5600 Faaborg
Astaltreparation, Antaltmaterialer

Autoværn
Dansk Auto-Værn
Tietgenavej 12, 6600 Silkeborg
Beton- og ntålautoværn

GG. Construktion ApS
Sotiendalevej 88 A, 9200 Aalborg
Stålautoværn

Københavns Astattkompagnl AIS
Scandiagade 14, 2450 København SV
Betonautoværn, atationære og Bytbare + plant tlytbare

Via Con
Østergade 30, 7430 Ikast
Stålautoværn

Håndværktoj m.m.
Gade Ebbesen AIS

45 6311 00 Stæremonegårdevej 44, 5230 Odense M. 66 1580 39
Håndværktøj, beklædning, lnndmålingnudntyr

Scan-Visan Danmark AIS
02 75 61 ti Vestergade 24, 5471 Sønderna 64 841486

Diamantværktøj, tugenkæring, borung, trænning

75562588 Maskiner: Vintervedligeholdelse
Epoke
Aakov, 6600 Veten 75 36 07 00
Salt- og grannpredere, nneplove og tejemankiner

31 22 40 01 Rimes AIS
Helningtoragade 6, 6200 Aarhun N. 56 1624 44
Laignard salt- og grunapredere, enepiove og tejemankiner

31214111
Skilte og afmærkningsmateriel
Armefa ApS

65 96 10 76
NordIandnvej 70, 8240 Rinekov 86 21 4044

Colour Retten
Stærmonegårdnvej 30, 5230 Odense M 66 15 99 29

31 69 7913
Åderupvej 81-83, 4700 Næstved 53 7226 11

Gade Ebbesen AIS
Stæremonegårdnvej 44, 5230 Odense M. 66 15 6039

42 8917 99 Phønix Contractors AIS
Venter Allé 1, 6600 Vejen 75 36 ti ti

Sericot AIS
75 36 liii Løvegade 67, 4200 Slagelne 53 52 16 53

Striber, stribemaling og vejmarkering
42693111

Brite Maling AIS
ElmealIé 2, 4760 Vordingborg 53 7709 72
Stribemaling

64 66 1717
Gade Ebbesen AIS
Stæremonegårdnvej 44, 5230 Odense M 66 15 BO 39
Premark thermoplantmarkering

Københavns Asfattkompegnl AIS
62 60 16 Scandiagade 14, 2450 København SV 31 21 4111

Sprayplantic

Langelands Kemiske Fabriker
45 83 ti 00 Longelne 62 50 10 16

Malede ntriber, Ihermoplant striber

Trafik Produkter AIS
4675 6111 Carlnbergvel 34, Postboks 92, 3400 Hillerød 42 2694 94

Mercalin npraylvejntribemaling, Mercalin Prætab., Termoptantmarkeringer

Phønix Contraciors
75 5625 66 Venter Allé i, 6600 Vejen 75 36 34 22

Malede striber og Thermoplnnt ntriber

Reol Vejmarkering
96 18 95 00 Rugvænget 5, 4200 Slagelse 53 52 87 55

Malede striber, thermopIant striber

Superfos Dammann-Luxot AIS
31 2240 01 Grenåvej 746, 8541 Skedntrap 56 99 21 22

Spottien

4111 Teknisk udstyr
31 21 Dansk Auto-Værn

Tietgennvej 12, 6600 Silkeborg 8682 29 00
Rendentennelementer, Siloelementer mm.

65 96 1078 GO. Conatruktion ApS
Sotiendainvej 88 A, 9200 Aalborg SV 98 18 95 00
Oeotekatiter

31 697913 Kabenhaen Aafattkompsgnl AIS
Scandiagade 14, 2450 København SV 31 21 4111
Thorma Joint Fugekonntraktion

42 89 17 99 Trafik Produkter AIS
Carlnbergvej 34, Postboks 92, 3400 Hillerød 42 269494
Rækværker, låger, led, niuner og stolper

75 36 1111 Via Con
Østergade 30, 7430 Ikast 97 25 03 00
Brodæk i etåt, deomem bram, Geotekstil

42 69 3111
Wlrtgen AIS
Taulov Kirkevej 31 - 33, 7000 Fredericia 75 5633 22
Frænemankiner, Reminmnnkiner, Henteranlæg, Betonknunnre

64881717 Tunnelror
GO. Conatruktion ApS
Sotiendatnvej BB A, 9200 Aalborg SV 98 16 95 00

98 21 21 77
Ståltunnelrer

Via Con
Østergade 30, 7430 Ikast 9735 0300

62 601807 Staltannelrør

Vejafvand inq
OG. Conatruktion KpS
Sokendalnvej 88 A, 9200 Aalborg SV 42 18 95 00

56 82 29 00
Drænrør

Vejsalt
Korn- og Foderxtof Kompagniet AIS

98169500 Grendaisvej 1, 8260 Viby J., Århus 86144111

R Braste AIS
Lundtoftegårdevej 9S, 2800 Lyngby 45 93 33 33

31 21 4111 Dansk Satt IS
Hadnundvej 17, 9550 Mariager 98 58 3222

772S 03 00



Forsegi revner i vejene inden vinteren kommer -

Thormaseal
båndforsegling

- den sikre løsning

Til revner
Til samlinger
Til kanter af gasgravninger

Eneret for Danmark

[KAKI
- et led i KAK’s system for vejvedligeholdelse og sikkerhed.

KØBENHAVNS ASFALTKOMPAGNI AIS
SCAN DIAGADE 14 - 2450 KØBENHAVN SV - TLF. 31 21 4111


