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Ideer om
fremtidens
veje
Allerede i 1930’erne lancerede tre store
danske ingeniørfirmaer et megaprojekt,
der omfattede et udbygget dansk motorvejsnet koblet til en Øresunds- og en Storebæltsforbindelse, en Fugleflugtslinje
med færge Rødby-Puttgarten og en færgeforbindelse fra Hirtshals til Sydnorge.
Dansk Vejtidsskrift beskrev planen som
pænt projekteringsarbejde, der imidlertid
ikke havde noget med virkeligheden at
gøre. Og det var vist også udtryk for, hvad
tidens vejbestyrelser, amtsvejvæsnerne,
mente om dette forslag. Fra myndighedernes side blev der ikke fulgt op på planen.
Delvis efter tysk ønske blev der i 1941 og
’42 startet motorvejsarbejder mellem Rødby
Havn og Sakskøbing og på Ringmotorvejen
vest om København. Især på Lolland kom
arbejdet ganske langt, men der var ikke
asfalt eller beton til de faste belægninger.
I efteråret 1945 lancerede Teknisk Central, der havde forestået krigstidens
motorvejsarbejder, en plan for et motorvejsnet på Sjælland, men planen havde
ikke meget chance for at blive til noget.
Bilerne kom kun langsomt ud at køre
igen, og der var strenge importrestriktioner. Og så havde centralens rolle som
organ for udførelse af arbejder, der var
iværksat som led i samarbejdspolitikken,
næppe nogen gavnlig indflydelse på
muligheden for, at betænkningen skulle
sætte noget i gang. Men biltallet nåede i
1950 over 1939-niveauet, og i 1952 satte
Københavns og Frederiksborg Amter
arbejder i værk på Hørsholmvejen. Der
havde været et projekt om en facadeløs 4sporet Hørsholmvej allerede i 1936-37,
ligesom Hørsholmvejen indgik i planerne
for Ringmotorvejen fra 1942. I 1956 kunne vejstykket indvies, som det første færdiggjorte stykke motorvej i Danmark.
I Vejdirektoratet, der blev oprettet i 1949,

- Det Trafikøkonomiske Udvalg
og ”Det store H”
Hvornår besluttede den danske stat sig egentlig for at
skabe et motorvejsnet? Og hvem stod bag beslutningen? Det er de spørgsmål,der i kort form berøres i det
følgende.I fokus står Det Trafikøkonomiske Udvalg,
der virkede fra 1955 til 1961.

agiterede man ikke for motorveje først i
1950’erne, om end Teknisk Centrals

Figur 1. Kaj Lindberg var ikke let at overse: Et hoved højere end de fleste og også
i besiddelses af et livmål, der overgik de
flestes. Lindberg er den minister, der har
siddet længst på trafikministerposten.
Lindberg billigede nedsættelsen af Det
Trafikøkonomiske Udvalg og stod fadder
til igangsættelsen af Det store H. (Det
Kongelige Bibliotek).

Figur 2. Biltallet bare voksede og voksede,
så man fra midt i 1950’erne næsten ikke
troede det ville få nogen ende. Især den
københavnske trafik gav problemer. Politikerne, byplanlæggerne og Vejdirektoratet
ville skabe indførselsveje til og ringveje
rundt om hovedstaden, men de ville også
skabe en motorgadeforbindelse helt ind til
søerne, Søringen. (Vejdirektoratet).

anlægskontor samme år blev indlemmet i
direktoratet. Den første vejdirektør, Kaj
Bang, skrev i 1951 i Dansk Vejtidsskrift, at
han ikke kunne forestille sig, at der ville blive behov for motorveje andre steder end i
Københavns omegn og eventuelt nær de
store færgehavne. Men han havde en
kongstanke, der hed en vejplan. Vejplanen
skulle være en prioriteret plan for udbygning af et vejnet, der snart ville blive utilstrækkeligt. Planen skulle bygge på trafiktællinger og prognoser. Bang luftede forsigtigt i Dansk Vejtidsskrift i 1950 og ’51 en
kritik af den amtsbestyrelse af vejsektoren,
man havde levet med siden 1868.
Der var i løbet af årene fra 1910 til ’31
udviklet et system af refusioner, der fordeltes efter en fast nøgle, og vejfondsmidler,
der kunne søges ved individuel ansøgning.
Disse midler finansieredes af bil- og benzinafgifter og udbetaltes til amterne samt til
København og Frederiksberg kommuner.
Senere kom kommunerne også med i tildelingen. Bang nævnte som eksempel på det
uheldige ved amtsbestyrelsen vejgennemføringen af hovedvej 1 mod Korsør gennem
Slagelse. Vejdirektoratet og bilisterne ville
gerne være turen ind gennem byen foruden.
Hovedlandevejen burde føres uden om
byen. Sorø Amtsråd derimod så ingen grund
til utilfredshed med den eksisterende vejføring og ville ikke støtte en omfartsvej. Det
var for Bang eksemplet på, at amtsbestyrelsen af vejnettet, inklusive de overordnede
veje, førte til, at amterne ofte så sagerne
med lokale briller og ikke ville se på det
nationale trafikbehov.
I 1952 begyndte biltallet i Danmark for
alvor at vokse, og i 1955 tog tilvæksten et
sving opad, der først fladede ud igen i
1973-74. Biltallet blev tredoblet fra 1950
til 1960 og næsten tredoblet igen fra 1960
til 1970, hvor det tangerede 1 million.
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Denne vækst var med til at vende indstillingen til vejpolitikken i Danmark. På få
år i 1950’erne vendte stemningen fra en
passiv, næsten resigneret holdning til store planer for trafiksektoren og især for
vejudbygningen. En af nøglerne til dette
stemningsskifte finder vi i Det Trafikøkonomiske Udvalg, der blev nedsat i 1955. I
kommissoriet begrundedes udvalget netop med trafikkens voksende betydning
for samfundsøkonomien og den manglende koordinering af beslutninger vedrørende baner, veje, bilimport, bilafgifter, færdselsregler, lufthavne, veje og søfart.
Landbrugseksporten kunne i 1950’erne
ikke afsættes til tilfredsstillende priser, og
importpriserne var stigende. Industrien
begyndte at hævde sig over for landbruget,
og produktionen var ved at arbejde sig i
vejret. Men først i 1957-58 vendte konjunkturerne i Europa sig til fordel også for
Danmark. Trods knappe tider ville
1950’ernes danskere have bil. I et foredrag,
der indgik i en runde oplæg til Det Trafikøkonomiske Udvalgs videre arbejde, formulerede økonomen Aage la Cour i 1956
tidens opfattelse af, at bilismens tid var
kommet: ”Endnu har, så vidt vides, alle
hidtidige forudsigelser om udviklingen i
motorparken undervurderet den kolossale
ekspansion, vi står midt i.” La Cour konstaterede, at prognoser her i 1956 endnu var
usikre. Væksten i biltallet i 1930’erne var
blevet brudt af krigen. I de første 6-7 efterkrigsår var tilstanden i landet usædvanlig
med importrestriktioner og stram finanspolitik. Først i de sidste 3-4 år var udviklingen
kommet i en mere normal gænge. Men
denne fornemmelse af, at en udvikling var
i gang med at rulle, var udbredt og holdt sig
op igennem 1960’erne.
Man kunne tro, at det var fra vejkredse,
at viljen til at imødegå udviklingen med
store vejanlæg kom. Men de vigtigste
impulser kom andetsteds fra, nemlig fra
Det økonomiske Sekretariat, der blev ledet
af senere departementschef i Finansministeriet, Erik Ib Schmidt, der jo ofte og med
rette betegnes som velfærdsstatens arkitekt. Schmidt havde rødder i det socialdemokratiske miljø, de unge cand. polit’ er
som J.O. Krag og Viggo Kampmann. Flere
havde som Schmidt startet deres karriere i
Vareforsyningsdirektoratet før og under
krigen og havde bidraget til skabelsen af
efterkrigsvisionen Fremtidens Danmark.
Her var løsenet ikke gamle socialistiske
temaer som klassekamp og nationaliseringer, men en økonomisk vækst, der kunne
rejse hele befolkningens leveniveau.
Schmidt var meget bevidst om, at et effektivt transportsystem var en forudsætning
for at skabe industriel vækst i landet.
Der var allerede nedsat en Storebæltskommission i 1947 og Øresundskommissionen blev nedsat i 1953. Så landet var ikke
uvant med at tænke i store projekter. Og
modsat i 1930’erne skete det nu med de
siddende regeringers velsignelse. Erik Ib
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Figur 3. En af de store hovedfærdselsårer
ind i byen nordfra, Lyngbyvejen, blev
udført i virkelig stor skala i seks spor med
parallelle gader i andre niveauer. Den var
færdig frem til Hans Knudsens Plads i
1974. Lyngbyvejen skulle føre Helsingørog Lyngbymotorvejens trafik til Hans
Knudsens Plads, hvorfra der skulle føres
en motorgade ind til Fredensbro og Søringen. Den oprindelige plan blev aldrig gennemført, men en række nedrivninger i på
Lyngbyvej og i Fredensgade blev foretaget.
(Carl Johan Hansen, Vejdirektoratet).
Schmidt fremlagde i et foredrag i 1954 i
Nationaløkonomisk Forening sine tanker
om transportens betydning: ”...den moderne trafik er et led i den industrielle udvikling, det ville simpelt hen være utænkeligt,
at vi skulle kunne fortsætte den meget stærke industrialisering, som for tiden er i gang
her i landet og i hele Vesteuropa, uden at
udbygge vort trafikvæsen i passende takt”.

Figur 4. Efter Det Trafikøkonomiske
Udvalg og vejplansudvalgene havde gjort
deres arbejde, gik projektering og anlæg i
gang. Her skrives i Aalborg kontrakt om
støbning af elementer til Limfjordstunnelen. Kaj Bang sidder for bordenden til
højre. Stående som nr. 2 fra højre står
hans efterfølger, daværende motorvejschef i Vejdirektoratet, Per Milner, som
bar den store del af motorvejsprojektet i
hus. Med penne ses den senere amtsborgmester Grethe Kirketerp Nielsen, der i
øvrigt bar erhvervsbetegnelsen “husmoder” og overingeniør K.O. Larsen, der
spillede en vigtig rolle i 1950’ernes og
60’ernes vejplanlægning.
(Vejdirektoratet).

Erik Ib Schmidt ville helst fremme lastvogns- og varebilstrafikken, men konstaterede den store efterspørgsel efter personbiler. Folket havde en ustoppelig trang til
biler trods behovet for bedre boliger og en
høj beskatning. Bilen måtte prioriteres højt
i trafikplanlægningen, og derfor krævedes
der en samlet prioritering af investeringsbehovet for trafiksektoren i en periode
fremover. Med andre ord skulle der skabes
en stor samlet trafikplan. Initiativet udgik
fra Det Økonomiske Sekretariat og ikke
mindst fra Erik Ib Schmidt. Trafikminister
Kaj Lindberg støttede villigt planen. Hvor
begejstrede egentlig transportens styrelseschefer var, fremgår ikke af udvalgets arkiv.
Det Trafikøkonomiske Udvalg fik
ministeriets departementschef Palle Christensen som formand. Som medlemmer
sad ikke politikere og ministre, men derimod transportens og kommunikationens
styrelseschefer: Vejdirektør Kaj Bang,
generaldirektør P.E.N. Skov, DSB, generaldirektør Gunnar Pedersen, Post- og
Telegrafvæsenet, luftfartsdirektør Gustav
Teisen, Statens Luftfartsvæsen, vandbygningsdirektør Arne Lehnfeldt og flere
andre. Man noterer flere datidige og senere foregangsfigurer i dansk landsplanlægning som civilingeniør Anders Nyvig,
Vejdirektoratet og den senere byplanchef i
København, Kai Lemberg, der var udvalgets sekretær. Mest aktive blandt styrelsescheferne var uden tvivl Kaj Bang og
P.E.N. Skov, hvilket vel var naturligt, da
de store fremtidsplaner i særlig grad
berørte deres domæner.
Udvalgets virke faldt ligesom i to afsnit.
Fra 1955 til ’58 arbejdede udvalget efter
forberedende oplæg og prognoseudarbejdelse på en prioritering af trafikinvesteringerne for de enkelte sektorer. Disse hvilede på styrelsernes individuelle ønsker. Det
blev i 1958 til en samlet redegørelse, hvor
styrelserne fremlagde deres ønsker for
perioden 1958/59 til 1962/63. Resultatet
tilfredsstillede ikke Erik Ib Schmidt og
andre. Styrelserne skulle tage stilling til
projekter, der gik på tværs af de enkelte
styrelsers interesser, såsom Storebælts- og
Øresundsforbindelserne, Fugleflugtslinjen
eller Københavns indpasning i infrastrukturen. Det formåede de efter Schmidts
mening ikke at leve op til. Og dertil var
femårs-perspektivet for kortsigtet.
Disse store projekter havde verseret i
debatten længe. Da nu biltallet var eksploderet, og væksten fortsatte, blev udvalget drejet ind på en ny opgave med et nyt
kommissorium. Der skulle skabes en plan
for en 20-årig periode, der indpassede tre
store fremtidsprojekter i en samlet prioritering. Det var igen Storebælts- og Øresundsprojekterne og Storkøbenhavns indpasning.
Der var ikke tale om en bindende plan
med fastlagte tidsterminer. Det var mere en
vejledende prioritering af projekterne ud fra
et skøn over transportsektorens udbygnings-

Figur 5. Motorvejsanlæg var store projekter, der krævede store maskiner og ekspropriation af megen god landbrugsjord.
behov. Københavns indpasning i motorvejsnettet og udførelse af tilførselsveje og
ringveje fik første prioritet. Storebæltsprojektet var der ikke behov for inden for den
20-årige periode, men skulle et projekt virkeliggøres først eller midt i 80’erne, skulle
forberedelserne snart påbegyndes. Øresundsforbindelsen fik laveste prioritet.
I virkeligheden blev udvalgets betænkning fra 1961 – trods målet om at indplacere de tre store trafikinvesteringer – frem
for alt et argument for store investeringer
i motorvejsbyggeri. For reelt set blev
udvalgets betænkning fra 1961 en på trafiktællinger og prognoser baseret fortale
for udbygning af vejnettet. Det indebar
565 km motorvej. I 1959 havde Vejdirektoratet regnet med et behov på ca. 250 km.
Da planen for ”Det store H” blev præsenteret i pressen i 1962, var omfanget vokset til 800 km. Det var det løbende vej-

planarbejdes prognoser, der bidrog til disse løbende opvurderinger af motorvejsbehovet. Planen for tiden 1961-80 satsede
på investeringer på 33,7 mia. kr. i 1961
priser, og heraf skulle vejsektoren have
knap 19 mia. kr. Indregnedes Storebæltsog Øresundsforbindelserne, nåede skønnet op på 21,1 mia. kr. eller op mod 2/3 af
det samlede investeringsbehov i trafik og
kommunikation. I forhold til tidligere må
det vel siges, at DSB var lidt af en taber i
denne plan – i det mindste på jernbanesiden. Udvalget fandt dog, at Storebæltsfærgerne let kunne holde med trafikudviklingen til langt ind i 1980’erne.
Det kan diskuteres, i hvilket omfang
betænkningens prioriteringer blev fulgt.
Men bortset fra, at der først langt senere
blev anlagt en undergrundsbane i København, er prioriteringsrækkefølgen og de
foreslåede projekter blevet fulgt, dog uden
projekter som Søringen i København. Det
nye ved Det Trafikøkonomiske Udvalg
var, at her blev hele transportsektoren
tænkt sammen i et fælles perspektiv. Man
kunne gå ind tresserne med en velovervejet, fremskridtsoptimistisk plan. Vejdirektoratet havde året efter, i 1962, sin plan for
Det store H færdig, og snart kom rapporterne om de jyske motorveje og hovedstadsområdets motorveje. Man kunne gå i
gang med planlægningen og fra 1965 med
mange nye anlæg. Hvor Kaj Bang var med
til at lægge de indledende planer, kom den
senere vejdirektør Per Milner til at lede

Figur 6. Danmarks første færdige motorvejsstrækning var Hørsholmvejen fra
Jægersborg til Brådebæk, der blev indviet
i 1956. Mange bilister kørte nord på for at
bese fænomenet og afprøve deres bilers
topfart. Vejen lettede de nordsjællandske
pendleres vej ind til København og det
blev endnu bedre da stykket fra Brådebæk
til Brønshøj blev føjet til i 1957.
motorvejsprojekterne i 1960’erne, og som
vejdirektør fulgte han Det store H i hus.
Afsluttende kan det gentages, at de store trafikplaner, som vakte blank afvisning
i den offentlige vejsektor i 1930’erne og
endnu stødte på mistro først i 1950’erne,
blev vakt til live af Det Økonomiske
Sekretariat, der igen havde rod i Finansministeriet. De store planer blev formuleret i 1950’erne og var sat på tryk i 1961.
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