BYENS GULV

Vejens og byens gulv
gennem tiden
Vejen og byens gulv udvikler sig i spring. Historien er et interessant innovations-univers. Store spring
skete, når samfundet var i bevægelse og havde retning.
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Veje og gader udvikler sig i spring mellem
innovation og kedelig hverdag. Vi er mange,
der interesseret følger vejenes udvikling og
det sidste nye på byens gulv. Tanken om
at tingene hele tiden udvikler sig som en
sum af alle erfaringer, og at alle hele tiden
bliver dygtigere er et udsagn, som man hører – ofte i en bisætning og som en verbal
brobygning mellem to udsagn eller to argumenter. Den form for tanke er ikke gunstig,
hvis vi virkelig vil forstå og følge udviklingen og samtidig være innovative. Projekter
i disse år med nye veje og projekter der

indretter byens gulv ændrer trafikformer og
afprøver nye materialer og nye konstruktioner. Udviklingen er projektbaseret og med
mange komplekse dagsordener, så vi kan
knapt rumme de mange idéer, projekter og
erfaringer.
Formålet med denne artikel er at fortælle historien om gader, veje og materialer
gennem tiden i forhold til trafik og innovation. Det er formålet at analysere historiske perioder i forhold til betydningen for
innovation og i forhold til de overordnede
behov, som f.eks. biltrafik, der har drevet
udviklingen i visse perioder. Endelig er det
formålet, at finde ud af betydningen af den
projektbaserede udvikling i tiden.

Landbrugssamfundet og
enevældet
Danmark før industrialiseringen havde en
befolkning, der boede på landet, og kun få
mennesker boede i byerne. Befolkningstal-

Figur 1. En jordvej efter Roskilde Festival er en nutidig påmindelse af behovet for befæste
terrænet, når mange mennesker færdes på samme sted. Foto Torben Dam.
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let var under 1 mio., og selv København
havde få indbyggere. Trafik var lokal trafik, eller det var den kongelige trafik. Udviklingen skete decentralt i regioner, hvor
kulturen bar en tradition, der langsomt blev
tilpasset nye behov og problemer, som
opstod. Gårdspladsen blev befæstet med
knoldebro, og veje forstærket dér, hvor terrænet ikke kunne bære, på blød bund og
på skråninger.
Det mest hensigtsmæssige materiale
i lokalområdet blev brugt, de første civile
vejingeniører efter 1848 blev undervist i
jordveje, altså det mest grusede jordmateriale i nærheden, uden at grus bruges som
betegnelse. Brolægning i form at kørebanebrosten var borgernes opgave ifølge en
kongelig forordning fra 1793, og Ole Rømer havde som Københavns Politimester
en opgave med at få borgerne til at leve op
til ansvaret.
Kongens veje havde franske ingeniørsoldater ansvaret for, og de kom med en
viden, som efterhånden blev samlet i det
franske institut for broer og veje i Paris. I
det store og hele var deres teknik hentet
fra romerne, og altså alt andet end lokalt
baseret.
Da McAdam som walisisk vejinspektør
i 1790’erne udviklede den knuste to tomme
brede skærve i ca. 20 cm lag, med stenmel i mellemrummet mellem skærverne
til postdiligencernes, var det ikke nemt at
overbevise hverken det britiske parlament
eller de franske vejingeniører, og i Danmark
blev en makadam en sammenblanding af
de franske bund- og håndsten og McAdams skærver – altså både og, så havde
man ikke fornærmet nogen og benyttet et
forsigtighedsprincip.

Danmark bygges – vejbygning

Figur 2. Nyere samtidshistorie fra dengang bilerne var parkeret på en plads i København –
pænt og nydeligt og helt på bilernes præmisser. Foto Torben Dam.

Demokrati og industrisamfund
Opbygningen af en civil ingeniøruddannelse flyttede viden fra militæret. I nye bøger i Vej- og jernbanebygning blev forskellige muligheder stillet op ved siden af hinanden – med fordele og ulemper for f.eks.
jordveje over for makadamiserede veje,
eller veje og jernbane. Industrialiseringen
gjorde det nødvendigt, fordi samfundets
trafikbehov ændrede sig. Industrialiseringen betød udveksling af råvarer, fødevarer
og produkter, og antallet af indbyggere i
byerne steg dramatisk.
Københavns kommunes brolægningsvæsen viste i et særkatalog på den Nordiske Kunst- Industri- og Landbrugsudstilling i 1888, hvordan man både for veje og
fortove gjorde sig tanker om trafikbetjening
af køretøjer og gående.
Brolægning og makadamisering, som
man kalder grusveje, betjener hestetrukne
vogne. De jernbeslåede hjul larmer, hestene
skider, og hvirvler støv op, så hvordan kan
man skrabe gaderne og udgå støv? Asfalt,
træbrolægning og klinker larmer og støver
mindre, men yder ikke hestehoven nok
skridsikkerhed ved start og stop, samt i
svingene. Tjære, cement, kalk, salt og vand
kan nok binde støvet, men behandlingen
holder ikke længe.
Kørebanebrolægning er god for hestenes skridsikkerhed, så længe fugerne er
fyldt helt, men så klager butikker og borgere over at grus og småsten ødelægger
deres gulve inde.
Den tidlige industrialisering er en smeltedigel af innovation, alt bliver prøvet, selv
træbrolægning på den del af strøget, der
officielt hedder Østergade. Disse projektbaserede afprøvninger er anderledes end
nutidens i den forstand, at det handlede om

at få den hastigt voksende by til at fungere.
Flytning til byen og industrialiseringen
drev udviklingen frem. Denne innovative
periode er stadig et videnmæssigt grundlag
for næsten alle materialer, som vi kender og
bruger den dag i dag, eller som vi har lyst til
at genopfinde. En afgørende årsag til fokus
på byens gulv var kloakering, som jo betød
opgravning af de eksisterende gader og
veje. Det var en anledning til store samlede
ændringer.
I første omgang betød skibstrafik og
jernbaner, at landevejene ikke i den periode
oplevede helt samme innovative miljø, men
byerne blev forbundet med makadamiserede veje, broer blev bygget. Det vigtigste
var nok, at erfaringer med blød bund og
frostsikring blev samlet op, jordveje blev
til grusveje, og gruset fik en optimal kornkurve. Så længe grus er vejens materiale,
er vedligeholdelse også central, og udbedringen skal ske fra dag til dag.

Bilen er den største og mest gennemgribende enkeltfaktor efter den tidlige industrialisering, der har bidraget med innovation og udvikling inden for gader og veje på
godt og ondt. Bilens slider på overfladen
og stiller krav til kørebanens jævnhed og
ensartethed. Da Gravenhorst i 1880’erne
ved Hannover udvikler ”mosaikflaster”,
som vi i Danmark kalder chaussébrolægning, er det ganske vist i starten af automobilens æra. Meget hurtigt over 20 år vokser
bilparken, og hestevogne med jernhjul har
også behov for jævne befæstelser – uden
larm og støv. Biltrafik forstærker og ensretter altså bestræbelserne for at finde jævne,
støjsvage og stærke befæstelser for vogntrafik.
To store bilnationer med store afstande
– USA og Sverige – intensiverer innovation
af grusveje, formentlig fordi det var vigtigst
at få veje, også selv om, der ikke var råd
til brolagte veje. Denne innovation sker i
udveksling mellem Sverige og USA, og under 2. verdenskrig er danske vejingeniører i
Sverige for at lære om disse ”lerbetonveje”.
En forening i Sverige hæger i dag om den
lille lomme af vejkultur i ”Grusvejens venner”.
Uden for Holbæk på landevejen til
Kalundborg lavede man en 4 km forsøgsstrækning med træbrolægning, men ellers
satser man på chaussébrolægning af granit. En tysk forfatter Knoll skriver og tegner
i 1911 en bog, der viser, hvordan man kan
bruge kleinflasterstein – chaussébrolægningssten. Den gamle brolægningstradition, som tidligere udelukkende handlede
om kørebanebrosten, altså store ca. 5 kg
tunge sten eller om knoldebro, inkluderer
problemfrit den nye chaussébrolægning.

Figur 3. Termoplaststriber på en plads viser, hvor stærkt vejens sprog er. Den tyske tegnestue Topotek har gjort legen og udfordringen af linjens gængse opfattelse til et varemærke.
Foto Torben Dam.
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Figur 4. Den makadamiserede grusvej var helt afhængig af daglig vedligeholdelse for at
opretholde sin anlægskvalitet. I dag ser vi ikke forfald og glemmer foranderligheden i ting,
som samfundet består af. Historisk foto.

I dag tænker de fleste, at alle brosten har
samme oprindelse.
Tal fra dansk vejbygning vidner om en
massiv udbygning med chaussébrolægning op til og med 2. verdenskrig. Måske
har det haft betydning, at staten opkøbte
chaussébrosten, som led i beskæftigelsesarbejder før og under 2. verdenskrig.
Der findes vel stadig veje i Danmark, med
chaussebrosten under asfalten. De fleste
er dog gravet op og solgt, så de kunne finansiere en ny asfaltvej.
Asfalt, som den tidlige industrielle fase
allerede kendte og testede, primært som
støvbinding, bliver efter 1945 det eneherskende vejbygningsmateriale. Asfalt i form
af varmbladet asfalt, som i bund og grund
er grus og sten og 2-5% asfalt – grusasfaltbeton. Megen af den viden, man havde

fra grusveje, flytter direkte over i asfaltproduktionen. Resultatet bliver, som vi ved, en
ensformig oplevelse på gader og veje. Tilløbet og processen indtil det ”sorte tæppe”
rullede ud er imidlertid en skattekiste af innovative tanker

By og landevej indrettet på
bilen
Et sted mellem Lillebæltsbroen og Vejle ved
Elbodalen findes tre forskellige landevejstracéer, der krydser dalen. Først den gamle
vej mellem Bredstrup og Follerup Mølle,
dernæst en landevej, der af terrænmæssige årsager afviger fra den lige linje, når
man kommer helt ned i dalen, og endelig
den lige landevej, der skærer sig ned gennem dalen i en lige linje med afgravnings-

Figur 6. Byens rum er ramme for byens liv, som ikke længere handler om biltrafik, men hvad
handler det så om? Foto Torben Dam.

56

TRAFIK & VEJE • 2015 JANUAR

og påfyldningsskråninger. Historien om
landevejen indrettet på biler, der krydser
Elbodalen er helt komplet, hvis man tager
motorvejen 5 km længere mod syd med.
Forandringen af vejen er i de sidste 70 år
nu mere linjeføringen, vejbredden og relationen til landskabet, end selve konstruktionen og materialeanvendelsen.
I byen forårsager bilen store forandringer. Byen er mål og hjemsted for alle bilerne. Bilerne skal frem, aflevere og modtage pasagerer og gods samt parkere. Forandringen i den eksisterende by sker i gader med en tværprofil, der lagde beslag på
2/5 af profilet til fortov. Indfaldsveje får flere
vejbaner og ny linjeføring på bekostning af
forhaver, parker og grønne strøg langs åer
og kyster. Biltransport er så vigtigt, og fokus er så entydig, at vi i dag næsten ikke
lægger mærke til det.
Vi er endnu ved at vride os mentalt

Figur 5. Rød bil på rødt kunststof op ad
røde mursten. Det unikke opstår med overdrivelsen og provokationen, og kun fordi
omgivelserne er en del af kendt og traditionel bykultur. Foto Torben Dam.

ud af den spændetrøje, som den ensidige
fokus på biler holdt os i. Innovativt har vi
næsten fornemmelsen af ikke at tage noget
positivt med os fra perioden. I perioden fik
vi dog et helt sæt af regler, normer og standarder, der opsummerer mange erfaringer
og garderer os mod mange risikomomenter. Standardløsninger som bliver større,
bredere og tykkere akkurat som den danske makadam i sin tid. Måske kan klimatilpasning og ressourcebevidsthed ruske
de faste regler, så innovation og forandring
snarere lærer af udviklingen og ikke af selve
normen eller standarden.

de mange projekter en ny erkendelse af
byen, dens gulv og dens trafik. Materialeanvendelsen er unik i sin komposition, men
ikke innovativ som under industrialiseringen. Biltrafikken er skubbet væk, men ikke
løst. Nye projekter fortæller, at byens rum
skal bruges.
Skal det altid ske på en befæstelse,
som stort set ikke har ændret sig siden
industrialiseringen? En gennemgribende
kloakering af København gav gaden og fortovet en kendt og ensartet karakter – kommer der en ny ramme for alle de unikke projekter, eller fører de en ny erkendelse med,
som bliver rammen for byen? Ensidig fokus
på biltrafik eller projektbaseret udvikling er
ikke løsningen. Hvad skaber i de næste
år balance mellem kendte og anerkendte
samfundsmål og innovation?
Figur 7. Træbrolægning var et af innovationens fascinerende blindgyder, lokal, bæredygtig
og komfortabel i sin tanke, og alligevel for vanskelig og udfordrende hygroskopisk i sin
konstruktion. Foto Torben Dam.

Bykernens renæssance –
gågader og brosten, stadig
mange biler
I løbet af 1970’erne og 1980’erne får bykernen en renæssance samtidig med, at
butikscentre i storbyens periferi stadig
satser på biltransport. Den første fornyede
interesse for middelalderbyen resulterer i
gågader og renovering af torve og pladser.
Brolægning har sin anden storhedstid på
torve og pladser, mens gågadernes 2. generation er farvede betonfliser med frilagte
granitskærver i toppen. Bilerne er væk fra
centrum, men ellers hersker biltrafikken.

Vi har oplevet trafikale krav og behov op
gennem 1900-årene, der helt ensidigt begunstigede biltrafik. I dag oplever vi, at den
nuværende interesse i den tætte by skaber
unikke projekter, som sporadisk bidrager til
fællesskabet. I bedste fald udkrystalliserer

Det komplekse spil, der udfolder sig i
byen, og forståelsen og aflæsningen
deraf er idéen bag Konferencen: ”Byen
Gulv” den 25. januar på Nyborg Strand,
se www.byensgulv.dk Vi taler om veje
og trafik og pejler derfra med materialer,
funktioner og viden.

█

Byliv og byrum projektbaseret
udvikling
Efter årtusindskiftet er interessen for bykernen fortsat og forstærket i forhold til at
ændre biltrafikken og parkering. Næsten
alle danske købstæder har et helt unikt gågadesystem skabt gennem projektbaseret
udvikling. København forsætter i 2010’erne
med at udvikle helt unikke projekter, der ligger helt tæt ved siden af hinanden. Biltrafik
har stadig stor betydning, men ikke i bykernen.
Historien om gader, veje og materialer
gennem tiden fortæller om trafik og innovation af materialer og produkter. I de
historiske perioder har vi oplevet projektbaseret udvikling, der gav det unge industrialiserede samfund vigtigt ny viden.

Figur 8. Landevejen fortæller om landskabets karakter på kanten mellem det flade og bakken. Linjen og forsvindingspunktet tilføjer landskabet mystik. På den måde er landevejen
helt indarbejdet i vores måde at opfatte på. Foto Torben Dam.
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