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Veje til bilsamfundet  
1924-2014

Frem mod bilsamfundet
I årene 1924 til 2014 udviklede Danmark 

sig fra et jernbane- og hestevognssamfund 

til et bilsamfund. Det kunne kun ske i kraft 

af en betydelig udbygning og modernise-

ring af landets vejnet. I det følgende skal 

skitseres – og mere end en kortfattet skitse 

kan det ikke blive – hvordan det offentlige 

imødekom bilismens fremgang med et 

tilsvarende vejbyggeri. Fokus er især på 

amtskommunernes og statens planlæg-

ning af vejnettet. Hermed berøres også 

det spil om bestyrelsen af det overordnede 

vejnet, der har præget vejhistorien gennem 

tiden.

Bilismen og de nye 
belægninger – eksemplet 
Svendborg Amt
Svendborg Amts vejinspektør A.P. Grim-

strup beskrev ved sin pensionering i 1965 

i Dansk Vejtidsskrift (DV) de udfordringer, 

vejvæsenet stod over for, da han som ung 

ingeniør blev ansat i amtsvejinspektoratet 

i 1924. Beretningen tegner uden tvivl for-

holdene i de fleste amter på det tidspunkt. 

Svendborg Amtsvejvæsen, der havde 460 

km landeveje, udførte nogle få km chaus-

sébrolægning om året – brolægning lagt 

i en befæstet udgravning i vifteformede 

mønstre.

Med det arbejdstempo, anfører Grim-

strup, ville det tage omkring 100 år at få 

brolagt alle landevejsstrækningerne i am-

tet. Automobilernes antal voksede stærkt, 

og de ødelagde amtets omkring 420 km 

makadamiserede landeveje. Inspektoratet 

forsøgte sig med at påføre makadamve-

jene et lag tjære for at binde støvet. Tjæren 

var dårlig, og der var ingen belægning un-

der tjærelaget. Andre metoder måtte tages 

i brug. Grimstrup fik gennemført, at vejene 

grundbehandledes med et tyndt lag skær-

ver, som blev overtjæret. Det viste sig for-

bavsende holdbart – i 1965 var der endnu 

200 km tjæremakadamveje tilbage i amtet. 

1930’erne krise lagde en kraftig dæmper på 

aktiviteterne, men det lykkedes fra 1927 til 

32 at reducere mængden af makadamise-

rede landeveje uden fast belægning til kun 

7 km. Trods det beskedne budget indledte 

amtet midt i 1930’erne den anden fase i 

vejforbedringsprojektet. Der blev på visse 

strækninger lagt paklag i vejsiderne og 

”solid lagbelægning” på vejbanerne. Hertil 

fik vejene en toplagsfyldning med asfalt, og 

de blev forsynet med asfaltbelægning. Det 

blev amtets første helt moderne veje.

Figur 1. Landevejen Århus-Randers med chaussébelægning og telefonmaster (Lokalhisto-

risk Samling, Aarhus).

Faste belægninger og store projekter 1924-1945
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En belægningstype tog Svendborg 

Amt dog ikke favntag med. Det var beton-

belægninger, der var så bekostelige, at de 

kun fandt anvendelse på meget befærdede 

strøg rundt om i landet som Roskildevejen, 

der blev anlagt i fire spor, Gl. Køge Lande-

vej, ligeledes i fire spor, den nye Strandvej 

og dele af hovedvej 10 i Jylland.

Den første facadeløse vej blev påbe-

gyndt i Københavns og Frederiksborg am-

ter, nemlig den 2-sporede Hørsholmvej, 

som efter krigen blev den første fuldendte 

motorvejsstrækning. Svendborgeksemplet 

viser meget godt vejudviklingen i Danmark 

fra 1920’erne til de tidlige 1960’ere. Der 

blev anlagt få nye veje, men det eksiste-

rende vejnet blev kraftigt forbedret med 

utallige forlægninger, og man gik fra maka-

damveje over primitive faste belægninger 

til solide tæppebelægninger.

Store broer og store planer 
i 1930’erne – biler versus 
jernbaner
Endnu i 1920’erne satte jernbanerne den 

trafikpolitiske dagsorden, også selvom bi-

len havde fået sine interesseorganisationer 

som FDM og KDAK. Historien om mellem-

krigstidens to store broer, Lillebælts- og 

Storstrømsbroen, viser meget godt, hvor-

dan der i stigende grad måtte tages hensyn 

til bilerne. DSB’s stærke position viste sig i 

debatten forud for vedtagelsen af anlægs-

loven for Lillebæltsbroen i 1923. En bro 

mellem Fyn og Jylland var et gammelt øn-

ske, som var bragt på bane i 1855, 1886, 

1899 og 1905, men nu skulle det være. 

DSB, hvis meget kompetente broafdeling 

stod for design og projektering, foreslog 

i 1923 anlæg af en ren jernbanebro. Efter 

Figur 2. Med de moderne veje fulgte også benzinstationer. Denne lå på Århusvej 19 i Viborg. 

Mærket Nafta er for længst forsvundet (Lokalhistorisk Arkiv for Viborg Kommune).

Figur 3. Der lægges asfalt på en af Holbæk Amts landeveje i 1930’erne. Køretøjet har en 

såkaldt kostespreder. (Holbæk Lokalhistoriske Arkiv).

Figur 4. Der lægges betonvejbane på 

Strandvejen (Danske Veteranbilklub).

protester fra motororganisationerne, FDM 

og KDAK, blev en billøsning dog taget un-

der overvejelse. Første løsningsforslag var 

at anbringe en hængefærge under broen. 

Næste forslag var at udføre bropillerne så 

brede, at der senere kunne anlægges en 

vejbane til biler. Biltilhængernes pres var 

stærkt nok til, at det i 1927 blev besluttet, 

at broen skulle anlægges som kombineret 
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bro med to jernbanespor og to vejspor. Li-

gesom med den lidt senere Storstrømsbro 

blev der dog økonomiseret med vejbred-

den, der kun blev på 5,6 m. Da broen blev 

indviet i 1935, var der næppe mange, der 

fandt de to vejspor overflødige.

Da det i 1932 blev vedtaget at anlægge 

en bro over Storstrømmen, var debatten 

om jernbane- eller kombineret bro ikke 

nødvendig. Europas da længste bro kunne 

trods krisen anlægges som bil- og jernba-

nebro i løbet af fem år. I 1937 blev den ind-

viet som Europas længste bro. I engelske 

Sunday Times fandt man et særligt indlæg 

med detaljeret omtale af anlægget. En 

grund til omtalen var, at det af handelspoli-

tiske årsager var valgt at lade det engelske 

Dorman, Long & Comp. levere overbygnin-

gen i stål.

Gennem mange års arbejde med store 

anlægsopgaver havde DSB udviklet en 

stærk broafdeling. Kontoret havde i den 

unge broingeniør Anker Engelund fået en 

kapacitet på højt niveau. Han udkastede 

ikke blot de to store broprojekter, men også 

en række af 1930’ernes mellemstore broer 

som Oddesund-, Vildsund-, Møn-, Mas-

nedø- og Guldborgsundbroerne. Af disse 

broer var kun den kombinerede Oddesund-

bro et DSB-projekt. De øvrige broer udka-

stede Engelund for de involverede amter, 

der som bygherrer ansøgte om vejfonds-

midler og udliciterede anlægsopgaverne. 

Kun to af 1930’ernes mellemstore broer 

blev ikke udkastet af Anker Engelund. Det 

var Limfjordsbroen mellem Aalborg og Nør-

resundby og Aggersundbroen i Limfjorden. 

At det var DSB’s broafdeling, der udarbej-

dede Lillebælts- og Storstrømsbroprojek-

terne, var en fordel. Vejbestyrelsen lå frem 

til 1972 hos amtsrådene. Det ville have 

været en stor opgave for Odense og Vejle 

samt Præstø og Maribo amter at forestå 

anlæg af broerne. Nu kunne deres indsats 

begrænses til tilslutningsanlæggene. Fi-

nansieringen af broerne kom dels fra DSB 

fra lån og fra såkaldte vejfondsmidler. Der 

indførtes særlige broører betalt af benzina-

fgifterne. Danmark var stolt af disse broer, 

og der kan ikke herske tvivl om, at de var en 

meget stor trafikal gevinst for samfærdslen 

i øriget Danmark.

Refusioner og vejfonde – 
vejfinansiering frem til 1972
Intet vejprojekt af mere end lokal betyd-

ning, der blev udført fra 1920’erne og frem 

til 1972, undgik en debat om brug af faste 

Figur 5. Lyngbyvejen før den blev ombygget. Belægningen er chaussébrosten. Der er as-

falterede sidestykker. Det kan minde om den anlægsmetode, som den franske vejingeniør 

Jean Marmillod indførte i Danmark i 1760’erne. (Det Kongelige Bibliotek).

Figur 6. Roskildevejen i fire spor med betonbelægning. Billedet er fra 1951. Vejen blev 

anlagt sidst i 1930’erne. (Dansk Veteranbilklub).
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refusionsmidler og bevilgede vejfondsmid-

ler. Allerede i motorloven af 1910 blev det 

bestemt, at provenuet af en hestekraftsaf-

gift på biler skulle kanaliseres til amtsrå-

dene til finansiering af deres vejarbejder. 

Begrundelsen var, at amtsskatterne ikke 

indbragte tilstrækkelige midler til at finan-

siere de store vejarbejder, som forestod, 

når bilerne vandt udbredelse.

De omkring 1.000 biler, der befærdede 

Danmarks veje i 1910, kunne ikke betale 

nogen stor andel af anlægsudgifterne for 

landets landeveje, men i 1920’erne vok-

sede provenuet af bil- og benzinskatterne 

til en anseelig størrelse. Gennem flere mo-

torlove blev beskatningens anvendelse til 

refusioner til amter og kommunale styr-

ket af en registreringsafgift, vægtafgift og 

benzinskatter. Med de store broprojekter 

i 1930’erne føjedes nogle broører til ben-

zinafgiften. Refusionen var en fast andel af 

afgiftsprovenuet, der udbetaltes til amts-

kommuner og kommuner efter en fast 

nøgle. Beløbet var afhængigt af den årlige 

opkrævede afgifts størrelse.

I 1929 og 1931 føjedes et nyt moment 

til vejfinansieringen, nemlig vejfondsmid-

lerne. 4/7 af det provenu, der oversteg 33 

mio. kr., skulle overføres til en særlig fond, 

som amterne og kommunerne kunne an-

søge om støtte til vejanlæg, der var af mere 

end lokal betydning. Prioriteringen lå hos 

overvejinspektøren, mens ministeriet for 

offentlige arbejder stod for administration 

af udbetalingerne. Her fik man igen mid-

lerne udbetalt fra Finansministeriet.

Figur 7. Lillebæltsbroen fotograferet kort tid efter indvielsen i 1935. I forgrunden ses gym-

nastikpiger fra Snoghøj Højskole (Det Kongelige Bibliotek).

Figur 8. Storstrømsbroen under anlæg. (Det Kongelige Bibliotek).

Figur 9. Den nyåbnede Storstrømsbro. Broen blev indviet i 1937. (Vordingborg 

Lokalhistoriske arkiv).

1930’ernes store arbejdsløshed blev 

medvirkende til den hurtige modernise-

ring af det danske vejnet. Socialministe-

riet ydede midler til vejfonden, fordi tidens 

vejarbejder kunne give mange mænd be-

skæftigelse. Der var stadig meget manuelt 

arbejde ved vejanlæggene. Et godt mål for 

indsatsen fra 1925 til besættelsen den 9. 

april 1940 var, at næsten hele Danmarks 

landevejsnet inklusive det gamle hovedlan-

devejsnet var blevet asfalteret. Vejnettet var 

stadig præget af manglende sikring mod 

uheld. På et punkt var en større indsats på-

begyndt. Ved krydsningsfonden blev flest 

mulige jernbaneoverskæringer reguleret 

med enten bomme eller lysregulering.
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Almindelige amtslandeveje og 
hovedveje
Fra 1918 til 1943 steg længden af lande-

vejsnettet fra 6.771 km til 8.025 km. Noget 

af denne stigning skyldtes nye opmålinger 

af vejnettet og omklassificeringer af tidli-

gere biveje til landeveje. Stigningen skyld-

tes dog især genforeningen i 1920, der 

bragte et forsømt sønderjysk vejnet under 

dansk bestyrelse. Der måtte vedtages en 

stor særbevilling til genopretningen.

Ved vejloven af 1867 blev hovedlan-

devejsklassifikationen ophævet og de 

tidligere hovedlandeveje i 1868 overdra-

get til amtsrådenes bestyrelse. Det gav i 

1920’erne og 30’erne den ulempe, at der 

ikke fandtes et nummereret, klassifice-

ret overordnet vejnet til et voksende antal 

stadig hurtigere biler. I 1937 udstedtes en 

kortfattet bekendtgørelse om hovedfærd-

selsårer. Bekendtgørelsen fastlagde i hen-

hold til færdselsloven af 1932 en række 

hovedfærdselsårer, der fik vejnumre og be-

tegnedes som hovedveje. Lovens måske 

Figur 10. Anker Engelund (1889-1961) var 

civilingeniør og leder af DSB’s broafdeling. 

I 1930’erne bestred han også et professo-

rat i brobygning ved Polyteknisk Lærean-

stalt. Han designede de fleste af Danmarks 

større broer fra 1920’erne til 1950’erne. 

Engelund afsluttede sin karriere som rektor 

for Polyteknisk Læreanstalt. (Det Kongelige 

Bibliotek).

Figur 11. De tre ingeniørfirmaers plan for et dansk motorvejsnet fra marts 1936. (Fra Motor-

veje med Broer, 1936).

vigtigste paragraf indførte fuld vigepligt 

fra veje, der tilsluttedes de nummererede 

hovedfærdselsårer. Det var et første skridt 

til afskaffelse af den endnu gældende livs-

farlige højrevigepligt. Hovedvejsnumrene 

gik igen, da vejloven af 1957 genindførte 

hovedlandevejene pr. 1. april 1958.

Motorveje med broer 
– ingeniørfirmaernes 
drømmeprojekt
1930’ernes broprojekter gav nogle af de 

deltagende firmaer mod på at udtænke 

endnu større projekter. I 1935 udarbejdede 

de tre danske ingeniørfirmaer Højgaard & 

Schultz, Christiani & Nielsen og Kampsax 

et projekt for en Øresundbro, der ikke blot 

skulle skabe forbindelse mellem Sverige og 

Danmark, men også erobre en andel af jern-

banetrafikken sydpå fra færgeforbindelsen 

Trelleborg-Sassnitz. Der blev indgået aftale 

med tre store svenske koncerner om pro-

jektet for en fast forbindelse. Der blev også 

hentet inspiration fra det stærkt promove-

rede tyske autobahnprojekt. Christiani & 

Nielsen var allerede fra 1934 involveret i 

arbejder for det tyske Oberste Bauleitung 

Reichsautobahn.

De tre danske firmaer fandt snart, at 

Øresundbroen burde suppleres med et 

udkast til et dansk motorvejsnet, der også 

skulle inkludere en fast Storebæltsfor-

bindelse samt færgeforbindelser Rødby-

Femern og Hirtshals-Sydnorge. Motor-

vejsnettet var et stort H med forbindelse 
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København-Rødbyhavn, København over 

Halsskov og Fyn og Trekantsområdet til en 

nord-syd gående længdevej i Jylland fra 

Padborg til Hirtshals. Fra Kolding gik en af-

stikker til Esbjerg. Længden af det foreslå-

ede netværk var 685 km. Omkostningerne 

blev anslået til 565 mill. kr. Der blev offent-

liggjort en Øresunds- og en motorvejs- og 

bropublikation den 9. marts 1936.

Projektet vakte opsigt i pressen, men 

fik ikke nogen reel opbakning i danske vej-

kredse. I 1936 var der 120.000 personbiler 

i Danmark. DV gav en loyal beskrivelse af 

projektet, men dommen var entydig: ”… at 

det sikkert er et udmærket Projekterings-

arbejde, der er udført. Men noget med Vir-

keligheden at gøre, har projekterne ikke”. 

Det blev også anført, at ”… det i hvert Fald 

ikke er Sparetanker, der ligger til Grund for 

at bygge urentable Broer over Storebælt 

og Øresund og forsyne Landet med Veje 

beregnede til 200 km’s Fart.” Den negative 

vejfaglige dom fik de tre selskaber til at lan-

cere et noget barberet projekt i 1937, men 

det overbeviste heller ikke DV og amtsvej-

folkene. Overvejinspektoratet fik udarbej-

det en ekspertrapport om projektet. Den 

konkluderede, at både anlægs- og vedlige-

holdelsesudgifterne var estimeret for lavt.

Motorveje som 
samarbejdspolitik
Efter besættelsen 9. april 1940 blev den 

almindelige personbilstrafik hurtig indstillet 

og mange biler klodset op. Det skulle der-

for synes absurd at lancere et motorvejs-

projekt. Men under en krig er meget mu-

ligt. På et tidspunkt, hvor Tyskland så ud til 

at ville løbe hele Europa over ende, søgte 

regeringen Stauning at finde Danmark en 

plads i den nye verdensorden. Man søgte 

efter samarbejdsprojekter, der ikke var for 

kompromitterende. I foråret havde den ty-

ske gesandt Renthe-Fink bragt det store 

projekt fra 1936-37 i erindring. Tyskland 

indkaldte i sommeren 1940 til forhandlinger 

i Berlin om en told-og møntunion for det 

nye Europa. Den nye udenrigsminister, Erik 

Scavenius, indtrådt i regeringen i juli 1940 

som såkaldt upolitisk minister udvalgte en 

tremandsdelegation med den ligeledes nye 

minister for offentlige arbejder, Gunnar Lar-

sen, som leder. Forhandlingerne i Berlin i 

august 1940 blev resultatløse, men Gunnar 

Larsen fulgte op på de tyske signaler om et 

motorvejssamarbejde og havde under op-

holdet et møde med den dynamiske leder 

af det motorvejsprojekt, Dr. Fritz Todt.

Efter forhandlinger i efteråret 1940 blev 

der den 17. april 1941 vedtaget en anlægs-

lov for første fase af Fugleflugtsprojektet, 

en motorvej fra en ny færgehavn i Rødby-

havn til Storstrømsbroen. En anden lov af 

3, januar 1941 anordnede anlæg af en fær-

gehavn i Rødbyhavn, indkøb af en færge 

samt anlæg en jernbane fra Nykøbing F. til 

Rødbyhavn. Første spadestik til vejen blev 

taget under fælles dansk-tysk festivitas 

den 14. september 1941. Trods voksende 

materialemangel fortsatte arbejderne frem 

til maj 1945. Det havde især beskæftigel-

sesmæssige grunde. Ved spadestikscere-

monien blev et nyt led i forbindelsen aftalt, 

en ringmotorvej vest om København med 

tanke på en senere forbindelse til Helsin-

gør. Projektet blev vedtaget i Folketinget 

i 1942. Ingen af projekterne blev fuldført, 

men indgik i senere motorvejsanlæg. Mo-

torvejsprojekterne kunne kun vanskeligt 

håndteres af amtsvejvæsenerne. Derfor fik 

Gunnar Larsen oprettet Teknisk Central, 

der som en afdeling af ministeriet skulle 

bestyre motorvejene og visse andre sam-

arbejdsprojekter.

Figur 12. De tre ingeniørfirmaers forslag til en Øresundsbro. (Fra Motorveje med Broer, 

1936).
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De første efterkrigsår
Krigsårene havde ikke påført vejnettet 

større krigsskader. Tyske militærkøretøjer 

havde beskadiget nogle veje, men ellers 

skyldtes det behov for en ekstra indsats, 

der konstateredes efter krigen, især fem 

års mangelfuld vedligeholdelse. Asfalt, be-

ton, stål og jern til armeret beton, olie og 

benzin til maskinerne havde manglet. Refu-

sioner og vejfondsmidler kom fra bilafgifter. 

Provenuet faldt kraftigt under krigen. Tek-

nisk Central mistede hurtigt sin særstilling. 

Det blev omdøbt til Anlægsdirektoratet i 

1946 og blev siden indlemmet i det i 1949 

oprettede vejdirektorat som Anlægskonto-

ret. Snart herskede den amtskommunale 

vejbestyrelse igen uantastet.

Der blev i 1946 nedsat en forvaltnings-

kommission, der skulle rationalisere ar-

bejdsgange i centralforvaltningen. Et bind 

af den omfattende rapport behandlede 

Ministeriet for offentlige Arbejder. Kommis-

sionen fandt, at der i ministeriet var megen 

overlapning mellem Overvejinspektoratets 

behandling og prioritering af vejfondsan-

søgninger og ministeriets vejkontors admi-

nistration af den praktiske del af fordelin-

gen. Det førte til, at der på kommissionens 

anbefaling i 1949 ved årets normeringslov 

blev oprettet et vejdirektorat under mini-

steriet, der skulle varetage refusioner, be-

handling af vejfondsansøgninger, juridiske 

vejsager og tilsyn med vejsektoren. Der 

oprettedes en stilling som vejdirektør, som 

blev besat af kontochef Kaj Bang fra Mi-

nisteriet for offentlige Arbejders vejkontor.

For hovedfærdselsårernes vedkom-

mende var 1930’erne og især 1950’erne 

glade for de 3-sporede veje med midterba-

nen som fælles overhalingsbane. Vejtypen 

så man bl.a. mellem Roskilde, Ringsted og 

Slagelse, på Nordfalster, mellem Århus og 

Figur 13. Sådan forestillede planlægger-

nes sig en motorvejsstrækning i et dansk 

landskab. Inspirationen kom fra illustratio-

ner i det tyske Die Strasse, der var Oberste 

Bauleitung Autobahns officielle publikation. 

(Fra Motorveje med Broer, 1936).

Figur 14. Her ses minister for offentlige ar-

bejder Gunnar Larsen ved et møde i Tysk-

land, formentlig told- og møntunionfor-

handlingerne i Berlin i juli 1940, i samtale 

med den tyske finansminister Lutz Schwerin 

von Krosigh. (Det Kongelige Bibliotek).

Fra efterkrigsstilstand til ”Det store H” 1945-1973
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Randers, mellem Vejle og Horsens og på 

andre stykker af hovedvej 10. De 3-spo-

rede veje fik noget ufortjent ry for at være 

særligt farlige, fordi midterbanerne funge-

rede som overhalingsbane for trafikken i 

begge retninger.

Det trafikøkonomiske 
Udvalg og andre 
planlægningsprojekter
Gradvise lettelser af importrestriktionerne 

betød, at biltallet tredobledes fra 1950 til 

1960. Gennem 1960’erne øgedes antallet 

tre gange mere. Trafikstatistikeren Aage la 

Cour udtalte i 1956 i et foredrag, ”Endnu 

har, så vidt vides, alle hidtidige forudsi-

gelser om udviklingen i motorparken un-

dervurderet den kolossale ekspansion, vi 

står midt i.” Det var med bilerne som med 

hele samfundsudviklingen: Trods fortsat 

smalhals troede danskerne allerede tidligt 

i 1950’erne på, at stærk vækst og øget vel-

stand stod for døren.

Det Trafikøkonomiske Udvalg gjorde 

fra 1955 til 1961 en markant indsats for 

modernisering af trafiksektoren Det blev 

nedsat på initiativ af chefen for Det Økono-

miske Sekretariat (DØS), Erik Ib Schmidt, 

senere departementschef i Finansministe-

riet og en af den moderne velfærdsstats 

mest markante planlæggere. DØS udarbej-

dede i foråret 1954 et notat om ministeriet 

for offentlige arbejders aktiviteter. Analysen 

viste Schmidt og DØS, at der var mange 

store projekter på dagsordenen bl.a. Sto-

rebælts- og Øresundsforbindelserne, men 

der manglede i Schmidts øjne koordinering 

og prioritering af ministeriets aktiviteter, 

så meget mere som der var tale om me-

get store samfundsinvesteringer. Det førte 

ham til at foreslå, at ministeriet skulle op-

rette et trafikøkonomisk udvalg. Det blev 

nedsat pr. 1. september 1955. Schmidt 

udtalte i et foredrag holdt i Nationaløkono-

misk Forening d. 26. oktober 1954: ”… den 

moderne trafik er et led i den industrielle 

udvikling; det ville simpelt hen være utæn-

Figur 15. Hovedvej 10 eller Randersvej ved Lisbjerg nord for Aarhus, 1969. (Lokalhistorisk 

Samling, Aarhus).

Figur 16. Udviklingen i den danske motor-

park fra 1931 til 1959. (Fra Vejdirektoratets 

Trafikrapport for 1959).

Figur 17. I 1950’erne begyndte man for alvor at føle, at massebilismen var over landet – og 

at der dermed var behov for nye og bedre veje. Her ses stærk trafik på Randersvej i den 

nordlige del af Aarhus i 1957.
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keligt, at vi skulle kunne fortsætte den me-

get stærke industrialisering, som for tiden 

er i gang her i landet og i hele Vesteuropa, 

uden at udbygge vort trafikvæsen i pas-

sende takt.” Vejdirektør Kaj Bang blev en 

vigtig figur både ved udvalgets nedsæt-

telse og ved dets mange møder.

Udvalget leverede i anden og afslut-

tende betænkning i 1961 en prioriteret 

investeringsplan for de store trafikinveste-

ringer. Tre store projekter blev prioriteret i 

rækkefølge: De københavnske trafikfor-

bindelser, Storebælts- og Øresundforbin-

delserne. Men denne indplacering skulle 

ses i forhold til en helhed, hvor 60% af tra-

fikinvesteringerne i de næste 20 år skulle 

anvendes på vejsektoren, mens jernbane-

investeringernes andel faldt markant.

De første 
motorvejsstrækninger og 
Fugleflugtslinjens 2. fase
Mens Det Trafikøkonomiske Udvalg arbej-

dede i analysefasen, fulgte Københavns 

og Frederikborg amter op på den såkaldte 

facadeløse vej til Hørsholm, der var påbe-

gyndt i 1938. Støttet af en anlægslov fra 

1954 påbegyndtes og fuldførtes i 1956 

Danmarks første motorvejsstrækning på 

12 km mellem Jægersborg og Brådebæk. 

Den fik navn efter det nærliggende, mere 

kendte Hørsholm. Året efter åbnedes yder-

ligere en strækning på 5,5 km fra Hørsholm 

til Brønsholm. I dag er Hørsholmvejen ble-

vet en del af Helsingørmotorvejen.

Også andre små motorvejsstrækninger 

blev anlagt, før de store planlægningsar-

bejder fremlagde deres resultater. Der blev 

anlagt 10 km lange færgemotorveje ved 

Halsskov og Knudshoved i 1956-57 i til-

slutning til de nye bilfærgeanlæg samt en 

motorvej til lufthavnen i Kastrup.

Indtil de første krigsår var der fast fær-

gefart fra Gedser til Warnemünde. Da War-

nemünde efter krigen blev en del af Østzo-

nen, blev den gamle rute i 1951 erstattet 

af færgeruten Gedser-Grossenbrode, hvis 

største handicap dels var en lang sejlrute, 

dels relativt få afgange i døgnet. I 1954 

nedsatte DSB og Deutsche Bundesbahn, 

som stod bag færgedriften, en komité, der 

skulle undersøge mulighederne for og om-

kostningerne ved en ny færgerute på den 

kortere strækning fra Rødhavn til Nordfe-

mern.

Det førte til, at der i 1958 kunne un-

derskrives en aftale mellem trafikminister 

Kai Lindberg og hans tyske kollega H.C. 

Seebohm om en Fugleflugtslinje. Den in-

volverede både vej- og jernbanetilførsler 

til færgehavne ved Rødbyhavn og Puttgar-

den. På begge sider skulle der anlægges 

færgelejer og stationer. Der blev bygget en 

jernbane- og vejbro over Guldborgsund 

ved Nykøbing F. og anlagt en et-sporet 

bane uden stationer til Rødbyhavn. Tracé 

og vejbefæstelser samt motorvejsbroer 

fandtes på Lolland fra krigens tid, og de 

kunne anvendes med visse modifikationer. 

Fugleflugtslinjens Lolland-Femerske del 

kunne indvies og tages i brug i 1963. De 

22,5 km motorvej til Sakskøbing fik først 

langt senere direkte tilslutning til Sydmo-

torvejen.

Vejplanlægning og  
”Det store H”
I 1957 udstedtes en ny vejlov med gyl-

dighed fra 1. april 1958. I 1958 føjedes en 

lov om vejrefusion til. Denne sidste skulle 

sikre, at refusionsudbetalingerne blev mere 

Figur 18. Et stykke tresporet hovedlandevej på Nordfalster lidt syd for Storstrømsbroen, 

som ses øverst i billedet. (Vordingborg Lokalhistoriske Arkiv).

Figur 19. Motor nr.15 fra 21. juli 1962, hvor den nyligt udnævnte motorvejschef Per Milner 

over 12 sider præsenterede ”Det Store H”. Her ses første opslag af artiklen.
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stabile og mindre afhængige af det årlige 

bilafgiftsprovenu. Loven sikrede en støtte-

andel for hovedlandevejsarbejder på 85% 

og for motorveje 100%. Vejloven af 1957 

genindførte hovedlandevejsklassifikatio-

nen. Hovedlandeveje skulle nu igen være 

defineret ved lov som led i et nationalt vej-

net. Ikke mindst blev det bestemt, at Vejdi-

rektoratet sammen med amtsrådene skulle 

udarbejde vejplaner for hvert amt samt en 

national vejplan. Vejdirektoratet havde fak-

tisk arbejdet med udkast til landets over-

ordnede vejnet siden først i 1950’erne, men 

nu skulle der indledes et samarbejde med 

amterne.

I efteråret 1959 udarbejdede Vejdirek-

toratet en oversigt over vejplanarbejdet, 

som publiceredes i DV’s nr. 1 i 1960. Over-

sigten viser, at direktoratet ret håndfast på-

tog sig styringen af planlægningsproces-

sen. Man konstaterede tørt sidst i artiklen, 

at det, indtil de nye vejlove blev vedtaget, 

var overladt de enkelte vejbestyrelser at 

bestemme, hvilke arbejder de anså det for 

ønskeligt at udføre. Vejbestyrelserne havde 

naturligvis måttet stille de lokale interes-

ser i forgrunden. Det blev altså mere end 

antydet, at amtsrådene varetog lokale og 

regionale interesser mod Vejdirektoratets 

helhedssyn.

Der blev derfor ikke udarbejdet amts-

lige vejplaner i disse år. Derimod skabte 

Vejdirektoratet, udover i 1962 at publicere 

planen for ”Det store H” i bl.a. FDM’s MO-

TOR, to markante rapporter om henholds-

vis motorveje i Jylland i 1962 og om det 

fremtidige vejsystem i Nordsjælland i 1963. 

De enkelte strækninger måtte vedtages 

stykvis af Folketinget.

Kampen om 
motorvejsprojektering og 
hovedlandevejsbestyrelse
Allerede i 1956 drøftede Amtsrådsforenin-

gen på dens årsmøder amternes problem 

med at bevare den amtslige vejbestyrelse 

i forbindelse med kommende motorvejs-

anlæg. Man anpriste i de kommende år på 

flere ekstraordinære møder det kommunale 

selvstyres kvaliteter og hævdede, at vejop-

gaver, selv motorvejsbyggeri, bedst kunne 

løses lokalt eller regionalt. Det stødte ef-

terhånden på irritation i Folketingets tra-

fikudvalg. Vejplanarbejdet havde vist, hvor 

vanskeligt det var for amterne at planlægge 

i samlet flok. Socialdemokratiets trafikord-

fører Svend Horn fik fremsat et lovforslag, 

der blev vedtaget i 1963 uden egentlig hø-

ring i amtsrådene, hvorefter staten skulle 

overtage bestyrelsen af motorvejene. Des-

uden blev det vedtaget, at alle hovedlan-

devejsarbejder skulle vedtages ved lov. 

Foreløbig overtog staten kun bestyrelsen 

af motorvejene, ikke af de almindelige ho-

vedlandeveje.

Da det i 1965 kunne blive aktuelt at 

vedtage anlægslove for motorvejene, blev 

det amtsrådenes indstilling, at der skulle 

oprettes tre-fire amtslige motorvejskonto-

rer i Jylland til at udføre planlægning og 

projektering af den østjyske motorvej. Det, 

fandt den socialdemokratiske trafikordfører 

Svend Horn, var urimeligt. Vejdirektoratet 

oprettede et motorvejskontor i Viby J., som 

uden videre information til amtsrådene i 

1967 overtog styringen af anlægget af den 

østjyske motorvej. Amtsrådene følte sig 

kuppet. Man mente, at trafikminister Kai 

Lindberg i foråret 1966 havde lovet amts-

rådene, at deres vejvæsener skulle udføre 

projekteringen. Direktoratet mente uden 

tvivl, at det lod fornuften og helhedssynet 

skære igennem.

Vejdirektoratet var inde i en proces, 

hvor det omdannedes til en teknisk sty-

relse, der kunne varetage planlægnings- 

og projekteringsopgaver. I 1974 blev det 

en selvstændig enhed under ministeriet. 

Vejforvaltningen skulle ikke mere være 

departemental. Kun juridiske sager og 

ministersager forblev under ministeriet. 

Direktoratet savnede endnu tilstrækkelig 

teknisk kapacitet. Derfor indgik de to par-

ter, trods uenigheden om hvem der skulle 

sætte dagsordenen, et arbejdsfællesskab, 

som der i øvrigt var lagt op til i vejloven af 

1963. Amterne fik overladt projekterings-

opgaver og efter kommunalreformen i 1972 

vedligeholdelsesarbejder på motorvejene. 

Således havde Odense, Vejle og Århus 

amtsråd og amtskommuner længe stærke 

motorvejsafdelinger, og motorvejsopga-

verne fyldte mere i disse amters budget-

ter, end vejvæsenet nogensinde før havde 

gjort. Vejdirektoratet bevarede den juridi-

ske sagsbehandling frem til 1974, hvor den 

overgik til ministeriets departement.

En yderligere vigtig faktor var Vejdirek-

toratets nye motorvejschef Per Milner, der 

havde den entreprenørånd og fremdrift, 

der kunne bære det nye store projekt. Med 

charme og politisk tæft bar han motorvejs-

projektet frem. Da Kaj Bang måtte trække 

sig på grund af sygdom i 1972, var Milner 

det oplagte valg til ny vejdirektør, der kunne 

tiltræde samtidig med, at kommunalrefor-

mens nye vejlov trådte i kraft.

Professor Humlums 
Motorvejsmodel
Professor i kulturgeografi Johs. Humlum fra 

Århus Universitet lancerede i artikler, bøger 

og foredrag i årene 1959-66 sit særlige bud 

på et dansk motorvejsnet, som fik en del 

medvind i opinionen. Vejdirektoratet arbej-

dede jo allerede med planer for Det store H.

Der lanceredes også flere landsplan-

modeller i disse år. Humlum fandt generelt, 

at der ved motorvejsplanlægning burde 

Figur 20. Med til det nye trafikbillede hørte også ulykkerne. Her er to Opel Rekorder – af 

panoramarude-modellen fra sidst i 1950’erne– stødt sammen i Aarhus. (Lokalhistorisk Sam-

ling, Aarhus).
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satses på de landssammenbindende for-

bindelser, der så ud over amternes og 

regionsplanlægningens horisont. Han er-

klærede rask væk motorvejen fra Køge til 

Rødbyhavn for irrelevant. Den var mest til 

glæde for passerende tyske, svenske og 

norske bilister. To linjeføringer var for Hum-

lum centrale: 1: Strækningen fra Køben-

havn over Køge til Korsør, tværs over Fyn 

og ad en ny bro syd om Kolding til Esbjerg; 

2: Den nord-sydgående linje i Jylland, som 

passerede øst-vest-linjen ved Vamdrup. 

Den burde føres op gennem det indre Jyl-

land og med udgangspunkt i Kruså pas-

sere Vamdrup, gå øst om Herning og Ikast, 

tangere Viborg og gå vest om Aalborg til 

Hirtshals og Frederikshavn. Motorvejen 

skulle fremme egnsudviklingen i Vest- og 

Midtjylland og i Nordjylland. Vejdirektora-

tets forslag om en østjysk motorvej – den 

motorvej vi kender i dag – ville angiveligt 

forfordele Midt- og Vestjylland yderligere.

Humlum markerede fire industrizoner 

på sine kort, hvoraf Kolding-Vejen-zonen 

burde være hjemsted for centraladmini-

strationen. Han mente med sin Rasmus 

Modsat-logik at kunne dreje industriud-

viklingen og bosættelsen i vestlig retning. 

Planen var et angreb på Vejdirektoratets 

østjyske motorvej. Vejdirektoratet svarede 

igen i Jyllandsrapporten med åbenlyse an-

greb på Humlums model og et forsvar for, 

at lade motorvejen følge befolknings- og 

erhvervskoncentrationerne.

Den store anlægsfase  
1963-1975
Trods den manglende vedtagelse af vejpla-

ner og investeringsplaner for de næste 20 

år havde Trafikministeriet i ”Det store H”-

modellen en gennemarbejdet masterplan 

for de næste årtiers arbejde. Efter vejloven 

i 1963 kom de første anlægslove for mo-

torveje. Der blev lagt ud med to projekter, 

der blev særlige udfordringer for Vejdirek-

toratet, Limfjordstunnelen og den nye Lille-

bæltsbro. Blandt de første motorvejsstræk-

ninger var Køge Bugt-motorvejen, der ved 

Køge deltes i Vest- og Sydmotorvejen. På 

Fyn var linjeføringen ret uproblematisk. Kun 

føringen syd om Odense gav anledning til 

større debat. I Jylland startede arbejdet på 

den østjyske motorvej i Trekantsområdet. 

En aftale med Vesttyskland, der havde ført 

motorvej op til Flensburg, betød, at der sat-

sedes på at fuldføre Kolding-Padborg før 

strækningerne nord for Vejle.

I 1972 var der indledt et nyt samarbejde 

under Vejdirektoratets ledelse om udarbej-

delse af en samlet vejplan for Danmark. Og 

det lykkedes denne gang at involvere de 

amtskommunale vejmyndigheder i plan-

lægningen. Da Skitse til Vejplan forelå i 

Figur 21. Professor i kulturgeografi Johs. 

Humlum (1911-) fra Aarhus Universitet 

skabte i årene 1959-1966 en i Danmark 

hidtil uset debat om motorveje og lands-

planlægning. (Det Kongelige Bibliotek).

Figur 22. Humlums motorvejsplan med indtegnede industrielle udviklingszoner. (Fra bogen 

Landsplanlægning i Danmark, 1961.).
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Figur 23. MOTOR nr. 15 fra 21. juli 1962. 

Blandt de vejplaner, der blev forevist i Per 

Milners artikel om Det store H, var mo-

torvejsudfletningerne mellem Avedøre og 

Valby, som fik det her skitserede forløb.

Figur 24. I 1963 redegjorde vejdirektør Kaj 

Bang for status på de store vejprojekter. 

MOTORS forside slog tonen an til en af 

disse års favoritdiscipliner, store vejarbej-

der. På billedet ses en vejhøvl. (MOTOR, nr. 

12, 8, juni 1963).



36 TRAFIK & VEJE • 2017 mARts

1975, måtte vejdirektør Per Milner imidler-

tid i forordet skrive, at forudsætningerne for 

planen var faldet bort. Planen, der hvilede 

på vækstperiodens optimisme, blev aflyst, 

før den kunne iværksættes. Planen fik dog 

uden tvivl betydelig indflydelse på de næ-

ste årtiers vejindsats.

Planlægning i og omkring 
København
En vigtig del af efterkrigstidens storsti-

lede planlægning fandt inspiration fra Kø-

benhavns byplanlæggere. Egnsplanrådet 

(for Storkøbenhavn) offentliggjorde i 1947 

den nu meget kendte Fingerplan, der byg-

gede videre på tanker fra 1930’erne om 

at bevare grønne områder. Under ledelse 

af professor Steen Eiler Rasmussen og 

senere professor i byplanlægning Peter 

Bredsdorff fremlagdes en udbygningsplan 

for Storkøbenhavn, der ønskede at samle 

byens ekspansion ud langs trafikkorrido-

rerne, fingrene, her især S-togs-linjerne. I 

disse korridorer tænktes også indførsels-

vejene lagt. Det gav mulighed for at have 

grønne arealer helt ind til brokvartererne. 

Dette mønster blev normgivende for plan-

lægningen, omend der dog senere blev 

vedtaget en særlig plan for Tåstrup-Køge 

Bugt-området, som skulle bære en kon-

centreret bosættelse langs de to sydligste 

fingre. Mest markant blev de nye Køge 

Bugt-byer, som alle byggedes med bycen-

tre og massive boligblokke i beton og mur-

sten og tæt kontakt til S-togslinjen til Køge 

og Køge Bugt-motorvejen.

Motorvejstilførslerne til København var 

foregrebet med krigsårenes ringmotorvej, 

som nu forbinder Helsingørmotorvejen 

med Køge Bugt- og Holbækmotorvejen. 

Det meste af det tilslutningsvejnet, ho-

vedsageligt motorveje, som blev fremlagt 

i Vejdirektoratets 1963-rapport, er blevet 

gennemført. Største ’hul’ i 1963-planen 

er B-5, en ringmotorvej fra Hedehusene 

til Brønsholm på Helsingørmotorvejen, en 

vej, der skal lede gennemgående trafik til 

Nordsjælland helt uden om Københavns-

området.

Mens tilslutningsmotorvejsnettet ude-

fra blev gennemført, blev spørgsmålet om 

forbindelserne ind i det centrale København 

en mere broget sag. København havde en 

stab af fremragende byplanlæggere under 

Stadsingeniørens Direktorat. I 1954 lance-

rede Stadsingeniørens Direktorat Skitse til 

Generalplan, et projekt der ville føre otte 

radialgader ind til en ringgade langs sø-

erne. Planen blev revideret i 1958, men 

aldrig officielt vedtaget. Efterhånden blev 

radialgaderne i forslagene til motorgader. 

Lyngbyvejen skulle som massiv motorgade 

støde til Søringen. For at modvirke udflyt-

ningen fra den indre by blev der planlagt 

et stort forretnings- og kontorkvarter, City 

Plan Vest. Planerne lagde generelt op til at 

skåne Middelalderbyen for voldsomme ga-

degennemføringer og saneringer. De øvrige 

forslag indebar til gengæld massive nedriv-

ninger. Lyngbyvejprojektet og nedrivninger 

i Fredensgade samt planen om opfyldning 

af en del af søerne vendte sidst i 1960’erne 

stemningen mod Søringsprojektet, der blev 

opgivet i 1974. 

Figur 25. Kaj Bang fortalte i en artikel i 1963 om de igangværende store vejprojekter (MOTOR, nr. 12, 8, juni 1963).
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Krisen i 1973 og dens følger
I 1971 blev der i forbindelse med kommu-

nalreformen af 1970 vedtaget en ny vejlov 

med gyldighed fra 1. april 1972. Loven blev 

det endelige farvel til refusioner og vej-

fondsmidler. I stedet fik amtskommunerne 

bloktilskud, som de selv kunne fordele på 

de amtskommunale budgetposter. Loven 

betød, at staten overtog bestyrelsen af alle 

hovedlandeveje. I 1972 opklassificeredes 

en række landeveje til hovedlandeveje, så-

ledes at længden af hovedlandevejsnettet 

forøgedes med næsten 50%. Det lod de 

amtskommunale vejvæsener tilbage med 

landevejene og tilsyn med bivejene.

I 1973 var motorvejsprojektet kommet 

godt i vej. Limfjordstunnelen og den ny Lil-

lebæltsbro var taget i brug i hhv. 1969 og 

1970, og der arbejdedes både på Vest- og 

Sydmotorvejen på Sjælland, på den sidste 

strækning på Fyn og flere steder på den 

østjyske motorvej. Frederikssundvejen var 

ved at blive ført på piller i 1. sals højde ind 

over Nørrebro for at ende i Åboulevarden. 

Der var ”fuld damp” på, og optimismen var 

stor trods problemer som Søringen.

De olieeksporterende landes organi-

sation, den arabisk dominerede OPEC, 

udnyttede fra oktober 1973 Yom Kippur-

krigen i Mellemøsten til at presse det gene-

relle prisleje for olie voldsomt i vejret. Den 

internationale oliepris steg til det firedob-

belte på kort tid. Verden måtte indstille sig 

på det nye høje prisniveau. Vesteuropa var 

særlig sårbart, ikke mindst Danmark, hvor 

90% af energiforbruget hvilede på impor-

teret olie. Danmarks økonomi blev hårdt 

ramt. Produktionsomkostningerne steg, og 

betalingsbalancen forværredes. Arbejds-

løsheden steg fra 2,4% i 1973 til 11,1% 

i 1975. Den kraftige ekspansionspolitik i 

1960’erne havde allerede skabt betydelige 

underskud på betalingsbalancen. Og det 

skulle blive værre endnu. I 1979 kom en 

ny oliekrise med vækst i arbejdsløsheden 

som følge.

Et første skridt til at spare brændstof 

var indførelsen af de bilfrie søndage. Det 

var mere af symbolsk end praktisk be-

tydning. Et andet skridt var opbygning af 

olie- og benzinlagre. I 1974 indførtes et 

midlertidigt anlægsstop, som blev løsnet 

de følgende år. Det blev fulgt op i 1975 

af trafikminister Niels Mathiasens trafik-

redegørelse til folketinget. Redegørelsen 

lagde op til et trafikpolitisk kursskifte. Må-

let skulle være at reducere bilernes andel 

af det samlede transportarbejde fra 90 til 

80%. Der skulle satses betydeligt mere på 

den kollektive trafik end hidtil. Vejudbyg-

ningen skulle begrænses og vejtrafikkens 

rolle så vidt muligt nedtones. Ministeren 

lagde op til besparelser på motorvejs-

anlæggene. Vejdirektoratet fik pålagt at 

udarbejde en rapport, som fik titlen Trin-

vis Udbygning af Motorveje i ”det lille H”. 

Her udpegedes motorvejsstrækninger, der 

kunne anlægges som 2-sporede motor-

trafikveje og måske senere udbygges eller 

kunne udskydes ved længere anlægsstop. 

Mest bemærkelsesværdig var indstillingen 

om, at motorvejsstrækningen fra Århus til 

Aalborg nu skulle udbygges som 2-sporet 

motortrafikvej og ikke som hidtil planlagt 

4-sporet motorvej. Der skulle gennemføres 

midlertidige anlægsstop på Sydmotorvejen 

fra Rønnede til Sakskøbing.

Perspektivplanen 1982 og 
Storebæltsforliget 1986 – 
optimismen vender tilbage
Endnu før et nyt opsving havde meldt sig, 

publicerede Vejdirektoratet sin Perspektiv-

plan for Hovedlandevejene i 1982. Den var 

et udspil til at få sat en ny dagsorden efter 

den opgivede vejplan fra 1975. Den var en 

ny udbygningsplan, der tog mere hensyn 

til miljø- og sikkerhedskrav end vejplanskit-

sen fra 1975. Planen konstaterede, at 

”Bortset fra ganske få steder kan der ikke 

anlægges mere direkte vejforbindelser med 

henblik på forbedring af rejsehastigheden. 

En forbedring af mobiliteten på vejområdet 

kan derfor i hovedsagen kun gennemføres 

ved at anlægge motorveje eller motortra-

fikveje”. Planen indebar færdiggørelse af 

en del de udskudte motorvejsstrækninger, 

men var ikke noget brud med planen for 

”Det lille H”. Der kalkuleredes stadig med 

en motortrafikvej fra Aarhus til Aalborg.

En anden følge af 1982-planen blev en 

omfattende udbygning af landeveje og al-

mindelige hovedlandeveje som miljøpriori-

terede veje. Ca. 1.300 af landets 4.650 km 

hovedlandeveje gik gennem byområder. 

Der var behov for at lette byerne for pres 

fra den voksende trafik. Bedste løsning var 

omfartsveje, men var der ikke midler eller 

plads hertil, kunne gennemfartsveje ud-

formes med diverse fartdæmpende foran-

staltninger som porte, indsnævringer, bro-

lægning og rundkørsler. Dette nye koncept 

blev en succes, som Vejdirektoratet var 

meget stolt af.

Et markant projekt fra de endnu krise-

plagede år var Farøbroerne, som er Vejdi-

rektoratets hidtil største broprojekt. Forud 

for anlægsloven i 1980 var gået en lang 

debat om to placeringer ved Vordingborg 

og Masnedø og den længere linje med Farø 

som en trædesten. Farøløsningen beskyld-

tes for at påføre bilisterne unødige ekstra 

kilometre. I pressen publiceredes mange 

indlæg om broernes angivelige ødelæg-

gelse af den sydsjællandske natur.

I 1982 afgik regeringen Anker Jør-

gensen uden valg. Den konservative Poul 

Schlüter overtog statsministerposten og 

dannede en firepartiregering, Firkløveret. 

Regeringen tog fat på en økonomisk gen-

opretningspolitik. Venstre havde i 1978 fået 

lukket for den påbegyndte projektering af 

Storebæltsforbindelsen og var endnu ikke 

stemt for at tage en ny debat om en fast 

forbindelse op igen. I december 1982 ud-

gav trafikministeriet en trafikprognose, Tra-

fikforbindelser mellem Landsdelene. Rap-

porten fremhævede, at en Storebæltsfor-

bindelse ville forbedre rejsemulighederne 

mellem Øst- og Vestdanmark ganske væ-

sentligt. Den nye trafikminister, Arne Mel-

chior, betingede sig ved sin tiltræden, at 

forbindelsen skulle på dagsordenen. Det 

kom den i en redegørelse, han gav Folke-

tinget i februar 1983. I en lang og omfat-

tende debat de næste år fik sagen ny vind, 

efter at den havde været næsten lagt ned. 

Venstre ændrede i 1985 holdning og gav 

tilslutning til at skabe forbindelsen. Social-

demokraterne vedtog internt i 1984, at de 

ville have en jernbanetunnel til både tog og 

biler. Som et kompromis vedtog Folketin-

get i 1986, at Storebæltsforbindelsen skulle 

opdeles i en kombineret lavbro fra Sprogø 

til Knudshoved og hængebro til biler over 

og en togtunnel under Østerrenden.

Der opstod også en by- og landsplan-

debat omkring forbindelsen. Det blev så-

Fra energikrise over storebæltsaftalen i 1986 til tiden efter 
”Det store H’s” færdiggørelse – 1973-2015
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ledes hævdet, at Storebæltsforbindelsen 

ville medføre, at færgeruter over Kattegat til 

Sverige og mellem Sjælland og Jylland ville 

lukke. Den mulige forfordeling af Nordjyl-

land blev i 1986 et argument for at få gen-

nemført anlægget af den oprindeligt plan-

lagte 4-sporede motorveje mellem Aarhus 

og Aalborg. Et andet punkt i storebæltsaf-

talen blev ved det socialdemokratiske fol-

ketingsmedlem Jens Risgaard-Knudsens 

indsats for, at hans valgkreds Vendsyssel 

skulle have to højklassede veje til hhv. Fre-

derikshavn og Hjørring-Hirtshals. 1986-af-

talerne blev et signifikant brud med den 

trafikpolitiske kriselinje fra 1975.

Efter 1994: Færdig med ”Det 
store H” – hvad så?
Hvad skulle der ske efter, at ”Det store H” 

var fuldbragt i 1994? Foreløbig var der stor 

aktivitet på vej- og broområdet. Der arbej-

dedes på fuld tryk med Storebæltsforbin-

delsen, som blev indviet i 1998. I 1992 blev 

der taget beslutning om i fællesskab med 

svenske myndigheder at anlægge Øre-

sundsforbindelsen som højbro fra Malmø 

til den kunstige ø, Peberholm, og derfra 

tunnel til Kastrup. Fra dansk side overtog 

Sund og Bælt Holding de danske anlæg, 

og her kunne man bygge videre på erfa-

ringerne fra Storebælt, så meget faktisk at 

projektet helt uhørt blev færdig før planlagt 

i 2001. Samlet set blev A/S Storebælt og 

A/S Øresund datterselskaber under hol-

dingselskabet Sund & Bælt A/S, som ejes 

af den danske stat.

Udover de store faste projekter ar-

bejdedes der på motorvejsanlæg, der var 

besluttet i folketinget i kølvandet på Sto-

rebæltsdebatten i 1986. Socialdemokratiet 

prøvede først i 1990’erne at bakke ud af 

aftalerne om de to højklassede veje i Vend-

syssel, men fandt sig bundet af de trufne 

aftaler. Ydermere lykkedes det lokale po-

litiske kræfter fra Aalborg og Vendsyssel 

at få udvirket en beslutning om anlæg af 

to motorveje fra Nørresundby til hhv. Fre-

derikshavn og Hirtshals. Vejdirektoratet 

havde oprindeligt i en rapport anbefalet to 

motortrafikveje.

Et andet lignende projekt var en mo-

torvej fra Kolding til Esbjerg, som den lo-

kalt valgte trafikminister Helge Mortensen 

gik i brechen for. Her kunne argumentet 

om kompensation dog ikke bruges. Andre 

anlæg er fulgt: Der er anlagt motorvej fra 

Odense til Svendborg. I Jylland gennemfø-

res strækningen Århus-Herning, hvor tra-

céen gennem eller uden om Silkeborg har 

kostet års debat. En motorvej fra Herning til 

Holstebro er i spil. Flere andre strækninger 

kunne nævnes.

Fælles for disse anlæg har været, at de 

er projekter bragt i spil af folketingsmed-

lemmer og lokale interesser. De er ikke 

planlagt som led i et nyt trafiknetværk som 

”Det store H” eller som led i en national 

vejplan. Det gav i en årrække offentlighe-

den indtryk af, at en gruppe sammenspi-

ste jyske folketingsmedlemmer, ”Den jyske 

Trafikmafia”, fordelte projekterne mellem 

sig ved diverse studehandler. Der er ingen 

mangel på forslag om flere strækninger, 

alle er begrundet i ønsker om at fremme 

det lokale erhvervsliv. Enkelte eksisterende 

strækninger er blevet så trafikbelastede, at 

de udbygges fra fire til seks spor. Det gæl-

der Ringmotorvejen fra Herlev til Avedøre. 

Køge Bugt-motorvejen udbygges endog til 

otte spor mellem Greve og Køge.

Det danske vejvæsen har i høj grad 

skabt grundlaget for dagens bilsamfund. I 

1960’erne og 70’erne var presset på vejnet-

tet vokset med en ret stor ulykkesfrekvens 

til følge. Motorvejene, de miljøprioriterede 

gennemfarter, omfartsveje og sikring af ho-

vedlandeveje og landeveje har markant re-

duceret antallet af ulykker, skønt antallet af 

biler fortsat er voksende. Selvom de store 

planlægningstiltag ikke blev vedtaget i Fol-

ketinget, er planernes intentioner i store 

træk blevet opfyldt. Undtagelsen er trafik-

forbindelserne til og i det indre København. 

Den nedprioritering af bilismen og stærke 

satsning på den kollektive trafik, som der 

blev lagt op til i 1970erne og 80’erne, er 

ikke blevet en realitet. Vejene har genvun-

det en stærk og stabil position i det danske 

trafiksystem.
█

Figur 26. Motorvejsnettet og det øvrige overordnede vejnet år 2000. (Fra IT-korttegnepro-

grammet).


