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Klik her for at åbne den oprindelige kilde

(J. Nr. 53-1932)

Skrivelse fra Brolægningsudvalget angaaende Forslag til Aaens Overbygning.

Andr. Bitsch forelagde Sagen. Brolægningsudvalget fik i sin Tid Paalæg om at udvirke
Nedsættelse af en Landvæsenskommission angaaende Aaens Overbygning fra Immervad
til Christiansbroen, og efter at der var afholdt en Del Møder, havde Kommissionen nu afsagt
Kendelse, hvorefter der intet var til Hinder for Over bygningen. Nu var de 8 Ugers Ankefrist
gaaet, og Udvalget havde da ment at ville meddele Byraadet dette sammen med de
udarbejdede Planer, der dannede Grundlaget for Kommissionens Kendelse. Udvalget
anbefalede at godkende Planerne og ønskede saa at vide, om man skal fortsætle Arbejdet
og eventuelt udbyde det ved Licitation.
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Borgmesteren foreslog at lade Stadsingeniøren give nogle Oplysninger om Projektet.

Stadsingeniør Rambøll gennemgik de ophængte Planer og besvarede forskellige
Forespørgsler fra Medlemmerne. Fra Christiansbroen blev der en Plads mellem de to
Gader, som blev smallere mod Øst, hvor der var mindre Plads. Frederiksbroen skulde
sænkes en Del. Selve Overbygningen skete paa den Maade, at man delte Aaen i to Løb,
hvor Vandet kunde løbe i det ene, mens det andet gjordes færdigt. Der var nogen
Vanskelighed, idet Mønsteds Fabrikker stadig skulde have Vand fra Aaen, men det blev
udført ved at lægge en Ledning fra Aaen til en Brønd paa Fabrikken. De to Afdelinger af
Aaen blev hver 5,2 m brede, altsaa betydeligt mere end det nuværende Aaløb, som paa det
smalleste Sted kun var 7 m. Dækket skulde beslaa af Jernbeton med Jord ovenpaa, og det
var Meningen ogsaa at lægge Bunden i Aaen af Beton, og Aaen kunde saa renses ved
Udskylning. Aaens Bund bestod af fast Ler, saa del var letat fundere. De øvrige Detailler
var af speciel teknisk Art.

Borgmesteren oplyste, at Overslagssummen var 491000 Kr., og der var stillet i Udsigt, at
Stalen vil tilskyde Halvdelen fordelt med 120000 Kr. for Aaret 1931-32 og 125000 Kr. for
Aaret 1932-33. Men det var under Forudsætning af, at Planerne blev indsendt til Ministeriet
til Godkendelse, før Arbejdet paabegyndtes Taleren vilde derfor foreslaa, at Byraadet
godkender Planerne, som derefter indsendes til Ministeriets Approbation, og Arbejdet
skulde saa antagelig overdrages til Brolægningsudvalget.

J. R. Fanger pegede paa, at Landvæsenskommissionens Kendelse ogsaa gjaldt for
Mindebroen, og Fristen for den var vel ogsaa 1. Juli.

Borgmesteren svarede, at denne Sag var i Orden, da den ifølge Byraadels Beslutning
skulde bygges af Havnen. Der var ikke kommet nogen Kritik angaaende Tiden, og Arbejdet
var egentlig ogsaa paabegyndt, idet der var rammet nogle Pæle i.

H. P. Christensen antog, at Udvalget nu kunde arbejde videre med Detailtegninger, saa
man var klar til at begynde Arbejdet, naar Ministeriets Approbation forelaa.

J. R. F anger spurgte, om man ikke kunde udbyde Arbejdet straks under Forudsætning af
Ministeriets Approbation.

Borgmesteren syntes, dot var en mærkelig Fremgangsmaade. Sagen maatte først være i
Orden, saa de bydende var klar over, at det var Alvor.

Andr. Bitsch antog, at i den Tid, der vilde medgaa lil Udarbejdelse af Detailtegninger, vilde
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Ministeriets Approbation foreligge

Planer og Tegninger godkendtes og indsendes til Ministeriets Approbation, og
Brolægningsudvalget bemyndigedes til at arbejde videre med Udarbejdelse af
Detailtegninger til Projektet.

Uddrag fra byrådsmødet den 30. juni 1932 - side 1
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(J. Nr. 53-1932)

Skrivelse fra Ministeriet for offentlige Arbejder vedrørende Projektet om Aaens
Overbygning.

Følgende Skrivelse forelaaa:

"I et hertil indsendt Andragende har Byraadet anholdt om Tilskud af de i Henhold til Lov Nr.
135 af 28. April 1931 til Raadighed for Ministeren for offentlige Arbejder til særlige
Vejarbejder stillede Midler af Motorafgifterne til en Overdækning af Aarhus Aa paa en
nærmere angivet Del af Strækningen fra Frederiksgade til Christiansgade.

Efter i denne Anledning at have brevvekslet med Overvejinspektøren skal man til
Efterretning tjenstlig meddele, at Ministeriet er villigt til af de Beløb, der maatte indkomme til
Vejfonden i Henhold til bemeldte Lovs § 9, Stk. 2 og 4, at yde Byraadet et Tilskud til
Overdækningen af bemeldte Aa paa den paagælderide Strækning af 171,5 m fra
Frederiksgade henimod Christiansgade, udgørende Halvdelen, dog ikke ud over 195000
Kr., af de med det nævnte Arbejde forbundne Udgifter paa Vilkaar, at Arbejdet udføres efter
de til Overvejinspektøren indsendte Planer, der herved godkendes for
Hoveddimensionernes Vedkommende, idet det overlades til Byraadet efter afholdt
Licitation at træffe Afgørelse af, hvilken af de tre i Byraadets Skrivelse ommeldte
Konstruktioner af Overdækningens Underbygning der skal vælges, samt at Byraadet over
for nærværende Ministerium forpligter sig til fremtidig at vedligeholde Overdækningen i det
mindste i den Stand, i hvilken den nu sættes, og til ikke at aflægge eller varigt spærre
nogen Del af denne uden Samtykke fra Ministeriet for offentlige Arbejder.

Naar Ministeriet har modtaget Byraadets Erklæring overensstemmende med
foranslaaende, vil Tilskuddet, der af fornævnte Fonds Midler agtes stillet til Raadighed i
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Finansaaret 1932/33, inden for nævnte Grænse kunne forventes udbetalt i Forhold til de
afholdte Udgifter, efterhaanden som Arbejdet skrider frem, efter Rekvisitioner, der
indsendes gennem Overvejinspektøren hertil og er godkendt af denne. Efter Arbejdets
Afslutning indsendes Regnskab til Overvejinspektøren, hvorefter Bidragets endelige
Størrelse vil blive beregnet og Restbeløbet udbetalt."

Toges til Efterretning.
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Indstilling fra Brolægningsudvalget angaaende Licitationstilbud paa Arbejdet ved Aaens
Overbygning.

Følgende Indstilling forelaa:

"Idet man hermed fremsender de ved Licitationen den 12. ds. indkomne Tilbud paa Aaens
Overbygning skal man indstille, at det billigste Tilbud paa Tunnelprojektet fra Ingeniør Erik
Svendsen, Nykøbing F„ approberes. Det er en Forudsætning, at Ingeniøren inden
Byraadsmødet har stillet det fordrede Depositum. I modsat Fald indstilles det næstlaveste
Tilbud fra Bodelsen & Sandager & Henrik Jensen.

Der er indhentet Tilbud dels paa den projekterede Strækning, dels paa det resterende
Stykke hen til Christiansbroen, idet denne Del af Overbygningen vil have stor Betydning for
den forventede voksende Trafik ad Christiansgade til Frederiksalle. Som bekendt blev
Tilskudet fra Motorfonden formindsket med 50000 Kr. under Hensyn til, at man ikke
overdækkede hele Strækningen, hvilket var forudsat fra Overinspektørens Side. Man har
afæsket denne en Udtalelse om Muligheden for at faa noget mere af det tilsagte Tilskud
paa 245000 Kr., men ifølge vedlagte Skrivelse af 11. ds. gøres et yderligere Tilskud
afhængig af, at hele Strækningen overdækkes.

Da Udvalget formener, at det baade trafikmæssig set og med Hensyn til det økonomiske
mest fordelagtige for Kommunen vil være at fuldføre Overdækningen helt til Christiansbroen
med det samme, indstiller man samtidig delte til Byraadets Approbation, idet bemærkes ,
at hele Arbejdet vil kunne holdes indenfor den oprindelige Overslagssum 491000 Kr."
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Andr. Bitsch forelagde Indstillingen og anbefalede at overbygge hele Strækningen til
Christiansbroen, idet det vil være det mest fordel agtige, ogsaa fordi 50000 Kr. var en
uforholds mæssig stor Nedskæring af Statens Tilskud. Ud valget havde haft Møde med
Ingeniør Svendsen, som havde indgivet det billigste Tilbud, men han erklærede at have
begaaet nogle Regnefejl og ønskede ikke at overtage Arbejdet, hvorfor Udvalget indstillede
at overdrage dette til der næstlaveste.

Indstillingen vedtoges saaledes, at Arbejdet overdrages til Firmaet Bodelsen & Sandager
& Henrik Jensen.
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Skrivelse fra Ministeriet for off. Arbejder i Anledning af Byraadets Andragende om Tilskud i
Henhold til Lov Nr. 135-1931 til Aaens Overdækning paa en nærmere angivet Strækning
mellem Frederiksgade og Christiansgade.

Følgende Skrivelse forelaa:

"I et hertil indsendt Andragende har Byraadet anholdt om Tilskud af de i Henhold til Lov Nr.
135 af 28. April 1931 til Raadighed for Ministeren for offentlige Arbejder til særlige
Vejarbejder stillede Midler af Motorafgifterne til en Overdækning af Aarhus Aa paa en
nærmere angivet Del af Strækningen fra Frederiksgade til Christiansgade.

Efter i denne Anledning at have brevvekslet med Overvejinspekløren skal man til
Efterretning tjenstlig meddele, at Ministeriet er villigt til af de Beløb, der maatte indkomme til
Vejfonden i Henhold til bemeldte Lovs § 9, Stk. 2 og 4, at yde Byraadet et Tilskud til
Overdækning af bemeldte Aa paa den paagældende Strækning af 43,5 m, udgørende
Halvdelen, dog ikke ud over 50000 Kr., af de med det paagældende Arbejde forbundne
Udgifter, paa Vilkaar, at Arbejdet udføres med samme Tværsnitsformer som angivet paa
de til Overvejinspektøren tidligere indsendte Planer, samt at Byraadet over for nærværende
Ministerium forpligter sig til fremtidig at vedligeholde Overdækningen i det mindste i den
Stand, i hvilken den nu sættes, og til ikke at aflægge eller varigt spærre nogen Del af denne
uden Samtykke fra Ministeriet for offentlige Arbejder.
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Naar Ministeriet har modtaget Byaadets Erklæring overensstemmende med
foranstaaende, vil Tilskudet, der af fornævnte Fonds Midler agtes stillet til Raadighed i
Finansaaret 1932/33, inden for nævnte Grænse kunne forventes udbetalt i Forhold til de
afholdte Udgifter, efterhaanden som Arbejdet skrider frem, efter Rekvisitioner, der
indsendes gennem Overvejinspektøren hertil og er godkendt af denne. Efter Arbejdets
Afslutning indsendes Regnskab til Overvejinspektøren, hvorefter Bidragets endelige
Størrelse vil blive beregnet og Restbeløbet udbetalt."

Toges til Efterretning.

Dette dokument er fra www.aarhusarkivet.dk Side 6 af 6

http://www.aarhusarkivet.dk/search?encoded=True&collection=48

	Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 53-1932)

