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KVALITETSKONTROL
Lige fra de mindste veje og pladser til

motorvejene anvendes nu også herhjemme

i stigende omfang asfalt til bærelag og

korebanebelægninger — og i samlet tykkel

se helt op til ce. 20 cm.

Asfaltbelægninger har god bæreevne og

holdbarhed — er behagelige at færdes på —

og udfores under fuld kontrol.
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VEJ BYGN ING

Vore laboratorier kontrollerer til stadighed
både produktion af materialer og udførel

sen af belægninger efter nyeste metode
med moderne udstyr — bl. a. kontrol af ud
førte forstærkningsbelægningers bæreevne
med Benkelmann-bjælke som vist på bil
ledet.
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Godt nyt!
SKOVGAARD nyt!
SKOVGAARD model D:

2-hjulstrukket med torque converter. Skovl: 900 liter standard.

SKOVGAARD model DC:
4-hjulstrukket med torque converter. Skovl: 900

Maskiner med

kapacitet og med

«pep» i.

Dansk fabrikat,

bygget til danske

forhold.

Rask-Pedersen & Dal
NÆRUM TLF.

liter i fuld maskinbredde.

sgaard A/5

(O1)* 802800

Nye modeller, bygget

på mange års

erfaringer i sædvanlig

SKOVGAARD kvalitet.
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Hvorfor får De
større udbytte
med denne
Allis - Chalmers
Power Shift HD-11?

HD-il med Power Shift har 240 hkl Dens Allis-ChaT
mers 11000 turboladede dieselmotor er uovertruffen
i brændstoføkonomi. Desuden kan leveres en HD-i i
med direkte træk og andre modeller fra 43 til 385 hk.
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Der er fire gode grunde...

Et - grebs Power Shift
med fuldt hastigheds
område!

De enkelte arbejdsopgaver går
hurtigere med denne Power
Shift HD-i i fordi De kan benyt
te det fulde hastighedsområde —

2 gear fremad og 2 bak-gear —

blot ved betjening af et enkelt
greb. Skift retning eller hastig
hed under korslen uden afbry.
delse i kraftydelsen. Torque
Converteren giver altid den øn
skede hastighed indenfor hvert
område.

De får altid en let styring og en
perfekt bremsevirkning samt en
længere levetid, fordi de store
bremser og styrekoblinger kon
stant oliekales. Overfladevar
men spredes. Der skal kun fore
tages få justeringer, som hurtigt
er udført. Det er en af de mange
egenskaber, De vil sætte pris
på ved Allis-Chalmers HD-ill

Grunden til, at HD-i i arbejder
jævnt og konstant under selv de
mest ugunstige forhold er, at in
den for sin klasse har den den
stærkeste undervogn samt mas
sive bælterammer, der er ma
skinforarbejdet ved alle kon
taktpunkter for at sikre nøjagtig
hjulindstilling. Desuden er alle
forhjul, mellemhjul, bære- og
underruller samt kædehjul eks
tra store!

Den perfekte under
vognskonstruktion
sparer tid og penge!

Pakringene i larvefodsbælter
ne beskytter permanent bæltets
pinde og bøsninger. De holder
smøremidlet inde og snavs og
fugtighed ude.
Endnu en fordelagtig egenskab:
Allis-Chalmers over- og under-
ruller, der er forsynet med pak-
ringe, roterer frit på koniske
rullelejer, som fra fabrikken er
smurt og ikke kræver yderligere
smøring.

II A ri I-4I

lede!

Styrekoblinger og Undervognen modvir
bremser holdes afko- ker chockpåvirkninger

og stod!

Fås nu i Europa!
Denne populære Power Shift model centre, hvorfra De kan få Deres behovHD-i i er den nyeste på markedet i en dækket. De skulle drøfte denne Allisstadig voksende produktion af trakto- Chalmers entreprenørmaskine med Derer, der nu fremstilles hos Allis-Chal- res forhandler — han står altid medmers Italiana S.p.A., Cusano, Milano, glæde til Deres disposition. InternatioItalien. Den bygges efter de samme nal Division, Allis-Chalmers, Departkvalitetskrav som i U.S.A. De har så- ment 6054, Milwaukee, Wisconsin,ledes nu valget mellem to fabrikations- USA. 53201.

Importar:

AL.US-CHALMERS

INDUSTRIVEJ 7 - GLOSTRUP - TLF. (01) 96 19 00



Projekter og kalkuler udarbejdes med den frem

tidige drift for øje . . . Nye transportveje og

transportmidler er et påtrængende problem, som

skal løses rationelt. . . . Det ved de ansvarlige!

- Tid er penge, og der er penge tjent ved at

vælge de robuste, driftssikre Bedford lastvogne...

f. eks. den viste Bedford KGSC 5 med 2 gears bagaksel - 6 cyl.

103 HK dieselmotor - 151” akselafstand - 5 trins synkroniseret

gearkasse - påbygget 3-vejs tippe/ad - lasteevne Ca. 7000 kg.
.----

Bl-i

-der er bedre økonomi i

Bedford: Danmarks mest solgte lastvogn i de sidste 16 år!
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Den nye kantafmærkninspæI
C

tåler påkørsel • let at opsætte • garantereti PIASf1 ] lysægte • vejrbestandig • skal ikke males

DAM MAN NBEEKEN PLASTICINDUSTRI Als

d11’k/e&’h1

Kantafmærkningspælen findes i to størrelser: 50cm høj og 70cm høj.

Lev. med betonfundament. Begge størrelserfås med eller uden refleks.

AMALIEGADE 15 KØBENHAVN K TLF. (ci) 156388

Lagerføres desuden hos AIS DANSK DAMMANN ASFALTS afdelinger over hele landet



Opvarmning af

Indledning
Som bekendt er der mange steder i

udlandet og enkelte steder herhjemme
etableret opvarniningsanlæg for køre-
baner, og da behovet herfor må an
tages at vokse, vil det være ønskeligt
gennem forsøgsanlæg at skaffe sig op
lysning om anlægsudgifter og drifts
erfaringer for de typer af opvarm
ningsanlæg, der kan komme i betragt
ning. Vej direktoratet har derfor efter
forslag fra Odense stillet midler til
rådighed til gennemførelse af opvarm
ningsanlæg på to gadestrækninger i
Odense. Disse anlæg er gennemført i
snævert samarbejde med el- og fjern
varmeforsyningen i Odense.

Der er tidligere i en artikel i Dansk
Vejtidsskrift nr. 9 for 1965 redegjort
for anlægget under Skibhusvej, hvor
opvarmningen sker med returvand fra
fjernvarmeforsyningen. Dette anlæg
blev taget i brug i efteråret 1963. I
det følgende skal redegøres for drifts
erfaringerne fra de forløbne 3 vinter-
perioder for dette anlæg.

I tilslutning til Skihhusvej anlægget
er der etableret et lille elopvarmnings
anlæg, som blev taget i brug i efter
året 1964. Der redegøres ligeledes for
dette anlæg og erfaringerne fra de to
vinterperioder for dette anlæg.

Endelig redegøres for anlæg og sid
ste vinters drift af et større elopvarm
ningsanlæg på Middelfartvej.

Varmtvandsanlægget på Skibhusvej

Anlægsudgiften var opgjort således:
Merudgift til kørebanebe
lægning 742 m2 à 18 kr. 13.356kr.
Røranlægget 30.262 kr.

I alt 43.618 kr.
eller 59 kr. pr. m

Hertil må lægges udgifter, som har
været uafhængige af anlæggets stør
relse:
Manøvrerum
Fj ernvarmeledning

Ca. 8.000 kr.
Ca. 27.655 kr.

I alt Ca. 35.655 kr.

Varmtvandsanlæg

ilitilti Elanlæg

Af Rich. Honoré,

stcrdsingeniør i Odense

Arsdøgnfærdslen på den opvarmede
rampe var i 1965: 8.800 biler.

Driftserfaringer vedr. varmtvands
anlægget

Angående driftsudgifterne henvises
til skemaet på side 222.

Anlægget har i øvrigt fungeret fejl
frit bortset fra fremkomsten i decem
ber 1965 af en lækage fra en revne i
en muffesamling på et 25 mm rør.
Revnen er antagelig opstået som føl
ge af en sætning af vejbanen.

Elopvarmningsanlægget på Skibhusvej

I umiddelbar fortsættelse mod syd
af varrntvandsanlægget blev der eta
bleret et lille elopvarmningsanlæg på
et ca. 100 m stort areal. Anlægget
blev taget i brug i vinteren 1964—65.
Anlægget er udført som normaispæn
dingsanlæg (220/380 volt) med an
vendelse af isolerede varmekabler i
kørebanen. Anlægget er dimensioneret
for en maksimal varmeeffekt på 240

wattjm2, svarende til Ca. 206 kcal pr.
m pr. time.

Kablerne er leveret af Nordiske
Kabel- & Traadfabriker. Forinden
nedlægningen blev der foretaget for
søg med kablerne for at se, om de
kunne modstå påvirkningerne under

gader i Odense

indbygningen i belægningen, herunder
komprimeringen af belægningen med
vibrator eller tromle. Det viste sig
herved, at man skulle undgå selv små
sten i belægningen omkring kablerne.
I England har man gjort lignende er
faringer og anbefaler tillige, at de an
vendte maskiner og redskaber renses
godt for gammel asfalt.

Kablerne blev anbragt i ca. 10 X 10

mm riller, som blev fræset ned i den
eksisterende asfaltbelægning (hot
mix). Rillerne var parallelle med 10

cm afstand. Efter nedlægningen af
kablerne blev rillerne støbt til med ce
mentmørtel. Efter hærdningen blev
der lagt ca. 3 cm asfaltbeton over are
alet.

Udgiften til etablering af det elek
triske anlæg, altså excl, vejarbejde, var
9.409 kr, for de ca. 100 m2. Angående
driftsudgifterne henvises til skemaet
øverst side 223).

Anlægget har nu været i drift i to
vintre, og resultaterne var følgende:

Den relativt høje driftsudgift skyl
des bl. a., at anlægget kører mange
timer, hvor vejbanen er helt tør, altså
på timer, hvor der ikke falder sne.
Hvis anlægget blev styret af en fug
tighedsdetektor, således at det kun
startede, når temperaturen var under
+ 3°C, og der samtidig var fugtig
vejbane, ville en del af elforbruget
kunne spares. Men man må så regne
med, at der ved pludseligt snefald vil
hengå nogen tid, måske et par timer,
inden sneen smelter.

I vinteren 1965/66 har anlægget
kørt med en varierende tilsluttet ef
fekt.

Forbruget har i gennemsnit været
omkring 7 kWh pr. tilsluttet time.
Gennernsnitsudetemperaturen var i
hele perioden ca. +0,5°C.

Selv ved stærkt snefald samtidig
med lave temperaturer på ÷6—8°C
og stærk blæst kunne anlægget uden
vanskelighed holde kørebanen sne- og
isfri. Den største belastning fandt
sted den 14)1—1966 kl. 12.30, hvor
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Varmtvandsanlægget på Skibhusvej:

Totalt varmeforbrug

Gennemsnitligt varme
forbrug pr. m2 (742 m2)

Gennemsnitligt varme
forbrug pr. m2 pr. time

Cirkuleret vandmængde

Gennemsnitlig nedkøling

Strømforbrug til pumper

Driftstimer:

Store pumpe

Lille pumpe

Anlæggets driftstimer

Anlægget stoppet ved
temp. +$C

Anlægget tilsluttet i alt

Driftsudgifter:

Varmeforbrug grund-
afgift

Varmeforbrug efter
måler

Strømforbrug grundafgift

Strømforbrug efter måler

Lysforbrug

Vedligeholdelse og tilsyn

I alt

Udgift pr. m2

Pris pr. Gcal

Pris pr. kwh

Antal graddage i regn
skabsåret

Antal graddage i drifts
tiden 1/10—31/3

Snefald svarende til mm
regn i driftstiden
1/10—31/3

Varmebelastning

5/1—1964 243 kcal pr. m2/h

18/2—1964 250 kcal pr. m2Jh

27/1—1965 180 kcal pr. m2Jh

27/2—1965 269 kcal pr. m2/h

14/1—1966
kl. 10.35—12.30

14/1—1966
hele døgnet

27/2—1966

122 kcal/m2/h

8.487 m3

21.6°C

451 kwh

±6° C snefald og
fvgning

+5° C snefald og
fygning

+6° C 6—7 mm sne
pr. time

314.000 kcal/m2

134 kcal/m’/h

12.122 m3

19,2°C

619 kwh

255,00 kr.

3.704,70 kr.

24,00 kr.

105,23 kr.

6,00 kr.

1.007,41 kr.

5.102,34 kr.

der ved en udetemperatur på ±6°C
samtidig var stærkt snefald og stærk
blæst.

varmtvandsanlægget og el-anlægget,
og fig. 2 viser de nedlagte kabler inden
tildækningen. Fig. 3 viser virkningen

af gadeopvarmriingen.

Elopvarmningsanlægget på
Middelfartvej

Da anlægget skulle være et forsøgs
anlæg, hvorfra man kunne høste de
flest mulige erfaringer, blev det op
delt i to principielt forskellige sektio

ner, nemlig:

Forbrug i
driftsperiodernc: 1963/64 1964/65 1965/66

234 Gcal 183 Gcal 233 Gcal

316.000 kcalim2 247.000 kcal/m2

112 kcal/m2/h

13.939 m3

16,8°C

802 kwh

300 timer

2.520 timer

2.820 timer

En specifik effekt på 180 Wfm2 vil
antagelig normalt være tilstrækkelig
her, hvor anlægget, uanset om der
falder nedbør, tilsluttes automatisk,
når vejoverfladens temperatur falder
til under + 3°C.

Fig. i side 221 viser placeringen af

157 timer

1.869 timer

2.026 timer

328 timer

2.023 timer

2.351 timer

262 timer 2.558 timer 1.489 timer

3.082 timer 4.584 timer 3.840 timer

106,25 kr. 255,00 kr.

3.453,84 kr.

24,00 kr.

136,34 kr.

224,40 kr.

3.944,83 kr.

5,32 kr.

14,76 kr.

0,17 kr.

2.909,70 kr.

24,00 kr.

76,67 kr.

296,72 kr.

3.562,09 kr.

4,80 kr.

15,90 kr.

0,17 kr.

Fig. 2. Kablerne Skihinævej inden ti/
dækningen.

3.016 2.767

2.557 2.457

40,7 mm 36,1 mm

6,88 kr.

15,90 kr.

0,17 kr.

3.142

67,0 mm

De forefaldne maksimale belastniager har været:

Udetempe
ratur Nedbør

0° C 25—30 mm sne
pr. time

+5° C 3—5 mm sne
pr. time

+1,5°C 25—28 mm sne
pr. time

+6° C 6—7 mm sne
pr. time

Fig. 3. Anlægget p3 Skibhusiej under sne

fald.
Bem.

Sneen smeltede så
hurtigt den faldt

do.

do.

do.

do.

do.

du.

282 kcal pr. m2/h

225 kcal pr. m2/h

269 kual pr. m2/h

Den tilførte varmemængde vil i givet fald efter beregningerne kunne øges til Ca. 275 kcal
pr. m-’ pr. time.
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Elanlægget på Skibhusvej:

Anlægget tilsluttet
1 alt
Totalt elforbrug
Elforbrug pr. m2

Anlæggets driftstimer
Anlægget ude af drift ved vej-
temperatur over +3°C
Anlægget tilsluttet i alt

Driftsudgifter:
kWh-forbrug
faste udgifter

Udgift r. rn2

Vinteren 1965/66
4/12 1964—18/3—1965
104 døgn—2496 timer

17.712 kWh
177 kwh

1.361 timer

Vinteren 1964/6,
13/11 1965—31/3 1966
138 døgn—3312 timer

23.116 kwh
231 kwh

1.699 timer

1. Ca. 25 X 6 m som et normaispæn
dingsanlæg (230/380 volt) med
anvendelse af isolerede, uarme
rede kabler i kørebanen.

2. Ca. 25 X 6 m som et lavvoltanlæg
(17 volt) med uisolerede varme-
tråde (strækmetalmåtter).

Begge sektioner blev Ca. 6 m brede,
svarende til den halve kørebanebrecl
de, hvilket giver et samlet forsøgs
areal på Ca. 300 m2.

Ved at placere de to forskellige an
læg under samme forhold på samme
tid fik man gode muligheder for at
sammenligne de to forskellige typer
elanlæg.

Man valgte en strækning på Mid
delfartvej, hvor der er en stigning på
35 0j op imod et lysreguleret kryds.
Arsdøgnfærdslen på den opvarmede
rampe var i 1964 7.700 biler. På vej-
arealet findes ingen ledninger. Man
undgår således reparationsopgravnin
ger, der kan forstyrre elanlægget.
Dette blev forsynet med en meget om
fattende automatik af hensyn til for
søgene. Anlægget blev taget i drift i
efteråret 1965. Fig. 4 viser anlæggets
placering.

De angivne oplysninger er meddelt
af Odense kommunale Elforsyning.

Norma/spændingsanlægget blev ud
ført med kabler fra Nordiske Kabel-
& Traadfabriker, da disse kabler ved
forsøg havde vist sig at kunne modstå
de mekaniske og termiske påvirknin
ger, de blev udsat for ved indbygning
i vej belægningen og i øvrigt havde
vist sig tilfredsstillende i det lille an
læg på Skibhusvej.

Anlægget er dimensioneret for en
maksimal varmeeffekt på ca. 260

W/m2, svarende til ca. 224 kcal. pr.
rn2 pr. time. Anlæggets maksimale
effekt for de 150 m2 bliver således
Ca. 39 kW. Anlægget er opdelt i 3
sektioner, hver med ca. 540 m varme
blykabel nedlagt i sløjfer med ca. 10

cm mellemrum således at kablerne lig
ger på tværs af vejens længderetning.

Inden installationen af varmekab
lerne blev påbegyndt, blev den eksi
sterende vejbane omhyggeligt repare
ret, således at man var sikker på at
have et godt og jævnt underlag til
varmekablerne. Herefter blev køre
banearealet fejet rent, og der blev ud-
sprøjtet klæbemiddel (emulsion) på
alle 300 m2. Oven på dette blev der
strøet et tyndt strølag af asfalteret
sand, således at man kunne færdes på
arealet uden gener. Der var i dette lag
en del for store sten, som måtte fjer
nes, inden varmekablerne kunne ud-
lægges, for ikke at beskadige disses
PVC-kapper. Varmekablerne blev ned
lagt på tværs af vejen i sløjfer à 6 m
længde, svarende til den halve vej-
bane, og med ca. 10 cm mellemrum.

Kablerne blev udspændt mellem 2

brædder, hvorpå der var fastgjort nog
le cirkulære bliklåg med en diameter
på ca. 9 cm og med en indbyrdes af
stand på Ca. 20 cm mellem centrene.
Brædderne blev lagt langs vejbanen
parallelt med hinanden i 6 m afstand
og sømmet fast til vejbanen. Kablerne
kunne nu trækkes mellem lågene på
disse brædder og fik således den øn
skede afstand af Ca. 10 cm mellem
sløjferne og den ønskede længde af
ca. 6 m, og blev samtidig fastholdt i
enderne under udlægning af asfalten.

Efter at kablerne således var ned
lagt, blev der lagt asfaltbeton 0/3 mel-

lem de to brædder, idet man passede
på, at kablerne ikke flyttede sig under
arbejdet. Brædderne med bliklågene
kunne nu fjernes, og der blev lagt as
faltbeton på de frie ender. Der blev
på denne måde udlagt én sektion ad
gangen.

Asfaitlaget, der var ca. 2 cm tykt,
efter at det var blevet tromlet og vi
breret med en let vibratortromle, blev
nedlagt med en temperatur på Ca.
110°C.

Når alt er tilrettelagt og forberedt,
er det meget hurtigt at udlægge var
mekablerne på denne måde. Udlæg
ning af kablerne til én station, dvs.
ca. 540 m varmekabel, svarende i dette
tilfælde til Ca. 50 m2 opvarmet areal,

Lavvoltanlæg
NormalspændingScintæg
Trcinsformator

1.135 timer 1.613 timer

2.496 timer 3.312 timer

1.948,32 kr.
384,00 kr.

2.332,32 kr.

23,32 kr.

2.542,76 kr.
384,00 kr.

2.926,76 kr.
29,27 kr. Fig. 4.

Fig. 5. Kablerne pd Middelfarivej inden til
dæknin “en.
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tog ca. 11/2 time, og udlægningen
voldte ingen større vanskeligheder.

Efter at kablerne var dækket med

2 cm asfaltbeton 0/3, blev der med
maskine udlagt et asfaittæppe på 3
cm tykkelse med asfaltbeton 0/12.

Fig. 5 viser de udlagte varmekabler.

Lai i’o/ian/agç’ vi blev ud fort med
engelske strækmetalmåtter med 41/7”

>( 12” maskeviddc målt diagonalt.
Anlægget er opdelt i to sektioner, hver
med 6 måtter.

Anlægget er beregnet til en maksi
mal varmeeffekt på ca. 250 Wjm2
svarende til Ca. 215 kcal. pr. m2 pr.
time ved en spænding på 17 volt over
hver sektion. Den samlede beregnede
effekt for lavvoltanlægget skulle an
drage Ca. kW. Det viste sig imid
lertid, da anlægget blev sat i drift, at
denne effekt ikke kunne opnås.

Oven på det klargjorte underlag
blev strækmetalmåtterne anbragt. Måt
terne var ikke helt plane, og man var
derfor bange for, at måtterne og især
samleskinnerne ville bryde igennem
og ødelægge asfalten, hvis der ikke
blev foretaget særlige foranstaltninger
til at forankre dem til underlaget.
Skønt man i England, hvor flere store
anlæg er blevet udført, ingen vanske
ligheder har haft i denne retning, blev
man dog alligevel enige om at for-

ankre måtterne ved samleskinnerne til
underlaget.

Denne forankring blev udført ved
at hugge en Ca. 10 cm dyb rende imel
lem og under samleskinnerne, udstøbe
denne med cementmørtel og ved hjælp
af små jernhager forankre måtterne i
cementunderlaget. Forinden var alle
fodekabler og forbindelseskabler mel
lem måtterne forbundet til kabelsko
ene på samleskinnerne. Man forsøgte
endvidere at fastgore selve måtterne
til underlaget bl. a. ved hjælp af 2”

franske skruer og ved hjælp af stål
som, men ingen af metoderne var sær
lig velegnede.

Da man var færdig med udlægning
og installation af måtterne, og foran
nævnte cementudstøbninger var hær-
det tilstrækkeligt, blev der udlagt ca.
2 cm asfaltbeton 0/3 over måtterne.
Asfaltbetonen blev vibreret og trom
let med en let vibratortromle. Ved at
belaste måtterne med tunge jernbane
sveller kunne man — dog med noget
besvær — holde måtterne på plads un
der tromlearbej det.

Herefter blev der på samme måde
som ved normalspændingsanlægget og
samtidig hermed maskinudlagt et 3
cm tykt asfaltbetontæppe 0/12.

Selve arbejdet med nedlægning og
fastgørelse af måtterne var temmelig
besværligt og tidskrævende, men med

Anlægget er forsynet med en meget
omfattende automatik af hensyn til
forsøgene.
Udgiften til de elektriske anlæg for
deler sig således:
Anlæg i kørebanen:

Normalspændingsanlægget
Lavvoltanlægget
Forankringer, opgravnin
ger og retablering af ka
belrender

Anlæg uden for køre
banen, delvis uafhængig
af anlæggets størrelse:
Normalspændingsanlægget
Lavvoltanlægget
Måleudstyr og bygnings-
udgift til transformersta
tion

--

Fig. 6 og 7. Or’e,isiående fotografier viser måtteanlægget å Middelfarti’ej indeij tildækningen.

mere erfaring på dette område vil ar
bejdet sikkert kunne udføres væsent
ligt hurtigere.

Efter vinteren 1965/66 var køre
banen ikke beskadiget, så fastgørelsen
af måtterne synes at have været til
strækkelig.

Vedføjede fotografier, fig. 6 og 7,
viser strækmetalmåtterne efter udlæg
ningen. Fig. 8 viser virkningen af op
varmningen under snevejr.

7.500 kr.
15.000 kr.

16.000 kr.

38.500 kr.

10.800 kr.
17.600 kr.

29.000 kr.

57.400 kr.
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Anlæggene har altså ialt kostet Ca.
96.000 kr., hvortil kommer 21.000 kr.
eller 70 kr. pr. m2 for vejarbejdet,
incl, projektering og tilsyn. Den bøje
pris skyldes det lille areal og de sær
lige omstændigheder.

Tallene er afrundede; den største
del af udgifterne til arbejder uden for
kørebanen skyldes lavvoltanlægget,
der også for arbejderne i kørebanen er
væsentlig dyrere end normaispæn
dingsanlægget.

Ved vurdering af udgifterne må
man tage i betragtning, at anlægget
er et forsøgsanlæg af ret ringe ud
strækning, således at udgifterne til an
lægsdelene uden for kørebanen bliver
forholdsvis store. Endvidere er der
som nævnt anvendt forholdsvis megen
automatik af hensyn til forsøgsformå
let.

Driftserfaringer vedr. elopvarmnings
anlægget på Middelfartvej

Med hensyn til driftstid og forbrug
henvises til hosstående skema.

Lavvoltanlægget har i vinteren
1965/66 arbejdet med følgende speci
fikke belastninger:
17/11—23/11: ca. 95 Watt pr. m2
23/11—31/1 : ca. 135 Watt pr. m2

Normalspænd ingsanlægget har i
vinterens løb arbejdet med folgende
specifikke belastninger:

17/11—23/11: ca. 110 \X/att pr. m2
23/11— 4/1 : ca. 150 Watt pr. m2

4/1 —31/1 : ca. 220 Watt pr. m2
31/1 —31/3 : ca. 175 Watt pr. m2

Ved enkelte snefald begyndte smelt
ningen for sent, navnlig ved lavvolt
anlægget. Erfaringerne er dog endnu
for spinkle til at man kan slutte noget
om, hvilket system der er mest virk
somt.

Udgiften pr. m2 til driften ses at
være væsentlig større end for varmt
vandsanlægget. Også anlægsudgiften
for varmtvandsanlægget er mindre
end for elanlægget. Hvis man har mu
lighed for at anvende fjernvarme, må
dette sikkert foretrækkes. Hvor der
ikke er fjernvarme, må det undersøges,
om det kan lønne sig at etablere et
specielt opvarmningsanhrg med vand
eller et andet medium.

Det ses, at elforbruget for måttean
lægget er lavere end for kabelanlæg
get. Dette hænger sammen med, at der
var vanskelighed ved at opnå tilstræk

kelig høj belastning på måtteanlægget.
Først efter en ændring af tillednin
gerne kunne snesmeltningen klares
tilfredsstillende. Ved fremtidige måt
teanlæg skal man nok op på en noget
højere spænding, f. eks. 30 volt, og
mindre effekt, omkring 100 watt pr.
m2, ligesom i England.

For kabelanlægget bemærkes, at el-
forbruget er lavere end for anlægget
på Skibhusvej. Dette hænger sammen
med, at der er installeret fugtigheds
måler på anlægget på Middelfartvej,
således at anlægget kun går i gang,
hvis der samtidig med, at vejtempera

Elanl.egget på Middelfartvej, vinteren 1965/66:

Anlægget stoppet af automatik

at hvis der indtræder snefald efter en
periode med tør frost, vil der gå no
gen tid, inden sneen smelter. Den tid,
der vil medgå til den fornødne op
varinning af vejbanen, vil være afhæn
gig af, hvor kraftigt snefaldet er, og
hvor meget vejbanen er afkølet, samt
af den specifikke effekt, varmeanlæg
get indkobles med.

Efter de foreliggende erfaringer vil
en fugtighedsmåler kunne reducere el-
forbruget med 30—40 % eller måske
mere. Sammenlignet med Skibhusvej
drejer det sig om et merforbrug på
ca. 80 kWh pr. m2 eller 8,80 kr. pr.
m2, altså betragteligt.

Normalspændingsanlæg

17. nov.—31. marts

896 timer

2.322 timer

På den anden side forventer pub
likum, at man ved installation af et
bekosteligt snesmeltningsanlæg holder

(fortsættes side 237)

Anlægget tilsluttet

Anlæggets driftstimer

Lavvoltanl:eg

17. nov.—31. marts

860 timer

2.358 timer

I alt 3.218 timer134 dage 3.218 timer134 dage

Totalt forbrug 16.069 kWh 22.525 kWh

Forbrug pr. m5 107 kWh/m2 150 kWh/m2

Drift sudgiftc’;:

0,11 kr. pr. kWh i alt 1.767.59 kr. 2-177,75 kr.

faste afgifter 699,00 kr. 699.00 kr.

I alt 2.466,59 kr. 3.176.75 kr.

(]d,ç’ift r. mC 16,45 kr./m2 21,20 kr.lma

turen falder til under + 3°C er fug
tig vejbane.

Når et anlæg er styret af en fugtig
hedsmåler, må man altså regne med,
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Opførelsen af en fast broforbindelse
over Egernsund skrider rask frem, om
end byggeriet, først og fremmest på
grund af den lange vinter, er nogle
måneder bagefter programmet. Det
anslås, at broen kan åbnes i begyndel
sen af 1968. I den oprindelige plan
var regnet med, at broen var færdig
før årsskiftet 1967/68.

Egernsundbroen får indbefattet land-
fagene en længde på 238 meter, hvor
af 124 meter over vand. Der bliver
fire kørebaner samt fortove, og bro
klapperne giver en fri gennemsejlings
åbning på 25,5 meter.

Gennemsejlingshøjden i åbningen
bliver på Ca. 6,5 meter, og broklap
perne styres fra et manøvrehus på den
vestlige støttepille. I et hulrum i den
ne pille anbringes maskinrummet, et
værksted samt toilet og bad.

Amtsrådene i Åbenrå og Sønder
borg forestår i fællesskab byggeriet,
idet Egernsund danner amtsskellet.
Broen er projekteret af det rådgivende
ingeniørfirma Chr. Ostenfeld & W.

J ønson, mens hovedentreprisen er
overdraget ingeniørfirmaet Monberg
og Thorsen A/S. Klapfaget med til
hørende maskineri udføres af Århus
Maskinfabrik.

En samlet investering
på 20 millioner kroner

De samlede omkostninger i forbin
delse med det betydelige projekt er
budgetteret til 20 millioner kroner,
men heri er indregnet anlæg af veje
på begge sider af sundet. Udgifterne
til selve broanlægget anslås at blive
13—14 millioner kroner.

Den første sænkekasse blev søsat i
slutningen af maj måned, og den skal
være fundament for den østlige af de
to bropiller i selve sundet. Den anden
sænkekasse er under bygning på bed
dingen, der ligger på den vestlige
bred.

Den første sænkekasse, der er 29

meter lang, 7,4 meter bred og 8,7 me
ter høj (vægt 1.040 tons), er blevet
forhalet til Broagersiden, hvor den
støbes. Sænkekasserne bygges med
bunden i vejret, og det var et impo
nerende syn, da den første blev søsat
og langsomt tippede rundt efter at væ
re gledet ud i vandet..

I løbet af et par måneder skal den
første sænkekasse placeres på bunden
af det smalle sund, der har en vand
dybde på op til 13 meter. Kassen fast-
støbes til de nedrarnmede pilotterings
pæle i et arbejdskammer, der holdtes
tørt ved hjælp af trykluft.

Dette sker formentlig i september
måned, og næsten samtidig vil den
næste sænkekasse blive søsat.

Nødvendigt med en
dybere pilotering

Det har forsinket arbejdet, at bund-
forholdene i sundet viste sig at være
dårligere end beregnet. Det har af
denne grund været nødvendigt at fo
retage nye prøvebelastninger, og det
viste sig at være påkrævet med dybere
pilottering end beregnet ved projekte
ringen.

På østsiden af Egernsund er Søn
derborg amtsvejvæsen igang med an
læg af en 1.400 meter lang fire-spo
ret vej, der skal føre trafikken til

broen. Udgiften til dette vejprojekt
anslås, incl, tilsluttede sideveje, til et
par millioner kroner.

På Åbenrå amts side skal anlægges
en endnu længere strækning nye vej,
nemlig 1,900 meter fra Årbjerg over
Alnor næs til broen, men her har end
nu kun været holdt licitation. Udgif
ten til denne del af projektet anslås
til i alt ca. 4 millioner kroner.

Vejen over den nye bro
klassificeres som AB

Når Egernsundbroen er færdig, skal
hovedvej A8 »flyttes< dvs. vejforbin
delsen over broen bliver klassificeret
som hovedvej med det nummer, der
hidtil har klassificeret vej strækningen
nord om Nybøl Nor gennem Gråsten.
Denne vejstrækning »degraderes« til
at være amtsvej.

Åbningen af broen vil betyde en til
trængt aflastning for vejen gennem
Gråsten, ligesom det betyder en væ
sentlig forkortelse af hovedvej-stræk
ningen mellem Sønderborg og græn

sen.

Egerosundbro-projektet er blot et
enkelt led i den kæde, der er ved at
blive smedet under betegnelsen »Den
sydjyske fugleflugtslinje«. I denne
fugleflugtslinje indgår bl. a. forlæg
ning af færgeruten Fåborg—Mommark
til Bøj den—Fynshav, opførelse af en ny
bro over Alssund og forskellige store
vej arbej der.

Når Egerrisundbroen i begyndelsen
af 1968 tages i brug vil det samtidig
betyde, at den gamle færgeforbindel
se over sundet nedlægges. Denne fær
ge er kendt over hele landet, fordi den
er en af de sidste kædetrukne. Dette
maleriske billede forsvinder som offer
for en hurtigere afvikling af den mo
derne trafik. d.

Egernsundbroen
færdig i 1968
Byggeriet nogle måneder hagefter programnet som følge af
vinterens forsinkelser. - Bundforholdene overraskede.

Dette billede giver et indtryk af arbejdspladsen og linjeføringen for den kommende bro-
forbindelse over Egernsund. Byggeriet beskæftiger i alt 60 mand og er blevet en af egnens
Største arbejdspladser.
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Man ser alt, og sidder godt beskyttet
Føreren sidder bekvemt i en
Unimog’s førerhus. Han kan overse
hele arbejdsfeltet, og let og
ubesværet holde øje med færdsien
— en væsentlig fordel i vore dages
tætte trafik.

D

Men Unimog har mange flere
fordele. F. eks. den fuldsynkronise
rede, fint afstemte gearkasse, der
tillader kørehastigheder fra 0,3 til
50 km i timen — der er en hastighed
til ethvert arbejde.
Laddet kan leveres efter ønske med
3-vejs tip, og her er god plads til
specialudstyr, f. eks. en vandtank.
Monteringsmulighederne for red
skaber er utallige, der er kraftudtag
for og bag, der er remskive midt på,
og de forskellige redskaber til
Unimog leveres med specielle
beslag, der muliggør hurtig af- og
påmontoring.

Disse og mange flere fordele taler
for Unimog — det ideelle universal-
køretøj for enhver kommune.

Mercedes-Benz UNIMOG

BOHNSTEDT-PETERSEN AIS
Unimog-afdelingen
Kcbenhavnsvej 31
Hillerød
Telf. (03) 26 33 55
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Afcivilingeniør
Steen Kønin,gsfeldt

Persontrafikken
Der har hidtil ikke været foretaget

undersøgelser over, hvorledes trafik
ken fordeler sig på vej og jernbane
på landets forskellige hovedtrafikli
nier. En sådan undersøgelse omtales i
det følgende. Det betragtede net af
hovedtrafiklinier indeholder DSBs
vigtigste baner. Vejnettet er valgt så
ledes, at det så vidt muligt dækker de
samme strækninger og samtidig inde
holder de vigtigste hovedlandeveje. På
grund af vej trafikkens større differen
tiering udgør den her betragtede del
af trafikken kun 48 % af det samlede

antal kørte bilkm, hvorimod det til
svarende tal for jernbanen er 83 %.

Fig. 1 viser et skematisk billede af
en del af jernbanenettet, hvor person-
traf ikken i 1963 udtrykt i personer pr.
dg i begge retninger tilsammen er
anskueliggjort ved båndbredden. Fig.
2 viser et tilsvarende kort for person-
trafikken på landevej ene.

Antallet af passagerer, der med
jernbaner er befordret over de betrag
tede strækninger, er fundet tilnærmet
på følgende måde: I DSBs årsberet
ningi) opgives antallet af person
vognsaksler pr. banekm i personfø
rende tog i driftsåret 1963 i tabel I
som søjle 1. Antallet af personkm pr.
banekm er tilnærmet fundet ved at
multiplicere med antallet af personkm

Hvad vil der ske på vejene, hvis”
man forestIller sIg banerne ned
lagt? Dette spergsmil belyser fut’
fatterenldenneertlkel,derarskre.
vet.på grundlag ad et eksamene
arbejde udført ved Laboratoriet for
Vefbygning nemt trafikteknik og
ByplanlægnIng ved flasarbo tek
niske Højskole.

pr. personvognsakselkm2). Dette tal
er som gennemsnit for alle banestræk
ninger 5.303). For at få trafikken
omregnet til årsdøgn er der endvidere
divideret med 365, hvorved fås søjle
2. F. eks. fås for strækningen Køben
havn—Roskilde:
1120800X 5.30:365=16300 person-
km pr. banekm pr. dag.

Fra vej direktoratets trafikrapport
1964, fås, hvor mange biler og motor
cykler, der passerer et givet vejsnit,
samt hvorledes bilerne er fordelt på
busser, personbiler, kombinerede per

‘) tabel 4B søjle 13
2) tabel 4A nr. 115
3) tallet er i virkeligheden lidt mindre for

mindrebefærdede jyske strækninger og
lidt større for kraftigt befærdede ho
vedstrækninger.

i 1963 i 1000 personer i heggc

Fordelingen af
trafikken mellem vore byer

på vej og bane

Fig. 1. Persontrafikken med jernbane i 1963 i 1000 personer i begge Fig. 2. Fersontrajikken på vejene

retninger tilsammen pr. dg. rrtninger tilsammen pr. dg.
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TETNINSER PR. USG

STRUER

UULTTERRU

RINURRRINU

EURJI

5,1

I I

IUOU PUSSUGERER I SEGUE

lIGN IUUSR

ETUE

I ‘.5

SATSER

Dan mål7ejtidsskri,fI 1966 . 11 227



son- og varebiler samt vare- og last
biler. Herfra stammer søjlerne 3—6 i
tabel II. Her regnes halvdelen af
kombinerede person- og varebiler som
personvogne og resten som vare- og
lastbiler.

‘T

NEDRE

j:=
-

L

Til beregning af antallet af perso
ner, der passerer vejsnittet (søjle 4),
er følgende gennemsnitsværdier brugt:
1.641) person pr. personbil, 20 pr.
bus og 1.1 pr. motorcykel. Chauffører
i vare- og lastbiler medregnes ikke
som personer.

For strækningen København—Ros
kilde fås:
10210X 1.64+8x20+324x 1.1=

17300 personer.
Søjle 7 danner grundlaget for fig. 2.

På fig. 3 ses persontrafikkens ud
vikling på vej- og jernbane i de sidste
7 år for strækningen Fredericia—År
hus. Kurverne er retliriiet forlænget
frem til 1980. På grundlag af denne
og lignende kurver for andre stræk
ninger er kortene fig. 4 og 5 over per-

sontrafikken på jernbane og vej i
1980 tegnet. Persontrafikken er som
før udtrykt i personer i begge retning
ger pr. dg. Det vil næppe være for
svarligt at forlænge kurverne længere
end til 1980; dels er det et spørgs
mål, om den økonomiske udvikling vil
fortsætte med samme fart som nu,
dels vil en storebæltsbro kunne være
færdig omkring dette tidspunkt, og
denne må forventes at ændre forhol
det mellem trafikmængderne på vej
og jernbane.

Ved at sammenligne kortene fig. i

og 2, der viser persontrafikkens for
deling mellem jernbaner og veje i
1967, er det bemærkelsesværdigt, at
på de mest trafikerede strækninger er
trafikken omtrent ens på jernbane og
vej. På strækningen Ringsted-Korsør
er trafikken 8300 pass. på jernbanen
og 8700 pass. på vejen i begge retnin
ger tilsammen pr. dg over Fyn 6000
og 7200. Over lillebæltsbroen er vej-
trafikken dog helt oppe på 13800
pers. pr. dg, medens jernbanetrafik
ken kun er 6000 pass. pr. dag.

Op gennem Østjylland er vej trafik.
ken noget større end jernbanetrafik
ken, nemlig 7800 på vejen mod 4700

passagerer med jernbanen. Persontra
fikken på vejene er væsentlig større

‘) Fundet ved tælling.

Tabel I. Per.tont,afik med jernbane.

Strækning
1. Personvognsakselkm pr. 2. personkm pr. banekm

banekm årstrafik pr. dg

København—Roskilde 1120800 16300
Roskilde—Korsør 573700 8300
Nyborg—Odense 410600 6000
Fredericia—Århus 324500 1700

Tabel 11. Personirafik pd vejene.

Strækning 3. biler i alt 4. personbiler 5. busser 6. motorcykler 7. personer

pr. dg pr. dg pr. dg pr. dg i alt pr. dg

København—Roskilde 1600 10210 8 324 17300
Ringsted—Sorø 7120 4410 21 71 8700
Nyborg—Odense 5630 3600 52 113 7200
Lillebæltsbroen 10900 6970 109 218 13800
Århus—Fredericia 6540 3860 65 131 7800

Fig. 3. Persontrafikkens udvikling på stræk
ningen Århus—Fredericia.

DE

ÅRHUS FREDERICIA

TUSINDE PERSONER HENNE —

RETNINGER PR 940 —

-1[
IH?

TT

rOST TONS 1553 TORE

Fig. 4. Persontrafikken med jernbane i 1980 i 1000 personer i begge
retninger tilsammen pr. dg.

Fig. 5. Persontrafikken på vejene i 1980 i 1000 personer i begge
retninger tilsammen pr. dg.
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på de mindre befærdede strækninger
f. eks. Århus—Herning, hvor vejper.
sontrafikken er 3900 og jernbaneper
sontrafikken 1200 passagerer pr. dag.

Sammenholdes fig. i og 4-person-
trafikken med jernbane i 1963 og i
1980 — ses det, at persontrafikken har
tendens til at koncentrere sig på ho
vedlinierne: København—Fredericia,
Fredericia—Århus og Helsingør—Kø
benhavn—Rødby. På strækningen Ring
sted—Korsør vokser persontrafikken
med Ca. 40 % i de betragtede 17 år,
hvorimod persontrafikken på de min
dre befærdede strækninger er stagne
rende eller endog tilbagegående. F.
eks. er persontrafikken på stræknin
gen Vejle—Herning i 1963 1200 og i
1980 1300 passagerer pr. dg i begge
retninger tilsammen. Persontrafikken
på vejene vokser derimod ret jævnt
over hele landet og regnes i løbet af
de 17 år at ville tredobles.

Godstrafikken
Godstrafikken er beregnet på lig

nende tilnærmede måde. Fra DSBs
årsberetning fås antallet af rejsegods
og godsvognsakselkm pr. banekml) —

i tabel III som søjle 8 —

Den transporterede godsmængde er
da dette tal multipliceret med antallet
af tkm pr. rejsegods- og godsvogns
km2). Dette tal er som gennemsnit
for hele landet 2.67 tkm pr. akselkm,
idet der her ligesom ved persontrafik
ken tilnærmelsesvis regnes med, at
udnyttelsen er lige stor over hele lan
det.
For København—Roskilde fås, når der
divideres med 365, tilnærmet gods-
mængden pr. dg som:
S37.3X2.67:3656.100 tkm pr. ba
nekm pr. dg.

Godstrafikken på vej ene er fundet
ud fra Vej direktoratets trafikrapport.
Herfra stammer tallene i tabel IV, der
angiver antallet af last- og varevogne,
der pr. dg passerer vejsnittet, ind.
delt i 5 grupper efter lastevne. Det
forudsættes, at last- og varevogne har
samme udnyttelse som jernbanegods
vogne nemlig 27.82 %3).

For København—Roskilde fås:
(1.5 X 2750+4.OX 324±6.25 X

‘) tabel 4B søjlerne 14—17
2) tabel 4A løbe nr. 117
) tabel 4 A løbe nr. 118

1780+8.0X1130)X27.8 %
7100 t.

Godstrafikken på vej og jernbane for
nogle strækninger beregnet på oven
nævnte måde er vist i tabel V.

Det ses af de to sidste linier i tabel
V, at godstrafikken med jernbane er
endnu mere koncentreret på hovedru
terne, end tilfældet er for persontra
fikken. På strækningen Ringsted-Kor
sør er godstrafikken med jernbane
6000, medens der ad vejen kun trans
porteredes 2800 tons i begge retnin
ger tilsammen pr. dag. På stræknin
gen Fredericia—Århus er godstranspor
ten mere ensartet fordelt, nemlig 4300
tons med jernbane og 3100 tons ad
vej en. På de mindre befærdede stræk
ninger, som eks. Århus—Herning, er
godstransporten ad vejen større, nem
lig 1000 mod 400 ton med jernbane.

Fig. 6 viser, hvor meget det vil fyl
de på vejene, hvis al jernbanetrafik —

både person- og godstrafik — i 1963
skulle overtages af busser og lastbiler.

Regner man med, at siddepladserne
i en bus udnyttes lige så meget som i
et tog, nemlig 35 %1), vil en, bus
med 50 siddepladser gennemsnitlig
medføre 50 X 35 % = 17.5 passagerer.

Det nødvendige antal busser — tabel
VI søjle 15 — er da fundet som antal
let af jernbanepassagerer (tabel I søjle
2) divideret med 17.5.
For strækningen København—Roskilde
fås:
16300:17.5930 busser (tabel VI
søjle 15).

Da en lastbils gennemsnitslasteevne
er 4.3 t2), er den gennemsnitlige la
steevne pr. lastbil, hvis der igen reg
nes med 27.8 % udnyttelse
4.3X27.8 %=1.20 t.
Det nødvendige antal lastbiler — tabel
VI søjle 16 — er fundet som jernbane
godstrafikken — tabel III søjle 9 — di
videret med 1.20 t.

For strækningen København—Roskilde
fås:
6100:1.205110 lastbiler.

Kan vejene også klare banernes
transporter?

For at se hvor meget busserne og
lastbilerne fylder på vejene, er disse

‘) tabel 4A løbe nr. 116
2) i 1962 fandtes der 64600 last- og på

hængsvogne med en samlet lasteevne
på 277000 t.

Tabel ill. Godstranspor/ med jernbane.

Strækning

København—Roskilde
Roskilde—Korsør
Nyborg—Odense
Fredericia—Odense
Skanderborg—Skjern

8. godsvognsakselkm pr.
banekm årstrafik

837300

898100
885900
582100

51900

9. transp. godsmængde
tkm pr. banekm pr. dg

6100
6600
6400
4300

400

Tabel 1V. Gods/ransport på vejene.

10 11 12 13 14
last- og varevogne pr. dg

0—3 t 3—5 t 5—7v t 71/ lasteev. transp. gods-
mængde pr.

dg i t

København—Roskilde 2750 324 1780 1130 7100
Ringsted—Sorø 1350 71 640 570 2800
Nyborg—Odense 1070 113 503 282 2000
Lillebæltsbroen 1743 218 980 872 4400
Fredericia—Århus 1111 131 784 589 3100
Århus—Herning 577 55 248 138 1000

Tabel V. Godriranspori med jernbane og på vej.

9 14
Strækning Transporteret godsmængde pr. dg i t med jernbane

og vej
København—Roskilde 6100 7100
Ringsted—Sorø 6600 2800
Nyborg—Odense 6400 2000
Lillebæltsbroen 6400 4400
Århus—Herning 400 1000
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regnet om til ekvivalente personbiler,
idet der er regnet med, at en bus eller
lastbil udgør Ca. 2 personbilenheder.
Søjle 18 er da summen af søjlerne 16
og 17 multipliceret med 2.

For strækningen København—Roskilde
fås:
(930+5110)X2= 12080 personbiler
pr. dg.

Til sammenligning regnes al vej-
traf ik om til personbilenheder — tabel
VI søjle 19 — ved at multiplicere an
tallet af lastbiler (tabel IV søjlerne
10-11-12-13) og busser (tabel II søjle
5) med 2 og lægge dette til antallet
af personbiler.
For strækningen København—Roskilde
fås:
(2750+ 324+ 1780 + 8) X 2+ 10210

= 19900 personbilenheder pr. dg.
Søjlerne 18 og 19 danner grundla

get for fig. 6. På dette kort er vejenes
kapacitet også indtegnet. Highway Ca
pacity Manual angiver de i tabel VII
anførte værdier for den største timebe
lastning.

Det ses af fig. 6, at der for f. eks.
følgende strækninger i 1963 ville være
overskud af vejkapacitet, selv om al
jernbanetrafik lagdes ud på vejen:
Ålborg—Frederikshavn, Vejle-Herning
—Holstebro, Ringkøbing-Holstebro og
København—Hørsholm. Bl. a. på føl
gende strækninger ville der derimod
i 1963 have været underskud af vejka
pacitet, hvis al jernbanetrafik lagdes
ud på vejen: København—Korsør (ind
til motorvejen ved Halskov) Frederi

cia—Nyborg (indtil motorvejen ved
Knudshoved) og Århus—Fredericia.

Det ses endvidere, at vejtrafikken
alene på strækningerne København—
Fredericia og Århus—Fredericia—Kruså
i 1963 meget nær optager de eksiste
rende vejes kapacitet; på strækningen
Roskilde—Korsør er vej trafikken såle
des 9820 personbilenheder, medens
kapaciteten er 12500, hvorfor der na
turligvis ikke er plads til at overtage
jernbanetrafikken. Selv med en 4-spo
ret motorvej - som allerede findes ved
tilkørslerne til færgeoverfarten over
Storebælt — ville kapaciteten næsten
være udnyttet, hvis banetrafikken i
1963 var overført til vejen. F. eks.
ville den samlede bane- og vejtrafik

Tabel VI. Jevnbaaetrafik omsat til vejtrafik.

på strækningen Korsør—Ringsted i
1963 svare til 21800 personbilenheder,
og da kapaciteten af en 4-sporet mo
torvej er 33000 personbilenheder pr.
dg, ville der derfor ikke gå mange år,
før vejen blev for lille. Anderledes
forholder det sig med resten af landet,
her slår vejenes kapacitet ret godt til.
Den samlede trafik på strækningen
Århus—Viborg svarer i 1963 til 5300

personbileneheder pr. dg, og kapaci
teten er 7500 personbilenheder pr.
dg. Det er endvidere bemærkelses
værdigt, at jernbanens godstrafik fyl
der væsentligt mere på vejene end per
sontrafikken. F. eks. på strækningen
Fredericia—Århus ville der i 1963 be
høves 3580 lastbiler, men kun 268
busser pr. dag til bestridelsen af jern
banetrafikken. Således ville en ned
læggelse af jernbanernes persontrafik
ikke volde så store trafikproblemer,
idet 268 busser svarende til 536 per
sonbilenheder ikke er ret meget sam
menlignet med den daglige trafik på
9220 personbilenheder.

Det er naturligvis utænkeligt, at
jernbanerne skulle kunne nedlægges
øjeblikkeligt eller i løbet af en kort
årrække. Fig. 6 er da også kun frem
stillet for at vise, hvilken betydning
jernbanerne har i dag. Det fremgår af
fig. 6, at det er umuligt at nedlægge
jernbanerne, især når man tager i be
tragtning, at vej trafikken kan forven
tes tredoblet i løbet af 17 år. Dette
gælder særlig de mest befærdede vej-
strækninger, hvor vejene selv efter ud
bygning til 4-sporede motorveje hur
tigt ville få for lille kapacitet.

Fig. 6.
Den samlede vej- og
ernbanetrafik omsat
til vejirafik i 1000
personhilenheder i
begge retninger til
sammen pr. dg. i
1963.

STRÆKNINGER MED OVERSKUD AF KAPACITET

_______

CUflÆKNINGER MED UNDERSKUD AF NAPRCIRET

000 PASSAGERER PR. DAG I

DE PENDREVNE TAL VI SER DEN

0

15 16 17 18 19
jernbane jernbane al jernbanetr. al vejtrafik summen af

Strækning persontrafik godstrafik omregnet til omregnet til søjlerne
omregnet til omregnet til pers.bilenh. pers.bilenh. 17 og 18

busser pr. lastbiler pr. pr. dg pr. dg
dg dg

København—Roskilde 931) 5110 12080 19900 12000

Roskilde—Korsør 476 5520 11990 9820 21800

Nyborg—Odense 34(1 5300 11080 7650 18700
Lillebæltsbroen 340 5300 11080 1182)) 25900
Arhus—Fredericia 26$ 3580 7700 9220 16900

Tabel VII. Største tiniebelastning pd veje.

biler pr. døgn
biler pr. time idet største time er sat til

12 % af døgntrafikken

2-sporet vej 900 7500
3-sporet vej 1500 12500
4-sporet motorej 90 km t 4000 33000
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EN ROBUST MEDARBEJDER

SCHEID er foran i kvalitet og udmærker sig især ved fremragende

tromleegenskaber, stor driftssikkerhed og god økonomi. Gennem et

nært samarbejde med dette verdenskendte specialfirma for fremstilling

af vejtromler, er vi i stand til at levere tromler til ethvert formål.

Oven i købet opnår De den hurtige og effektive service, vor store og

velrenommerede virksomhed kan give Dem. En betryggelse ved store

investeringer.

PEDERSHMB MASKINFABRIK AIS

SCHEID VIBRATIONSTROMLE type 25.3
er udstyret med en luftkølet Deutz dieselmotor, der
udvikler 22 hk ved 2000 o/m. Vibrator: Lodret rette
de svingninger. Vægt med vandballast: 5000 kg.
Kørehastighed frem og bak: indtil 8 km/t. Udvendig
venderadius: 4,5 m.

FORLANG TILBUD OG PROSPEKT.

KBHvN. Herlev: (01) 94 7066

ÅRHUS: (06) 13 1400

A 13



glat
føre

‘Vs ALFRED THOMSEN -ASKOV
ASKOV PR.VEJEN-DANMARK (053) 60700 TELEX 3517
AFDELING I KØBENHAVN: EPOKE ØST ‘ (01) 880331

EPOKE dækker et komplet program af automatiske spredere. Modeller for lastvogne, traktorer, trucks

m. v. samt håndmodeller. Leveres for grus, sand, salt og kemikalier.

A 14



raske lse, idet kun 10 0/0 af

bilerne over Limfiordsbroen

varp gennem/art - uden om

Aa/borg by!

Tunne/en udføres med seks

kørebaner i stedet for fire.

Den sydlige tilkørseisvej skal

ligge i bunden af 25 meter

udgravninger.

Limfjordsbroeu i Aalborg har i mange
år været en flaskehals i den nordjyske
trafik — men nu lysner det.

I 1969 skal en østplaceret Lim
fjords-tunnel og en del tilhørende vej-
anlæg og udfietninger på begge sider
af fjorden være færdig, og to år sene
re skal Ca. 15—20 kilometer firesporet
motorvej til tunnelen på begge sider
af fjorden være klar til at tages i brug.

Det er efter de sagkyndiges mening
ikke een dag for tidligt.

Begyndte i 1950
Trafikudviklingen kan ikke siges at

være kommet bag på de implicerede
myndigheder. Allerede i 1950 nedsat
tes på privat initiativ en ingeniørkomi
te, bestående af embedsmænd fra Aal

borg amts vejvæsen, Aalborg og Nør
resundby købstæder og omliggende
kommuner. Som fritids-, ferie- og søn
dags-arbejde, og iøvrigt uden bevil
linger af nogen art, øvede komiteen i
de efterfølgende år en meget stor ind
sats, som i 1958 resulterede i frem
læggelsen af en »Redegørelse vedr.
undersøgelse af mulighederne for
fremtidige trafikforbindelser over eller

Trafikanalysen var en over-

Limfjordstunnelen
skal stå færdig om to år

Om godt to år skal Limfjords-lunnelen og nogle
af de sløre vejarbejder på begge sider af fjorden
i’ære færdige.
De firesporede motorveje, der fra en halv snes kilo
meters afstand å begge sider af fjorden skal lede
til tunnelen og de nu igangværende anlæg, kan ikke
påbegyndes for om Ca. to år, på grund af manglen
de kapital, — men en samlet anlægstid på seks år
er heller ikke meget for et af de største trafikanlæg,
der nogensinde er gennemfort herhjemme.
I denne og en følgende artikel fortæller Dansk Vej-
tidsskrift om nogle af faserne i det store arbejde,
dels om i ejlilslutningerne, dels om selve lunnelen.
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under Limfjorden indenfor Aalborg
området«.

Redegørelsen omfattede bl. a. fem
skitseproj ekter til:

en broforbincielse over Egholm,
anlægssum Ca. 86 mill. kr.
en broforbindelse ved Lindholm,
anlægssum ca. 82,6 mill. kr.
en høj broforbindelse med 45 meter
undersejling, ca. 146,6 mill. kr.
og endelig to tunnelforbindelser,
en midtby-tunnel og
en østby-tunnel til henholdsvis
201,1 og 157,2 mill. kr.

Den senere udvikling i trafikken,
og nogle højst overraskende resultater
af trafikanalyserne er årsag til, at in
gen af disse forslag bliver gennem
ført.

Den tunnel, der er i arbejde nu,
placeres ganske vist på østsiden af
Aalborg, men tættere ved byen end
foreslået i sin tid af den private ko
mite.

Det skyldes bl. a., at kun 10 % af
trafikken over Limfjordsbroen i Aal
borg er af gennemgående karakter,
60 % er by til by-trafik, og 30 %,
sagt i runde tal, fra by til land. Det
ville derfor være uhensigtsmæssigt at
placere en tunnel så langt fra Aal
borg og Nørresundby, at trafikken
mellem disse bydele ville blive van
skeliggjort.

70 0/0 større trafik end broen
er beregnet til

Limfjordstunnelen vil i henh. til
vej direktoratets prognose af 1964 bli
ve belastet med en års-dogntrafik på
60.000 køretøjer i året 1980, medens
Limfjordsbroen i Aalborg vil få en
trafiktæthed på 20.000 i døgnet.

— Ivlen når vi opgiver dette tal, bli
ver vi i nogen grad slået over mun
den af den trafiktælling, der til sta
dighed foregår på Limfjordsbroen, og
som er gennemført siden 1962, for
tæller amtsvej inspektør Chr. Kirke
gaard, Aalborg, til Dansk Vejtids
skrift.

I følge den seneste tælling, hvis re
sultat jeg netop har fået, var der i
1965 en års-døgntrafik på 34.700 kø
retøjer, og under spidsbelastninger har
vi været oppe på mere end 42.000 i

døgnet. Men så kører man også ko
fanger ved kofanger, og det er en for
alle parter utilfredsstillende trafikløs
ning.

Det er imidlertid ikke alene broens
utilstrækkelige kapacitet, der skaber
en flaskehals, men i lige så høj grad
tilslutningerne i land, Og dem kan
der, i hvert fald på den sydlige side,
ikke laves meget om på uden særdeles
bekostelige indgreb. Også derfor vir
keliggøres planerne om en Limfjords
tunnel nu. Prognoserne for årene 1980

til 2000 regner med en døgntrafik
på 87.000 køretøjer, og det er ensbe
tydende med, at tunnelen skal tage ca.
60.000, og den eksisterende bro mel
lem 20.000 og 30.000 i døgnet.

Da ingen af os endnu har set en
prognose slå til, er det kun naturligt,
at vej direktoratet har ønsket en linie
føring fastlagt og arealer sikret for en
vestforbindelse også, samtidig med, at
tunnelarbejdet går i gang.

Vi regner naturligvis ikke med, at
denne vestforbindelse skal etableres
foreløbig, men når den engang skal
komme, må vi kunne disponere over
de nødvendige landområder. Det ar
bejder et udvalg med i øjeblikket.

Tordok ved Romdrup
Limfjordstunnel-projektet er i rea

liteten opdelt i tre afsnit: Selve tunne
len, der projekteres af Christiani og
Nielsen, der nærmeste vej- og udflet
ningsanlæg, (»rød linie<) som firmaet
Chr. Ostenfeld & W. Jønson står for,
og den sydlige forlængelse af motor
vej stilslutningen, som skal udføres af
Aalborg amts vejvæsen (»grøn linie).
I første etape, der skal være færdig i
1969, bygges tunnelen og tilslutnin
gerne på begge sider af fjorden, og
sidste etape, der på grund af mang
lende kapital er udskudt to år, omfat
ter motorvej sforlængelserne.

Med hensyn til tunnelarbej det er
man nået så langt, at der ude ved
Romdrup er opført en tørdok, og her
bygges de fem tunnelelementer, der
senere vil blive sejlet og sænket på
plads på bunden af fjorden.

Den sidste tredjedel af tørdokken
er netop afleveret, og der har også
været licitation over støbningen af
tunnel-elementerne. De bygges som
store, firkantede rør, ca. 105 meter
lange, lukkes for enderne, søsættes fra
dokken, og bugseres til byggepladsen
med så megen vandballast i elemen
terne, at kun ca. en kvart meter af
dem rager op over overfladen under
sejladsen. Medens selve støbearbej det
er udbudt i licitation anbringes ele
menterne på fjordbunden af Christia
ni og Nielsen, uden licitation. Det er
et område, Christiani og Nielsen er
førende på, og man har følgelig villet
lade dem udføre denne opgave på reg
ning, samtidig med, at de stod for he
le projekteringen af tunnelen.

Efterhånden som elementerne sæn
kes ned på fjordbunden låses de fast
til hinanden, hvorunder man tager
vandtrykket til hjælp ved tætningsar
hej det. Før sænkningen graves et på
sine steder meget tykt lag dynd væk
og erstattes med sand, og efter at ele
menterne er bragt på plads pumpes
der yderligere sand ind under dem ef
ter et af Christiani og Nielsen paten
teret System.

Tilslutningen udføres som lignende
tunnel-elementer, men de støbes på ste
det på sydsiden.

Ubemandet tunnel
— Skal der være vagsmandskab ved

tunnelen?
— Nej, det er tanken, at den skal

være ubemandet. Der udføres alle
tænkelige elektriske installationer til
sikring af trafikken i tunnelen, her
under bl. a. fjernsynsanlæg. Hvor bil
lederne fra fjernsynskameraerne i tun
nelen skal modtages er endnu ikke af
gjort, men det bliver antagelig på po
litistationen i Aalborg. Dermed være
ikke sagt, at der døgnet rundt skal
sidde en mand og kigge på TV-skær
men. Man skal blot, i tilfælde af alarm
fra tunnelen, kunne se hvad sagen
drejer sig om, og hvor der er sket
noget. Er der kun tale om, at en bil
er løbet tør for benzin er der jo ingen
grund til at sende katastrofeudrykning

4 misvejinspektor
Chr. Kirkegaard.
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af sted. På den måde vil TV-anlæg
get antagelig kunne spare mange ud
rykninger.

Belysningen reguleres i forhold til
dagslyset, bl. a. ved hjælp af solskær
me, således, at den vil blive kraftigst
ved ind- og udkørsel, og aftagende ind
mod midten af tunnelen.

Færdselsreguleringen i tunnelen vil
foregå rent automatisk, og regulerin
gen af lufttilførslen sker ligeledes ad
automatisk vej. Der opsættes detekto
rer, som kontinuerligt måler kulilte
koncentrationen i tunnelen, og stiger
den over en vis grænse kobles automa
tisk de store blæsere ind. Det samme
er tilfældet, hvis der opstår brand i et
køretøj i tunnelen. Der bliver opsat
alarmskabe med letfattelige vejlednin
ger, så publikum hurtigt kan komme i
kontakt med brandvæsenet, og iøvrigt
vil der blive truffet de nødvendige af
taler med politi og brandvæsen om
hurtig udrykning i tilfælde af ulykker
i tunnelen.

På det nye industriområde i Hersted
øster har Colas Vej materiale A/S op
ført en ny vejmaterialefabrik samt vej
kontor, landsdelslaboratorium og værk
sted for entreprenørmateriel.

Blandeanlægget, som selskabet selv
har konstrueret og bygget, har en ka
pacitet på i gennemsnit 100 tons pr.
time. Som det fremgår af billedet, har
anlægget et utraditionelt »design«.
Dette tjener dels æstetiske grunde
(byggecensur), dels praktiske, idet
der herved opnås gode arbejdsforhold
for personalet, reduceret tæring på
maskineriet samt øget produktionsmu
lighed efterår og vinter.

Men alt i alt er der altså tale om at
køre tunnelen som ubemandet. Dog vil
der blive et vist rengøringspersonale.
Man har tænkt sig at foretage rengø
ringen på den måde, at der efter be
hov kører store spulevogne gennem
tunnelen.

Varmeelementer ned i vejbanen
— Problemerne med hensyn til

skridfare ved nedkørselen til tunnelen
fra syd?

— Det er tanken at nedlægge var
meelementer, der forsynes med varme
fra Aalborg Fj ernvarmeværk i den
sydlige rampe, for der kan unægtelig
opstå problemer netop med hensyn til
skridning. Nedkørslen til tunnelen fra
sydsiden, er ret stejl; nemlig et fald
på 1 m på 25 m.

— Og den kan ikke formindskes?

— Nej, i forvejen ligger vi i en me
get dyb gennemgravning på sydsiden.

Anlæggets funktioner overvåges fra
et centralt manøvrerum. Der anvendes
fuldautomatisk styring ved sammen
hængende produktion.

Støvfældningsarrangementet omfat
ter en tørudskilning i to trin, med
støvtilbageførsel til anlægget, og en
delig en vådudskilning af de fineste

Vi er nede på 25 meters dybde på
land, og skulle vi vinde mere med
hensyn til en lempelse affaldet på til-
kørslen, ville vi nå ned på 3 5—40 me
ters dybde i gennemgravningen, der
samtidig ville blive meget længere.
Det ville blive en ganske kolossal for
dyrelse, så det ser man helt bort fra.

— Hvor dybt lægges tunnel-elemen
terne i fjorden?

— Der bliver 9,5 meter vand over
elementerne ved kaj, den største over
sejlingsdybde bliver på 12,23 meter,
og den laveste kote for tunnelen, altså
kørebanen, er 18,32 meter.

Tunnelelementerne udføres med seks
kørebaner i stedet for som oprindelig
planlagt fire, og denne del af projek
tet anslås at ville koste ca. 130 mill.
kroner, beregnet efter 1965-priser.

F.s.

(I næste artikel fortælles om vej- og

udfletnsngsanlæggene red det tilstø
dende motorrejsanlæg).

partikler. Den rensede luft føres til
en 30 m isoleret skorsten.

I forbindelse med anlægget er op
ført en varmecentral, som ved hjælp
af varmetransmissionsolie vedligehol
der temperaturen i asfalttanke, færdig
varesiloer, pumper, rørledninger m. m.

NYT BLANDEANLÆG
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Eksakte opgørelser over den sam
lede transports omfang foreligger ikke
i noget land. For banerne og tildels
for luftfarten foreligger ret gode op
lysninger, men for søfarten og navn
lig for den transport, der finder sted
på gader og veje, er der ikke noget
fuldt tilfredsstillende grundlag for be
regninger over omfanget af det ud
førte transportarbejde.

Udviklingen i det udførte gods- og
persontransportarbejde i Danmark er
imidlertid gennem en årrække søgt be
lyst ved mere summariske beregnin
ger, der dog er behæftet med en ikke
helt ubetydelig usikkerhed.

For søtransporternes vedkommende
er der på grundlag af de foreliggende
oplysninger om den indenrigske skibs-
fart foretaget beregninger over antal
gods-ton/km og for passagerfartens
vedkommende over antal person/km.
Tog- og bilfærgeruternes trafik er
medregnet under henholdsvis bane- og
vejtrafik. For vejtrafikkens vedkom
mende bygger beregningerne bl. a. på
oplysninger indhentet ved de af vej-
direktoratet foretagne løbende tællin
ger af trafikken i en række punkter
fordelt over hele landet samt på op
lysninger om bilparken, benainforbrug
m.v. I beregningerne er der set bort
fra transport udført med traktorer,
hestevogne, trækvogne o.l., og for per
sontransportens vedkommende ses der
bort fra befordring til fods og med
cykel.

Det samlede transportarbejde
Omfanget af og udviklingen i det

samlede transportarbejde udført på
Danmarks baner, gader og veje og
i den indenrigske skibsfart kan belyses
ved de beregnede tal for ton/km og
person/km.

Målt i forhold til antallet af Dan
marks indbyggere i de enkelte år er
antallet af person/km for hver ind
bygger steget fra ca. 3100 person/km
i 1950 til ca. 9000 i 1965 svarende
til, at hver indbygger i gennemsnit har
kørt tre gange mere i 1965 end i
1950.

Godsbefordringen er ligeledes for
øget tre gange fra ca. 850 ton/km pr.
indbygger i 1950 til ca. 2600 ton/km
i 1965.

Tabel 1. Transportarhejde
pr. indbygger.

ton/km person/km

1950 850 3.100

1955 1.200 4.500

1960 1.800 5.900

1965 2.600 9.000

Det er karakteristisk, at væksten i
det samlede transportarbejde har væ
ret betydeligt kraftigere end væksten
i den samlede produktive indsats i
Danmark. Sammenlignes væksten i
transportarbej det med f. eks. brutto
faktorindkomstens udvikling målt i fa
ste priser, således at prisændringerne

Af det samlede transportarbejde i
Danmark er for persontrafikkens ved
kommende nu godt 80 pct. individuel
motortrafik, og mindre end 20 pct.
kollektiv persontrafik. For godsbefor
dringen er banernes andel faldet
yderligere til at udgøre ca. 12 pct.,
den indenrigske skibsfart udfører
8 pct. af det indenlandske transport-
arbejde og bilernes andel er øget til
80 pct.

holdes ude, og sammenligningen alene

foretages med udviklingen i den
mængdemæssige vækst i den samlede
danske produktive virksomhed fås, at
bruttofaktorindkomsten i femåret 1950

-55 steg med gennemsnitlig 2.1 pct.

om året, medens godstransportarbej
det øgedes med 7,7 pct. om året i

samme periode og persontransportar
bejdet med gennemsnitlig 8,7 pct. om

året. I det sidste femår har forskellen
været mindre, idet bruttofaktorind
komsten steg med gennemsnitlig 4,8

pct. om året fra 1960—65, medens
godstransportarbejdet øgedes med 8,3

pct. om året og persontransportarbej
det med 9,6 pct. om året i samme
periode.

I gennemsnit for hele perioden fra
1950—65 steg bruttofaktorindkomsten
med 3,8 pct. årligt og transportarbej
det med godt 8 pct. årligt, nemlig
8,5 pct. årligt for godstransportarbej
det og 8,3 pct. årligt for persontrans
portarbej det.

Godstransportarbejdet
Bag den meget kraftige vækst i

transportarbej det ligger den dynami
ske udvikling, vort samfund er under-
gået i denne relativt korte periode si

TRANSFORTARBEJDET I

DANMARK 1950-65

Af kontorchef i Danmarks Statistik
Aage la Cour

Tabel 2. Gennemsnitlig årlig stigning i bruttojaktorindkomst og trans

p ortarhejde.

B ruttofaktor- Godstransport- Persontrans
indkomst i arbejde målt portarbejde
faste priser i ton/km målt i person/km

Gennemsnitlig procentvis årlig stigning

1950—55 2,1 7,7 8,7

1955—60 4,4 9,6 6,5

1960—65 4,8 8,3 9,6

1950—65 3,8 8,5 8,3
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CATERPILLAR
Caterpil:ar Cat og Tracavgt6r er regiatrorede varemærker far Caerpilar Tractrr Co.

951
TRAXCAVATOR
• 70 HK (svinghjul) Caterpillar dieselmotor med justerfrit

brændstofsystem. Maskinen arbejder fejlfrit også på tunge
brændselso Ii er.

• Nem tilgængelig tandeformet tandhjulsgearkasse, 5 frem- og
5 bakgear med vendegear. Det hurtige gearskift øger produk
tionen.

• Den gennemførte enhedsproduktion gør serviceproblemer enkle
og økonomiske.

• De patenterede Sealed Track giver forlænget levetid og bedre
økonomi. Båndruller og forhjul har permanent-smøring.

• Den hydrauliske pumpe er af lameltypen og sikrer øget lefteevne
og gravekapacitet.

OL. KONGEVEJ 3 KØBENHAVN V. (01)44 *HI 1090 - FILIAL: ENGTOFTEN 16 VIBY JYLLAND (061) *45533



ALLIS-CHALMERS

HURTIGERE ARBEJD

Hurtigere fyldning...
TL-545 tilfarer skovlen flere hestekræfter end nogen enden
maskine i samme størrelse.
Hi-Traction differentialerne bevarer styrken helt ud til skære-
kanten. Denne kraft alene — med sin næsten 10 tons bryde-
evne — sikrer hurtig læsning af tilsvarende store læs
hver gang.

Hurtigere skift..
Et-grebs betjeningshändtag for Power Shift transmissionen
giver automatisk to hastigheder med alle gear og overflødig
gør halvdelen af de skift, der ellers er nødvendige med al
mindelige Power Shift systemer. Til normalt læssearbejde
vælger føreren blot frem- eller bak-kørsel. Transmissionen
skifter automatisk fra langsom til stor hastighed alt efter
hvilken mængde, der skal arbejdes med.



ANG MED.,.

Hurtigere drejning.
Allis-Chalmers Model TL-545 giver Dem hele 90° drejeevne
(45° til hver Side) . .. 10—30° mere end nogen anden ma
skine af denne type! Med en venderadius på kun 4,47 m
bliver arbejdsgangen ikke alene hurtigere, men også væsent
ligt forenklet.

Hurtigere tip
Med TL-545 får De stor rækkevidde og højde til at læsse
selv den største lastvogn. Skovlens bevægelser er hurtige,
og tippevinklen på 52° sikrer perfekt losning. Når man bak
ker væk fra lastvognen og styrer i retning af læssemateria
let, er skovlen fort i stilling igen på mindre end 5 sekunder!

æt denne effektive læssetraktor øverst på Deres driftsbudget NU!

CHASSISSTYRET LÆSSETRAKTOR

135 hk — skovistørrelser; 1,11 m3—1,91 m’
I samme serie findes endvidere model TL-645,

der har 192 hk motor og skovistørrelser fra:
1,52 m3—2,67 m3.

Allis-Chalmers Great Britain Limited,
Dept. TLDN Essendine, Stamford,
Lincolnshire, England.



En sikker hånd ... en sikker bil

Anskaffelsen af en Volvo lastvogn
betyder ikke alene en driftssikker
investering - men også tryghed og
sikkerhed for de der kører!

En Volvo lastvogn har rigeligt dimen
sionerede bremser. 85-, 86- og 88-
modellerne har nye to-kreds tryk
luftbremser-fejl på det ene system
påvirker ikke det andet. En væsent
lig sikkerhedsfaktor!

Servostyring som standard på 85-,
86- og 88-modellerne gør dettunge
arbejde - alligevel har føreren natur
lig føling med vejbanen. For sikker-

Yderligere er Volvos lastvogne nem
me at styre og smidige i trafikken.
Man arbejder sikkert i en Volvo last
vogn!
SYSTEM

på den driftssikre side ro: vo

Volvos førerhuse er lyse og venlige hedens skyld drives servopumpen
og yder størst mulige sikkerhed - på motoren direkte af tandhjul. Ser
bygget på et skelet af kraftige vostyring - en indlysende fordel!
stålprofiler og udvendig beklædt
med helsvejsede stå plader. Betryg
gende!
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Tabel 3. Samlet godstransportarbejde udført i Danmark med bane, bil og skib 1950—65.

. Bane Godstrans- Procentvis fordeling
Skibsfart
mellem heraf Last- og

port i

.
. Danmark

Ar
danske i alt

transit varebiler
havne gennem i a t Skib Bane Bil

Danmark (afrundet)

Millioner tonkilometer

1950 590 1.286 97 1.700 5.600 16 36 48

1951 670 1.418 120 1.850 3.900 17 36 47

1952 610 1,248 159 2.050 3.900 15 32 53
1953 570 1.203 124 2.350 1.100 14 29 57
1954 530 1.242 124 2.800 4.600 12 27 61

1955 530 1.231 138 3.400 5.200 10 24 66

1956 500 1.350 157 4.000 5.900 9 23 68

1957 550 1.521 177 4.200 6.100 9 22 69

1958 550 1.420 159 4.700 6.700 8 21 71

1959 530 1.417 163 5.600 7.500 7 19 74

1960 560 1.497 164 6.200 8.200 7 18 75

1961 620 1.494 192 6.800 8.900 7 17 76

1962 700 1.610 214 7.300 9.600 7 16 77
1963 760 1.498 196 8.200 10.500 7 14 79
1964 900 1.532 183 9.100 11.500 8 13 79
1965 1.030 1.450 190 9.700 12.200 8 12 80

den 1950. Produktionsstrukturen er

ændret, arbejdsdelingen og anden

form for samvirke mellem virksom

hederne er øget kraftigt med deraf

følgende større behov for befordring

af gods.

Der er imidlertid samtidig foregået

en væsentlig ændring i godsbefordrin

gens fordeling for de forskellige

transportmidler. Bilerne er blevet sta

dig mere dominerende, idet de i 1965

udførte 80 pct. af det samlede gods

transportarbejde med 75 pct. i 1960

og under halvdelen i 1950. Banernes

andel er nu nede på 12 pct. mod 36

pct. i 1950, og den indenrigske skibs

farts andel synes at være stabiliseret

på omkring 8 pct. mod 10 pct. i 1955
og 16 pct. i 1950, se også figur 1 og

tabel 3.
Ved en nærmere vurdering af den

ne strukturændring i godsbefordrin

gen må det tages i betragtning, at de

voksende byområder har medført en

særlig kraftig vækst i den lokalt præ

gede godstransport, som er et natur

ligt, næsten monopolagtigt marked for

vare- og lastbilerne. Væksten i va

re- og lastbilernes godstransport må

også ses i relation til, at næsten al

godstransport på gader og veje nu fo

regår med bil, medens der i de lokale

områder tidligere foregik en ikke helt

ubetydelig godsbefordring med andre

køretøjer bl. a. med transportcykler og

hestevogne. Så sent som i 1950 havde

Danmark endnu godt 1/2 million he

ste, medens tallet i 1965 var faldet

til 53.000. Dette forhold kan også

have haft nogen, men en stærkt af

tagende betydning for den anførte ud

vikling i det samlede godstransport-

arbejde, således at den reelle vækst

i det samlede godstransportarbejde har

været lidt mindre, end det fremgår

af beregningerne, specielt for perio

den 1950—55, hvor bilerne overtog

hovedparten af den godsbefordring,

der tidligere udførtes med hestevogne.

For totaltallene er dette forhold dog

nok af ret ringe betydning. Ved for-

Fig. 1. Indenlandsk godstransportarbejde i 1)an mark. med landtran.rportmidler.
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Tabel 5. Den samlede personbefordring i Danmark 1950—65.

. . .

I alt heraf
Kollektiv personbefordring Individuel personbefordring person- landtrans

befordring port

Ar Sporveje Rutebil- I alt Inden- Inden- Person- Mot )C k- I alt

Baner og ruter og kollektiv landske landsk vare- og Turistbus- ler o mnviie1 Afrundede tal
trolleybus- bybus- landtrans- skibs- flyv- hyrevogns- kørsel knallerter person-

linier linier port ruter ning kørsel befordring

Millioner personkilometer

1950 . . 3.301 968 2.600 6.869 180 10 5.100 800 380 6.280 13.300 13.100

1951 . . 3.175 864 2.650 6.689 190 6 5.300 840 690 6.830 13.700 13.500

1952 - . 3.339 876 2.700 6.915 195 5 5.830 1.030 850 7.710 14.800 14.600

1953 . - 3.313 872 2.760 6.945 205 6 6.900 1.000 1.050 8.950 16.100 15.900

1954 . . 3.319 854 2.850 7.023 210 6 8.680 1.100 1.400 11.180 18.400 18.200

1955 . . 3260 805 3.000 7.065 220 7 9.650 1.200 1.850 12.700 20.000 19.800

1956 . - 3.204 765 3.150 7.119 195 14 11.170 1.270 2.130 14.570 21.900 21.700

1957 . . 3.267 724 3.250 7.241 210 23 11.400 1.260 2.350 15.010 22.500 22.300

1958 . . 3.307 678 3.400 7.385 210 27 12.300 1.250 2.530 16.080 23.700 23.500

1959 . . 3.303 667 3.600 7.570 210 30 13.600 1.250 2.650 17.500 25.300 25.100

1960 . . 3.363 660 3.750 7.773 210 33 15.300 1.150 2.800 19.250 27.300 27.000

1961 - . 3.410 648 3.900 7.958 190 34 17.500 1.150 3.000 21.650 29.800 29.600

1962 - - 3.374 631 3.800 7.805 200 36 21.800 1.180 3.200 26.180 34.200 34.000

1963 . . 3.421 653 3.800 7.874 188 42 24.400 1.240 3.000 28.641) 36.700 36.500
1964 - . 3.473 662 3.900 8.035 195 44 27.600 1.400 2.940 31.940 40.200 40.000

1965 . - 3.383 619 4.000 8.002 200 64 30.100 1.600 2.900 34.600 42.900 42.600

1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965

25.1
23.5
22.8

20.8
18.2
16.4
14.8
14.7
14.1
13.2
12.4
11.5
10.0

9-4
8.7
8.0

27.1

26.0
24.4

22.9
20.4
19.4
18.0
17.9
17.4
17.0
16.3
15.4
13.0
12.2
11.4
10.8

44-9
45.4
47.0

49.7
53-7
54.8
57.4
56.8
57-7
59.2
60.9
63.0
67.6
70.2
72.5

74.4

2.9
5.1
5.8
6.6
7.7
9.4
9.8

10.6
10.8
10.6
10.4
10.1
9.4
8.2
7-4
6.8

100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
1000
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0

rende tal 1,5 millioner tons, 2,4 og

Tabel 4. Pe;-sonbefordrinç med landtransportmidler 1950—65. 0,3 millioner tons. Bilernes andel af
denne samlede godsbefordring i den
indenlandske fjerntrafik, der foregår
mellem Øst- og Vestdanmark, er der
med forøget fra at udgøre Ca. pct.
i 1956 til ca. 23 pct. i 1964.

I godsbefordringen over Øresund
er konstateret en tilsvarende udvik
ling, idet banernes og bilernes gods-
befordring over Øresund fordelte sig
med 96 pct. til banerne og 4 pct. til
bilerne i 1956. I 1965 havde banerne
61 pct. og bilerne 39 pct.

Persontransportarbejdet
Også for persontransportarbej det

gælder, at der i takt med den stærke
vækst er foregået en fundamental æn
dring i persontransportarbej dets for
deling på de forskellige transport
midler. Den kollektive persontrans
ports andel af det samlede person

delingen af godstransporten mellem hurtige færgeruter er vokset stærkt transportarbejde er faldet til under 20

transportmidlerne er det derimod ale- gennem den sidste halve snes år. pct. i 1965 mod at have udgjort over
ne bilerne, der har nydt godt af for- I godstrafikken mellem landsdelene 50 pct. i 1950. For den individuelle
andringen i de lokale transporter. øst og vest for Storebælt har bilerne persontrafik er bilerne selvsagt helt

For godsbefordringen over længere således overtaget en meget betydelig dominerende. Motorcyklernes og knal
afstande kommer konkurrenceforhol- del af den samlede godsbefordring. I lerternes andel var stigende frem til
det mellem baner og biler tydeligere den almindelige indenrigske skibsfart slutningen af 1950’erne, men har si
frem. De stadig mere effektive og ef- befordredes i 1964 i alt 2,5 millioner den været aftagende, sådan som det
terhånden mange meget store lastbiler tons gods mellem Øst- og Vestdan- fremgår af figur 2 og tabel 4. Udvik
har overtaget en væsentlig del af baner- mark. Banerne befordrede 2,3 milli- ungen i antallet af person/km og for-
nes transporter, hovedsagelig mere for- oner tons og på de lastbiler, der over- delingen på de forskellige transport
ædlet gods. Medvirkende hertil har førtes på færgeruterne, befordredes 1,4 midler er vist i tabel 5.
også været, at antallet af effektive og millioner tons. I 1956 var de tilsva- Ved en vurdering af den ændrede
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fordeling af det samlede persontrans
portarbejde må det ligesom for gods-
transporten tages i betragtning, at der
for væsentlige dele af transporten er
tale om helt forskellige transportbe
hov eller transportformer, hvor kol
lektiv og individuel personbefordring
supplerer hinanden. En meget betyde
lig del af den individuelle persontra
fik ville således ikke kunne betjenes
af kollektive transportmidler. Sam
menlignes totaltallene fås nemt et for
vansket billede, idet det netop er in
den for den individuelle persontrafik,

at en række tidligere ikke dækkede el
ler i mange tilfælde end ikke følte be
hov er blevet tilfredsstillet gennem
udviklingen af de individuelle trans
portmidler, der netop i takt med vel
standsudviklingen stadig er blevet re
lativt billigere.

En nærmere belysning af det kon
kurrencemæssige forhold mellem kol
lektiv og individuel personbefordring
og mellem banernes og bilernes gods-
befordring ville være til stor nytte.
Men hertil vil kræves mere indgående
undersøgelser af transportforholdene

og trafikfordelingen. Navnlig opde
ungen på lokaltrafik, oplandskørsel og
fjerntrafik vil det være nødvendigt
at have kendskab til, hvis de her fore
liggende oplysninger skal kunne fin
de videre anvendelse. Og for person-
trafikken er specielt omfanget af tra
fik til og fra arbejde samt hele den
øvrige persontrafiks opdeling efter
mere summariske formålskriterier af
væsentlig betydning for en nærmere
forståelse af, hvad vi bør være for
beredt på i løbet af de kommende år
på transportområdet.

Opvarmning af gader i
Odense

(for:sat fra side 225)

kørebanen fuldstændig sne- og isfri
uanset driftsudgiften. Der vil des
uden formentlig kun blive tale om få
anlæg, som placeres på særlig vanske
lige steder. Normalt må glat føre be
kæmpes med andre midler.

Med hensyn til valget mellem måt
teanlæg og kabelanlæg synes erfarin
gerne her at vise, at kabelanlæg må
foretrækkes. Der har været udtalt
frygt for, at den højere spænding kan
medføre livsfare, hvis man ved op-
brydning af vej belægningen kommer
til at beskadige et kabel. Der er dog
kun minimal risiko herfor.

Slutning

Ved etablering af et opvarmnings
anlæg må man være opmærksom på,
at anlægget ikke bør begrænses til
den kørebanehalvdel, der ligger i
stigning op imod et kryds. Fugtighed
fra den optøede strækning vil blive
slæbt videre og gøre de tilstødende
ikke-opvarmede arealer glatte. Man
bør have hele krydset med af hensyn
til den svingende trafik. Endvidere
vil der danne sig en kant på langs ad
kørebanen, hvor den opvarmede del
støder til den uopvarmede del, og den
ne kant kan være farlig. Man må der
for fjerne den. Ved enderne af en
opvarmet strækning vil der også blive
en kant, der dog ikke er farlig.

LL

misvejinspekiør
I”iggo Rasmusse,;.

40 årst1enestemandsjubilæum efter
fulgt af 1 års forlængelse af funk
tionstiden ud over 70 å,•s aldersgræn
sen er ikke nogen hyppigt forekom
mende foreteelse.

A mtsvejinspektør Viggo Rasmus
sen, Viborg, har dog oplevet begge
dele, ic/et han netop fyldte 70 år den
2. august i år og den 13. november
har været ansat ved Viborg amts vej-
væsen i 40 år.

Viggo Rasmussen blev cand. polyt.
i 1923, var dec. 1923 til jan. 1925 i

USA, derpå ansat ved Hedeselskabet
i 1925—26, dels i Viborg, dels i Ha
lerslev, hvorefter der fulgte en kort

ansættelse ved Staden Københavns
statistiske kontor, indtil han den 13.

nov. 1926 blev ansat som vejassistent
under Viborg amtsråd, en stilling han
beholdt, indtil han overtog stillingen
som amtsvejinspektor i T7iborg 1. juli

1953.

Foruden sit tjenstiige arbejde har
Viggo Rasmussen fået tid til adskil

ligt foreningsarbejde gennem årene:
Bestyrelsespost i Jydsk Vejassistent
forening 193 1—33, i Dansk Vejassi
stentforening 1933—50, i Ingeniørfor
bundets afdeling for ingeniører ansat
under amtsvejinspektørerne og lign.
193 7—46, formand for samme 1946—
50 og siden 1962 formand for Inge
niørforbundets gruppe for amtsvej
inspektorer.

Derunder har Viggo Rasmussen en
del år været formand for bygnings-
kommissionen i Overlund m. fl. kom
,,iuner samt amtsrådsvalgt medlem af

fredningsnævnet for Viborg amtsråds-
kreds, et arbejdsområde der altid har
haft V.F.’s store interesse.

Og nu har altså Viborg amtsråd vist
ham den sjældne påskonnelse af hans
mangeårige arbejde at forlænge hans
funktionstid med 1 år.

Vi siger til lykke!

Dagkursus på
Teknologisk Institut
Kursus for vejmænd.
Fra 2. til 21. januar 1967
Varighed 132 timer. Pris 180 kr.

Kursus for vejformænd.
Fra 23. jan. til 18. feb. 1967
Varighed 176 timer. Pris 230 kr.

Motorkursus for vejmænd.
Fra 23. til 25. jan. 1967
Varighed 21 timer. Pris 100 kr.
Indmeldelse: Teknologisk Instituts
skoleafdeling, Hagemannsgade 2, Kø
benhavn V., telf. (01) 15 87 60, lokal
200 og 201.

Personalia
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• E

Vi spilder 300 mill. kr. om året
ved at holde

og vente i bilkøerne

Vi kaster både hinanden og
samfundet mange penge, når
vi holder og venter på de
overfyldte veje. Englænderne

• overvejer at indføre »road
priciag for at give en mere
retfærdig fordeling af motor
afgifterne. Det er endnu ikke
aktuelt i Danmark, men det
kan blive det siger trafik
planchef Kaj Lemberg.

I England har man erkendt, at det
ikke er muligt at bygge sig ud af
trafikproblemerne i og omkring de
store byer. Uanset, hvor mange nye
veje man bygger, og hvor mange veje
man udvider, vil der altid være for
stort pres på bestemte vej strækninger
inden for bestemte tidsrum. Derfor
har et ekspertudvalg i England set på
de andre muligheder, der er for at
komme kø-dannelsen i myldretiden til
livs. Udvalget nåede i en konklusion
frem til, at man burde overveje ind
førelse af afgifter for at benytte ga
derne, det såkaldte »road-pricing«
system.

Dette system går i grove træk ud
på at lade prismekanismen få større
indflydelse på trafikken, fortæller
overingeniør Niels Forchhammer. Det
kan forklares på mange måder, men
da jeg for nylig holdt et foredrag om
dette emne i Norge, gjorde jeg det på
en noget utraditionel måde — ved at
medbringe et oversigtskort over en
parteret gris. Efterspørgslen på de en
kelte stykker kød på denne gris er
højst forskellig, og da hele grisen skal

afsættes, er det klart, at der må være
højere pris på det eftertragtede stykke
kam, mens det fede bugflæsk, som in
gen har lyst til at købe, må sælges gan
ske billigt.

På samme måde er det med vore
veje. I og omkring de større byer er
der gader og veje, der er meget efter
spurgte i myldretiden. Her skal det
ifølge »road-pricing< blive dyrere at
køre. Til gengæld skal det blive bil
ligere at bruge disse strækninger på de
tider af døgnet, hvor efterspørgslen er
ringe. Og alle de veje, som kun bru
ges af få bilister, skal altid være bil
ligere at køre på.

Vi holder i kø
Som det er i dag betaler vi alle lige
meget for at køre på vej ene, hvad
enten vi hver dag optager plads på de
efterspurgte veje i myldretiden, eller
vi færdes på en fredelig bivej ude på
landet. Vi betaler gennem motor- og
benzinafgifterne, det er de direkte ud
gifter, vi må regne med. Men den
stadig tættere biltrafik medfører, at
hver enkelt bilist må bruge længere
og længere tid til at komme på ar
bejde på grund af kø-dannelser.

Det er ikke småtterier, der på denne
måde spildes i tid og penge i stor-
byernes gadenet og på overbelastede
landeveje. Med udgang i de engelske
beregninger for 1961, er der foretaget
nogle skitsemæssige overslag over,
hvad disse forsinkelser betyder. Tallet
på biler og kørte bil-km i byer er
kendt i udgangspositionen. Den gen
nemsnitlige hastighed kan tilnærmel
sesvis beregnes, og det er således mu
ligt at opstille tal for de timer, der er

brugt i bytrafikken. På grundlag af
studier foreligger der oplysninger om,
hvordan bil-km i bytrafikken fordeles
på nogle hastighedsintervaller. Hvis
feks. 25 km/t defineres som gennem
snitshastighed på en bestemt stræk
ning, kan det beregnes, hvor mange
timer bilisterne har kørt med lavere
hastighed.

Ventetiden koster 300 mill. kr.
Som illustrationen af størrelsesfor
holdene kan nævnes, at de engelske
undersøgelser fandt et årligt tab i
England på 250 mill, timer for året
1961 og skønner tilsvarende for 1966
500 mill, timer. Hvis man omsætter
disse tal til danske forhold, er det
sikkert ikke for højt at ansætte tabet
til 20 mill, timer pr. år. Omregnet ef
ter gennemsnitlige timelønssatser gi
ver det et økonomisk tidstab på 300

mill. kr. om året i Danmark.

Vi sinker hinanden, og det koster
penge. Undersøgelserne viser, at dette
store samfundsøkonomiske tab kan re
duceres ganske væsentligt ved hjælp
af et afgiftssystem, der baseres på tra
fikkens grænseomkostninger og altså
tager hensyn til i hvilken grad bilen
bruges i traf ikoverfyldte områder.

Problemet er jo, at den tætte biltra
fik medfører besværligheder og for
sinkelser for trafikanterne som helhed
og desuden forøgede vej udgifter for
de offentlige myndigheder. Ved at på
lægge en særafgift, der har tilknyt
ning til de udgifter og ubehagelig
heder, som den enkelte trafikant på
fører de andre trafikanter og myndig
hederne, kan man måske få nogen til

238 Dansk Vejtidsskrift 1966 . 11



Med de stigende krav til moderne vejbygning stilles der
også stigende krav til moderne vejtromler.
Treakslede tromler anvendes derfor mere og mere på
grund af deres store kapacitet og planeringsevne.
Det må imidlertid forlanges, at der i den færdige vej-
bane ikke findes bolgedannelser eller utilstrækkeligt
komprimerede partier som, efter nogen tids trafik, giver
sig til kende som ujævnheder.
Der må derfor stilles følgende betingelser til en treaks
let tromle af i dag:

Nar forreste eller bageste valse ,, L

passerer en forhøjning i vejbanen, 0

må trykket fra de to andre valser
ikke ændres.

-
Ç ---j,

:
kende gennem den midterste valse.

For anvendelse som toakslet trom
le må den midterste valse kunne
hæves og fastholdes i denne stil-
ling, uden at tromlens manøvre- ‘—‘ ‘-

ringsevne herved forringes.

Under kørsel i kurver må valserne
følge samme spor. —

For undgaelse af voiddannelse i -J
—

det udlagte vejmateriale må alle 0 0 0

tre valser være drevne.

SamtNge betingelser opfyldes kun af en treakslet tromle

0 Universaltromle
System 11JnÉ IIIapatent

JOHS. MØLLERS MASKINFABRIK
Over-Jerstal — tlf. (045) 4 71 53*

— København — tlf. (01) 44 Hl 5650*

Hver valse må udøve et praktisk
talt lige stort tryk på plan vej.

0

________

De ‘bløde partier’ i vejbanen må
komprimeres med samme tryk som’
den plane vejbane, så de herved °

fremkomne fordybninger kan fyldes
op og komprimeres. <j>

Universaltromle
System Li iii ii”iXpatent

Har som standardudstyr:

4-cylindret FORD-disselmotor,
el-startet.

Hydraulisk styring.

Hydraulisk betjent, forskydelig
opriver.

Rullelejer i valserne.

Sprinkleranlæg med separat ventil-
betjening for hver valse.

Ventilbetjening fra førerhuset.

Førerhus med sæde i hele bredden.

Lukket gearkasse med flerplade
lamelkobling.

Fire korseishastigheder i begge
retninger.
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moderne
fabriker
effektiv
kontrol

Sauter Præcisionsvægt TOPPAN
med toppiaceret vejeskål, har valgfri digital-
eller analogskala, og tara med lyssignal, der
eliminerer fejlvirkninger.

Det afbildede TOPPAN vægt, type S1000T/0,1,
har en maksimal kapacitet på 1000 g — et op
tisk område på 100 g — en skalainddeling på
0,1 g — en følsomhed på 0,03 g — og et tara
område på bOg.

SAUTER’s leveringsprogram indeholder over
30 forskellige præcisionsvægte med topplace
ret vejeskål.

Rekvirer venligst vort SAUTER katalog over analyse-

og præcisionsvægte.

4 dnis Sølvgade 34-38, København K., tlf. (01) 28 * Byen 8208

HOT—MIX
ASFALT
VI LLAD S B N
AKTS. JENS VILLADSENS FABRIKER• ISLANDS BRYGGE 41 KØBENHAVN 5• (O1)ASTA2800
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frivilligt at trække sig ud af trafik-
strømmen i myldretiden.

Et politisk spørgsmål
Dette kan rent praktisk lade sig gøre
ved at indbygge et elektronisk måle-
instrument i hver enkelt bil. Dette
måleinstrument vil automatisk regi
strere, hvornår bilen befinder sig i et
stærkt trafikedet område, og hvornår
den kører på en stille vej. Måleinstru
mentet er endnu ikke fremstillet, men
med den avancerede elektronik af i
dag, vil det ikke volde nogen vanske

ligheder, og prisen forventes at blive
overkommelig i størrelsesorden af
300 kr. pr. stk, efter et amerikansk
overslag.

I England er man så langt fremme
med disse overvejelser, at de har væ
ret drøftet flere gange på politisk
plan.

— I Danmark ligger det ikke umid
delbart for, oplyser trafikplanchef Kaj
Lemberg. I første omgang sætter v
ind ved at lade de bilister, der optager
parkeringsplads i byen, betale. På den

måde går transittrafikken ganske vist
fri, og derfor er det langtfra ideelt.
Men der er ingen tvivl om, at disse tan
ker er noget, vi skal tage alvorligt.
På længere sigt bliver »road-pricing<
et af de redskaber, vi må tage med i
overvejelserne, når det gælder trafik-
planlægning. Det bliver i allerhøjeste
grad et politisk spørgsmål, for det vil
kræve en fuldstændig omlægning af
motorbeskatningen. Efter de nugæl
dende regler betaler den enkelte bilist
langtfra, hvad han koster samfundet.

-ky

__

Nye bøgerj

Fugekonstruktioner
IValdemar Kbster: Fabrbahn
iibergånge itt Briicken und Be
ionbahnen. 1965. 344 sider,
format B5, 293 figurer, pris
60 DM, Bauzerlag GmbH,
lViesbaden und Berlin,

For en dansker er bogens titel måske
ikke umiddelbart forståelig. Ved
»Fahrbahnübergänge forstås kon
struktioner, der muliggør, at vogne
uden gener kan passere en tværfuge
i en betonbelægning på en vej eller
tilsvarende fuger på broer.

Man har længe savnet en sammen
fattende fremstilling af fugekonstruk
tionernes udførelse og deres drifts
sikkerhed. Da de imidlertid lægger
beslag på en ret betydelig del af de
samlede byggeomkostninger, hvad en
ten det drejer sig om broer eller be
tonveje, må man hilse med glæde, at
Köster har udarbejdet den foreliggen
de oversigt. Dens systematiske og
godt gennemtænkte opbygning, sparer
megen tid for den, der har brug for
en fugeudførelse i et specielt tilfælde.

I et indledende kapitel klarlægges
årsagerne til, at bygværker arbejder,
ligesom der gøres et forsøg på at be
regne størrelsen af bevægelserne. Der
på omtales simple fugekonstruktioner,
enten med åbne eller lukkede fuger.
De sidste er tætte overfor vand og
snavs, og desuden hindrer de, at men
nesker eller dyr kommer i klemme i
fugen.

Fugekanterne kan forsynes med
tænder eller fingre, der griber ind i
hinandens mellemrum. Sådanne kon
struktioner tillader langt større fuge-
bevægelser end de simple fugekon
stru.ktioner.

Mulighederne for forskellige kon
struktioner er mangfoldige, hvis man
overdækker fugen med en glideplade,
og erstatter man fugen med to halvt
så brede fuger tæt ved hinanden, kan
man opnå endnu mere.

Bogens femte kapitel handler ude-

lukkende om fuger i betonveje. Såvel
kontraktionsfuger som ekspansionsfu
ger vises i mange forskellige udførel
ser ikke alene fra Tyskland men fra
mange andre lande. Fuger i forspændte
betonveje har et særligt afsnit.

Udførlige litteraturhenvisninger og
en stikordsfortegnelse afslutter bogen,
som uden tvivl i en længere årrække
vil være det værk, man slår op i, når
man vil have gode råd om fugekon
struktioner i broer eller betonbelæg.
ger. H. H. Raun.

U20-Re,nonil, relierrder ZungenpioUe GIeitIc,Ue Reman/inkizen PendelpleUe M20 -Remonil

510

VerS
Anker 1424

Fugekonstruktion i bro, der tillader en bezægelse på 237 mm. Den består af fire elementer:
Fugedækningspiaden (Pendeiplatte), glidebukken ni ed glidebanen (J7erschiebungshahn),
glidepladen (Gleitplatte) og tungepladen (Zungenplatte).

Amerikansk lukket ekspansionsfuge at jandta-ite lamellér med neoprenslidlag. Ruizdjemnene
indstohes i de to pladeender.

1Jan rå J e//u/i fkr?!! I 90 . 11
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3. Endimensional koordinering

I et koordineret signalsystem må
hvert signals indstilling ses i relation
til de øvrige, fordi trafikafviklingen
afhænger af de indbyrdes tidsmæssige
sammenhæng.

I det følgende gives en oversigt
over de parametre, der bestemmer tra
fikafviklingen, og der bringes en me
tode til beregning af systemet.

3.1 Trafikafvikling i et signalsystem

Trafikafviklingen kan beskrives ved
et tids-vej-diagram (fig. 3), som i

forenklet form viser retlinede trajek
toner for den første og den sidste bil
i en uhindret passerende kø. Disse to
linier udgør »båndet«; deres afstand,
båndbredden, mål i tid, er et udtryk
for, hvor mange biler båndet kan
rumme. Båndets hældning angiver
progressionshaslighec/en. De to mod
satrettede bånd skærer hinanden i et
delingspunkt. I et system med lige
store hastigheder i begge retninger
gælder følgende sammenhæng mellem
progressionshastigheden v, afstanden

mellem to delingspunkter z og om
løbstiden c:

2z
v=

Signalerne fremtræder som lukkede
(rødfase) og åbne (grønfase) lodrette
striber. Den tidsmæssige relation mel
lem to signaler beskrives ved offset,

ordinatafstanden mellem korresponde
rende punkter i de to signalers fase-
plan.

3.11 Hastigheden

Af foranstående ligning ses, at der

er en ren geometrisk sammenhæng
mellem hastigheden, delingspunktaf
standen og omløbstiden. Når man har
valgt to af disse størrelser, er den tre
die dermed tvangsmæssigt fastlagt.
Da delingspunkterne ligger nogen
lunde fast (idet de skal ligge så tæt
på signalabscisserne som muligt) og
omløbstiden ofte er givet på forhånd,
bliver der kun ringe valgmulighed for
hastigheden tilbage.

Dette er meget uheldigt, fordi tra
fikken næppe kan påtvinges en be

stemt hastighed. Der eksisterer for
hver gadestrækning alt efter beskaf
fenhed og trafikbillede en hastighed,
som størsteparten af bilisterne vil sy
nes det naturligt og forsvarligt at væl
ge, den naturlige hastighed. Dette er
en gennemsnitshastighed med en vis
spredning, men målinger i København
har vist, at den er ret konstant over
et stort område af trafikmængder.

En forbedring af signalsystemet
kan hæve den naturlige hastighed no
get, men store forandringer er umu
lige, hvis der ikke samtidig med et
nyt signalsystem kommer en gennem
gribende omprofilering af vej stræk
ningen. En progressionshastighed, som
fastsættes uden relation til den gæl
dende naturlige hastighed, vil ikke
blive akcepteret af flertallet af bili
sterne. Den bedste procedure er der
for at måle den naturlige hastighed
på stedet og beregne omløbstiden til
svarende. Mindre divergenser i hastig
heden kan afhjælpes ved anbringelse
af hastighedsskilte eller signaler.

Signalregulerede
I fortsættelse af artiklen i sidste

vejkt’ytls (II) nummer bringes her en oversigt

over forholdene i een- og todimen

Af diplomingeniør 1V. ii’åtjen
sionalt koordinerede vejkryds.

c

tid

xo xl x2

Fig. 3. Tids-vej-diagram med de anvendte betegnelser.

En undersøgelse af hastighedsforde
ungen i København viser, at spred
ningen her er noget mindre end på
strækninger uden signaler eller med
signaler uden koordinering. Koordi
neringen bevirker en vis koncentration
i retning mod et mere ensartet kørsels
adfærd, dog er materialet for lille til,
at man kan drage kvantitative slutnin
ger på grundlag af det.

Rejsetiderne ved kørsel igennem de
koordinerede signalsystemer Fredens
gadelinie og Slagelse er målt under
meget varierende forhold. De viste
stor spredning, og variationerne kan
ikke udtømmende udledes fra forskelle
i trafikmængden (sml. 3.15).

Der savnes dybtgående undersøgel
ser af hastigheder og rejsetider i byga
der uden og med koordinerede signa
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ler. Det er af fundamental betydning
at få klarlagt koordineringens indfly
delse på disse størrelser, fordi teorien
netop regner med, at de har en væ
sentlig betydning.

3.12 Bilkøens spredning efter signalet

Teorien bag et koordineret signal
system er, at tæt sluttede bilkøer skal
kunne passere et antal signaler uden
stop. Et vigtigt spørgsmål er, hvorvidt
bilerne forbliver i sådan en kø. Dette
har betydning for dimensionering af
grønfaserne i signalerne samt for af
gørelsen af, hvor langt to signaler må
være placerede fra hinanden for at en
koordinering endnu kan have nogen
virkning. Trafikkens adfærd i køen
beskrives delvis af hastigheds- og rej
setidsfordelingerne, men disse er van
skeligt at tolke, jfr. 3.11.

En anden metode er at undersøge
bilernes ankomst i visse tværsnit ef
ter signalet. På denne måde kan man
finde, hvor mange biler der vil kun
ne passere et signal i en given afstand
fra et andet signal med samme grøn-
tid. Fig. 4 viser resultatet af en så-

dan måling på Roskildevej ved Ål-
holm plads som udgangspunkt. De
skraverede arealer angiver den del af
bilerne, der ville blive skåret fra den
gennemgående kø, hvis der på en af
de angivne stationer var et signal med
g = 22,5 s som ved Ålholm plads og
hvis offset var lig den gennemsnitlige
køretid.

Denne spredning af bilkøen er ma
tematisk beskrevet i (12), hvor man
for forskellige grøntider, offsets og
trafikmængder kan beregne den andel
af bilisterne, som ikke vil kunne pas
sere det andet signal (tabel 404 i
(1)). Dette kan direkte bruges til be
stemmelse af den største hensigtsmæs
sige signalafstand. Således kan man
på fig. 5 aflæse, hvor mange procent
af bilerne i en gennemsnitlig kø af
angiven længde (i ét spor) der vil
kunne passere et signal i given af
stand fra det første, når grøntiderne
er ens. Sætter man f. eks. som krite
rium, at 80 % af bilerne skal kunne
passere uden stop, så må køretiden
ved en kø af 20 biler ikke være større
end ca. 50 s, hvad med en hastighed

koretj.r, aa
sn,1 2 0

200 400 600 80p 1000 1200 1400 16p0

60 90 120
ktid hhv. fft

Fig. 5: Procesit køretøjer, som rille kunne passere sig
nal 2 i grønfasen, i afhængighed af køretiden bbc’.
signalafstanden. Jfr. (12).

på 50 km/h svarer til en signalafstand
på Ca. 700 m. Figuren gælder dog
kun for ren automobiltrafik uden for
styrrelser fra sideveje. I en bygade
med sporvogne, cykler, knallerter og
fodgængerfelter vil spredningen være
meget større. På dette område savnes
der også måleresultater.

3.13 Bilkøens koncentration
For at modvirke køsprednings-fæ

nomenet anvendes hastighedssignaler,
som bekendtgør progressionshastighe
den til trafikanterne og derved gør
det lettere for dem at tilpasse sig
systemet. Hastighedssignaler bruges
både til at holde bilkøen samlet ved
store signalafstande og i andre tilfæl
de til at annoncere en progressions
hastighed, som af vægtige grunde må
indrettes forskelligt fra den naturlige
hastighed. Endelig kan man kombi
nere flere hastighedssignaler til et sy
stem, en sigmiltragt, der bevirker, at
en tilfældig ankommende trafikstrøm
uden stop inddeles i køer, som frit
kan passere indgangssignalet til et
koordineret signalsystem.

Hastighedssignaler anvendes end
nu meget lidt i Danmark.

3.14 Forsinketsen
Forsinkelsen i et koordineret signal

system defineres som:
Forsinkelse = rejsetid — rejsetid ved

kørsel med naturlig hastighed.
Det er vanskeligt empirisk at måle

forsinkelsen, fordi det er svært at få
repræsentative gennemsnit for rejseti
den. Dog kan de i målekørslerne i
Fredensgade-linien og i Slagelse fund
ne forsinkelser nævnes:

I Fredensgade-linien fandtes ved 34
gennemkørsler i dagprogrammet en
middelforsinkelse f = 30,6 s pr. kør
sel. Det svarer til 10,2 s pr. signal
(forsinkelsen ved indgangssignalet
regnes ikke med). Ved 48 kørsler i
anlægget i Slagelse fandtes f = 48,6
s pr. kørsel eller 4,9 s pr. signal. Det
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Fig. 4: Anko,nstfordelinger i fem tværsnit ved og efter krydset Alholm plads på Ros
kildei’ej. De absolutte tal ved fordelingerne angiver antallet af registrerede biler ved
denne måling. De skrac’erede arealer med procentangivelsen repræsenterer den del af
bilerne, som ikke ville kunne passere et signal i den nævnte afstand. Tallene under for
delingerne er den gennemsnitlige ank omsttid. Målt er 55 køer.



må bemærkes, at målingerne blev ud
ført i 1963/64, da Slagelse-motor
vejen endnu ikke var åbnet.

Tilbundsgående undersøgelser af
forsinkelsen i signalsystemer udføres
lettest ved hjælp af simulation på
elektronisk dataanlæg. Da forsinkel -

sen er et veldefineret og realistisk kri
terium til dimensionering af systemet,
er det nødvendigt at kende forsinke]
sens afhængighed af signalfaserne

anen.
I et simulationsforsøg (en del af

forsøgsresultaterne er allerede publi
ceret i (13)) på IBM 7090, som re
præsenterede Ca. 115 timers trafikaf
vikling ved tre koordinerede signaler
(ca. 2 timers maskintid), studeredes
forsinkelseris afhængighed af offset
mellem de tre signaler ved forskellige
trafikmængder og faseplaner. Den
ensrettede trafik bevægede sig fra det
første til det sidste signal med kon
stant hastighed mellem signalerne. På
denne måde var outputfordelingen fra

et signal samtidig inputfordelingen
ved det næste, blot med en tidsfor
skydning på 20 5.

Forsinkelsen ved signal 2 ses på fig.
6 i afhængighed af offset mellem sig
nal 1 og 2, o15, ved 30 s grøntid i
begge signaler. Køretiden mellem sig
nalerne er 20 s, omløbstiden 60 s.
Kurvernes minimum og maksimum
ligger på samme sted ved de tre tra
fikmængder, den mindste forsinkelse
optræder, når offset er lig med køre-
tiden, og den største forsinkelse ved
offset lig køretid plus rødtid, hvorved
den første bil i køen ankommer til
signal 2, nøjagtig når det skifter til
rødt. Signalerne er mættede ved 900

ktj.Ih.
Ved forskellige grøntider i de to

signaler forskydes ekstrempunkterne
mod hinanden, fig. 7.

Når man betragter alle tre signaler,
er det af væsentlig betydning, om
forsinkelsen i signal 3 er afhængig
både af 012 og 023. Hvis man kunne
negligere indflydelsen af 010, ville
det betyde en stor lettelse ved opstil
ling af faseplanen under forsinkelses
kriteriet, idet man så kunne nøjes med
at optimere indstillingen af hvert en
kelt par af nabosignaler, uden at be
handle hele systemet under ét.

Fig. 8 viser forsinkelsen ved signal
3, når 023 bruges som abscisse. De en
kelte fladers omgrænsningslinier an
giver yderpunkterne for forsinkelsen,
når ved fastholdt o værdien for Ola

varieres mellem 0 og c. Man kan kon
statere betydelige udsving, særlig ved
lille mætningsgrad. Heraf ses, at en
optimeringsmetode, som kun betragter
signalpar og ikke arbejder med hele
systemet på en gang, ikke må bruges
kritikløst. Dog bliver fejlen jo min
dre, des større trafikmængden er i
forhold til systemets kapacitet.

3.15 Kvalitative indflydelser på trafik-
afviklingen

Ved de før omtalte målinger af ha
stigheder og rejsetider i Fredensgade-
linien i København og i systemet i
Slagelse bemærkedes der, at de ret
store udsving i disse størrelser ikke
alene kunne henføres til ændringer i
trafikmængden. Ved målekørslerne i
de to anlæg registreredes køre- og
stoptider af en kronograf, hastigheden
af en fartskriver, og yderligere ind
taltes oplysninger om trafikafviklin

antal foratyrreloer;r. korael

3. I
‘reet—ea st—vest

uden J med
stoj, tC

•44+*4 +

forstlrreloe
snnem oyklirtor I

“.....,

gen og forstyrrelser på bånd. Alle
forstyrrelser, som forhindrede en nor
mal, rask kørsel, blev registreret,
f. eks. )>bag langsom lastbihç )>buS
foran standser<, »cyklister kan ikke
overhales<, »ko ved signalet ikke af
viklet<. Disse oplysninger sammen-
holdtes senere med et tids-vej-diagram
over kørslen, og der konstateredes, om
forstyrrelserne havde bevirket stop ved
et af de følgende signaler eller ikke.

Resultatet af korslerne ses på fig. 9,
hvoraf fremgår, at antallet af forstyr
relser har ret stor indflydelse på rejse-
tiden. Vægten af disse forstyrrelser af
spejler sig bl. a. i, om de har ført til
stop eller ikke. Et par ture i Fredens
gade med temmelig stor rejsetid be
gyndte ret sent i indgangssignalets
grønfase og kunne derfor ikke gen
nemføres uden stop.

Det viser sig herefter, at variationer
i hastighed og rejsetid i koordinerede
lyssignalsystemer ikke alene kan for
klares af kvantitative parametre som
trafikmængde og -tæthed, men også i

høj grad skyldes kvalitative størrelser,
som ikke direkte kan udtrykkes i tal.
Forstyrrelser som de nævnte er jo hyp
pige, des mere trafikken er blandet af
forskellige trafikarter. En trafikdiffe
rentiering (sporvogn på midterrabat,
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busholdebåse. cykler og knallerter på
ekstra sti m. m.) formindsker mulig
heden for disse forstyrrelser og bidra
ger derfor væsentligt til en gnidnings
løs trafikafvikling i systemet.

3.16 Trafiksammenbrud

I et stærkt trafikeret koordineret
signalsystem kan den mulige kapaci
tet af vej tværsnittet meget vel nås i
bi Ikøerne. Trafikstrømmen er derved
instabil, og den mindste måske upå
faldende forstyrrelse vil fremkalde en
chokbølge med opbremsninger og evt.
stop. Men allerede ved trafikmængder
nær ved den mulige kapacitet er føl
somheden over for forstyrrelser ret
stor. Derved synker hastigheden, hvor
ved kapaciteten falder og overbelast
ning indtræder.

Også når trafikmængden ikke er så
stor, at forstyrrelser kan fremkalde
kapacitetsoverskridelse, kan disse dog
bevirke hastighedsnedsættelse, hvor
ved nogle af bilerne kan komme for
sent til et af signalerne og blive stand
set. De i den næste fase ankommen
de biler bliver forsinket af disse. Da
startende biler behøver mere grøntid
end frit gennemkørende, kan dette
ved tilstrækkelig stor belastning føre
til en ophobning af forsinkede biler
ved et signal.

Under meget stærk trafik forekom
mer jævnligt tilbagestuvninger over
krydsene. Når signalet skifter, kan den
tværgående færdselsretning ikke køre
frem, og der kan opstå trafikkaos af
meget store dimensioner.

Disse to hovedårsager til trafiksam
menbrud i koordinerede systemer —

holdende biler ved signalerne og til
bagestuvning over krydsene — må kun
ne imødegås ved bestemte former for
trafikstyring. Således kunne detekto
rer af en bestemt type (vehile pre
sence detector) indbygges både i op
marchbanerne til krydsene og i selve
krydsarealet. Stillestående køretøjer på
disse steder bliver registreret, og på
grundlag af disse impulser bestemmer
styremaskinen, at der skal gives ekstra
grøntid til de biler, der står i vejen
for den koordineret styrede trafik-
strøm, og at den spærrede trafikstrøm
holdes tilbage, til ophobningen er af
viklet. En sådan indretning bygger
kun på kendte komponenter i signal
styringsmekanismen og vil kunne re

sultere i væsentlige forbedringer især
myldretiden.

3.2 Fundamentale sammenhæng

Alt efter hvor stor afstanden er
mellem to nabosignaler sætter man
dem i medfase (synkron, simultan)
eller i modfase (alternativ), fig. 10.

Ved synkron styring går en del af
båndbredden tabt til køretiden. Afgø
relsen om, hvilket system der vælges,
træffes på grundlag af den resulte
rende båndbredde. Grænsen for sig
nalafstanden ligger ved normale ha
stigheder i bytrafik ved ca. 120 m,
under denne værdi bruges simultan
styring, over denne alternativstyring,
dog er afstande mellem 120 og 250

m meget svært at koordinere.
Det er praktisk for den nærmere

bearbej dning af dimensioneringspro
blemet at arbejde med ba’ndaksen,
båndets centerlinie, og dens beliggen

vej

hed i forhold til grønjasernes nijdi

punkter y og i tids-vej-diagrammet,
fig. 1. Ordinatafstanden mellem ak
sens skæringspunkt med en signalabs
cisse Y og grøntidsmidtpunktet y kal
des eksceniricitet e:

e = Y
—

y.
Båndbredden b i et signal kan ud

trykkes ved ekscentriciteten:

b g—2 e
Da der igennem hvert signal går et

bånd i de to kørselsretninger, er der
også to ekscentriciteter med forskelligt
fortegn.

Symmetrisk kaldes et system, hvor
både progressionshastighed og bånd-
bredde er ens i begge kørselsretnin
ger. I et sådant system er de to eks
centriciteter i hvert signal absolut ens.
Derfor kan man nøjes med kun at
betragte båndet for den ene retning,
ved den anden retning er de geometri-
ske sammenhæng nøjagtig spejlvend
te. Dermed reduceres problemet bety
deligt.

Har man engang løst dimensione
ringsopgaven i det symmetriske tilfæl
de, kan man uden vanskelighed ind
føre en usymmetri, hvis ulige hastig
heder og båndbredder ønskes.

Hældningen af det bånd, som sti
ger mod højre, kaldes a1, og det mod
satrettede bånd har hældningen a. I
det symmetriske tilfælde er a1 = —af.
Ønskes større hastighed i f. eks. ret
ning 1, således at a1 < a, kan dette
udføres ved drejning af hele signalsy

U U JL

aynkron

12 ]. a 1 2 1 2 1 2’

alternativ

Fig. 10: Sarnmeizlig’ning
tider.

;nelleiiz synkron- og alternatitsjstem ind forskellige køre-

Fig. 11. Definition af ekscentriciteten.
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stemet, således at grøntidsmidtpunk
terne bevæger sig tilsvarende lodret,
fig. 12. Herved forbliver de for det
symmetriske tilfælde fundne bånd-
bredder de samme, hvis og kun hvis
under drejningen a1—a2 bliver kon.
stant. Hermed fs en tilpasningsmu
lighed til den naturlige hastighed.

Hvis trafikmængderne i de to ret
ninger er forskellige, tilpasser man
båndbredderne derefter. Dette kan
gøres for hele systemet eller kun for
delstrækninger, som det ønskes, dog
gælder der en undtagelse, som næv
nes nedenfor. Metoden er den, at man
flytter signalernes ordinater, fig. 13.

Ønskes b1 med 2 A b større end

forskydes signalet i den tilsvarende
retning — i dette tilfælde nedefter —

med Ab.
Det fremgår af figuren, at denne

operation kun er mulig, når rødfasens
slutning begrænser det ene bånd i
bredden og den næste rødfases be
gyndelse det andet bånd og intet bånd
rører begge rodfaser. Hvis hele grøn
fasen allerede er udfyldt af mindst ét
bånd — og dette vil være meget sand
synligt, når signalet står i et delings
punkt — kan man ikke øge nogen
båndbredde uden også at forøge grøn-
tiden.

Det ses herefter, at det er simpelt
at tilpasse et symmetrisk system de
aktuelle krav, som stilles i et praktisk
tilfælde. Da det er meget nemmere at
udføre den egentlige optimeringsbe
regning på det symmetriske system,
finder man først dette, hvorefter man
modificerer det.

Indstingende kan næsten aldrig be
tjenes tilfredstillende i et signalsy
stern. En bil, som ved sidegade i kom
mer ind i systemet, vil uvægerligt bli
ve standset af rødfasen i signal i + 1,
fig. 14. Dette er altid tilfældet, når
offset mellem de to signaler er bereg
net efter den gennemgående strøms
køretid. En forandring af offset. så
den indvendige strøm får gode for
hold, kan kun gennemføres på be
kostning af den gennemgående, dette
vil man derfor kun gøre, når den
svingende strøm er større end den
1 igeudkørende.

Når det gennemgående bånd ved
grønfasens begyndelse indtræffer i et
signal, hvor der må forventes indsvin
gende køretøjer fra den forudgående
sidegade, vil båndet blive forsinket af
disse. Derfor skal grønfasen her be
gynde så meget før, at de holdende
biler bliver afviklet, inden den koor

dinerede strøm ankommer. Grønti
dens fremrykning beregnes ved tids
intervalmetoden (2.4). Da antallet af
indsvingere er en statistisk variabel,
bør det registreres ved hjælp af de
tektorer og fremrykningen derved gø
res trafikstyret (sml. 3.16).

3.3 Foreløbig faseplan

Konstruktionen af et koordineret
signalsystem begynder med opstilling
af en foreløbig faseplan (evt, flere),
som findes på følgende måde:

Visse størrelser må være undersøgt
i forvejen; disse er:

krydsafstande
trafikmængder
naturlige hastigheder
mætningstrafikmængder af alle
signaltilkørsler.

O,,,/olss/iden er i mange tilfælde
fastlagt på forhånd. Hvis den ikke er
det, må den bestemmes således, at af
standen mellem delingspunkterne i
ligningen

2z
c =

bedst muligt svarer til krydsafstande
ne. Samtidig skal omløbstiden være
tilstrækkelig stor, så trafikmængderne
i alle kryds kan afvikles.

Hvor den naturlige hastighed er
forskellig i de to færdselsretninger,
beregner man den gennemsnitlige ha
stighed efter formlen

2 v1v
v=

VI + V2

derved bliver systemet symmetrisk.
Ofte er det tilfældet, at de natur

lige hastigheder v på de enkelte del-
strækninger er forskellige, således at
båndet i tids-vej-diagrammet får
knæk. Da det er mest praktisk at ar
bejde med en kontinuær båndakse,
lægger man en konstant hastighed v0
til grund og regner delstrækningerne
sjj om, således at køretiderne med
denne hastighed svarer til køretiderne
med den naturlige hastighed Man
får derved de fiktive delstrækninger

s,ij =v0s1!v3.

I samtlige kryds beregnes mellem-
tiderne og de nødvendige grøntider i
tværretningen, som man passende får
efter tidsintervalmetoden (2.4). Sum
men af mellemtider og grønt i tvær
retningen subtraheret fra omløbstiden
giver den til rådighed værende åb

Fig. 12: Drejning af signalststemet for at opnå forskellig hastighed i de to retninger.

b

b

b1b+4b

4b

Fig. 13. Foi.rk-vilnzng af signalet for
t opnå forskellig båndbredde i de

to retninger.

Cennemående gennen1åcnde
bånd ikke bånd nttet
iant t et

Fig. 14. Indstingere forsinker det
genu cm gående bånd.
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ningstid i hvert signal i hovedret
ningen.

Båndaksen tegnes nu i et tids-vej-
diagram, hvorved man gør brug af de
fiktive strækninger som abscisser, så
båndaksen danner en ret linie med
hældning a0 l/v,. De enkelte sig
nalers grønfasemidtpunkt sættes ind,
således at de ligger med 0 eller c/2
forsat mod hinanden i ordinatretnin
gen og så tæt som mulig ved bånd
aksen, fig. 15.

Dermed haves en foreløbig fase
plan. Båndaksen har den hældning,
der svarer til den naturlige hastighed,
men den ligger endnu ikke optimalt,
fordi den ikke danner aksen til det
bredest mulige bånd. Den foreløbige
faseplan er symmetrisk, den svarer til
lige stor hastighed og båndbredde i
begge retninger.

Ofte vil der være tvivl med hen
syn til den bedste beliggenhed af en
kelte grønfasemidtpunkter. Dette fo
rekommer, når et grønfasemidtpunkt
kunne lægges lige langt fra båndak
sen enten over eller under denne, alt
efter om man vælger offset til det
foregående midtpunkt som 0 eller
c/2. Her må man tegne alternative
foreløbige faseplaner. Afgørelsen om,
hvilken den bedste er, træffes på
grundlag af forsinkelsesberegning.

En meget anvendelig metode til
beregning af forsinkelsen i koordine
rede signalsystemer stammer fra N.
Forchhammer (14). Den er ret sim
pel gennemførlig, når man regner sy
stemet fuldt belastet, nærmere ud
trykt, det signal som har den mindste
grøntid.

Man indsætter de forud beregnede
grønfaser i hvert signal i den forelø
bige faseplan og tegner et bånd i hver
retning med en bredde, der svarer til
den mindste grøntid i systemet, og en
hældning, som er bestemt ved den
naturlige hastighed for det symmetri
ske tilfælde. De to bånd tænker man
sig fyldt ud med biler i køkørsel,
d. v. s. med tidsintervaller på Ca. 2 s.
Hvert bånd følges fra signal til sig
nal. Det går enten ubrudt igennem el
ler bliver forsinket eller evt, splittet
op i to smallere bånd, fig. 16. Den
gennemsnitlige køretid for hvert bånd
igennem systemet beregnes som ordi
natdifferens mellem indkørsel og ud-
kørsel. Er båndet splittet op ved det
sidste signal, beregnes ordinaten for

udkørsel som tyngdeaksens ordinat
(sum af samtlige produkter trafik i
delbånd gange ordinaten for delbån
dets midterakse, divideret med samlet
trafik i den pågældende retning). Fra
den gennemsnitlige køretid subtrahe
res køretiden ved nul forsinkelse med
naturlig hastighed. Resultatet er gen
nemsnitlig forsinkelse pr. bil, som til
sidst beregnes for begge retninger un
der ét.

Den foreløbige faseplan, som gi
ver den mindste forsinkelse, danner
udgangspunkt for den videregående
beregning.

3.4 Optimale hastigheder og offsets

Resultatet indtil nu er den fase-
plan, som, hvis de naturlige hastighe
der og forsinkelser i begge retninger
var lige store, giver den bedste trafik
afvikling med hensyn til forsinkelsen.
Nu kan denne faseplan efter de i 3.2

nævnte metoder tilpasses de aktuelle
forhold.

Dog har man hidtil ikke konstrue
ret det bånd, som går ubrudt igennem
systemet og som er at tilstræbe i vir
keligheden, fordi det muliggør
den mest gnidningsløse gennemkørsel.
Dette er det bredest mulige bånd, som
kan tegnes i systemet med de fiktive
strækninger som abscisser. Hvis dets
progressionshastighed ikke adskiller
sig stort fra den naturlige, vil trafik
ken tilpasse sig dette. Herved ville
hastighedssignaler være en stor hjælp.

Man ser på den foreløbige faseplan
fig. 15, at akscentriciteterne med den
indtegnede båndakse er forskellige i
alle signaler. Da båndbredden kan ud
trykkes ved ekscentriciteten, skal et
gennemgående bånd af samme bredde
have de samme ekscentriciteter i
mindst tre signaler (en ret linies be
liggenhed er bestemt af tre punkter),
mens ekscentriciteten ved de andre
signaler må være mindre. Det ses, at
en forholdsvis lille drejning af aksen
vil kunne opfylde denne betingelse.

I signaler med større grøntid end i
de øvrige er der større frihed med
hensyn til aksens beliggenhed. Da
båndbredden aldrig kan blive større
end den mindste grønfase i systemet
min g, eksisterer der i alle signaler
med større grøntid end min g en vis
tilladelig ekscentricitet till e1:

till e1 = (gi — min g)/2,

som ikke betyder nogen indskrænk
ning af båndbredden. De tilladelige
ekscentriciteter beregnes for hvert sig
nal og tegnes i faseplanen (fig. 15).

Nu findes bandaksens optimale belig
genhed saledes, at den størst forekom
inende ekscentricitet ud over den til
ladelige optræder ved mindst tre sig
naler samtidig og i det ene tilfælde
har omvendt fortegn fra de to andre.

I de fleste tilfælde er det let at fin
de disse tre »kritiske« signaler og
lægge båndaksen således, at den op
fylder betingelsen. Problemet kan lø
ses eksakt, se (1), s. 302—06.

Dermed findes det største konti
nuære bånd, som kan tegnes i det
symmetriske system. Ud fra dets
hældning kan man beregne progres

I

--

40

.7 I
017 —

sionshastigheden og sammenligne den
med den naturlige hastighed. Det er
ideelt, hvis de stemmer overens med
Ca. ± 5 %. Samtidig skal den resul
terende båndbredde have en rimelig
størrelse, d. v. s. mindst Ca. 25 % af
omløbstiden, afhængig af trafikmæng
den. Er dette ikke tilfældet og stem
mer hastighederne dårlig overens, er
faseplanen dårlig og opgaven kan evt.
gentages med en anden omløbstid.

tid

120.

301
0 1

490 vej 810 m
2 vina1 5

Fig. 15.- Foreløbig faseplan med nlladelige
elesceniriciteter -

. tid

07 301 490 vj 810 m
10 i i igrn1 5

Fig. 16: Beregning af forsinkelse,,.
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Men der eksisterer den mulighed, at
opgaven ikke kan løses tilfredsstillen
de på grund af de foreliggende geo
metriske forhold. Så kan man hjælpe
sig med at dele systemet op i delsy
stemer. Diskontinuariteterne imellem
dem bør lægges på strækninger, som
kan rumme større kødannelser.

Forudsat det symmetriske system
falder tilfredsstillende ud, kan man
nu dreje det, når forskellige hastighe
der i de to retninger ønskes, og man
kan give den mest belastede retning
større båndbredde på bekostning af
den modsatte retning. Endelig føres
systemet tilbage til de virkelige del-
strækninger, hvis man har arbejdet
med fiktive strækninger.

Endvidere kan forskellige detaljer
ændres. Større indsvingende trafik-
strømme skal såvidt muligt få en
fremtrukket grøntidsbegyndelse i de
tilstødende signaler; hvor det ønskes
kan evt. lagging eller leading indfø
res eller offentlige trafikmidler kan få
specielle signaler, så deres bevægelse
indpasses i systemet; endelig skal fod
gængere og cyklister have sikre pas
sagetider. Systemet må afprøves i
marken, hvorved nødvendigheden for
yderligere mindre rettelser kan vise
sig.

4. Todimensional koordinering
Et todimensionalt signalsystem fore

ligger, når man ikke kan afbilde sy
stemets faseplan i et enkelt tids-vej
diagram, d. v. s. når der er flere koor
dinerede gadestrækninger der skærer
hinanden. Et todimensionalt system er
åbent, når disse gader ikke danner
lukkede arealer, i modsat fald taler
man om et lukket todimensionalt sy
stem, fig. 17.

Det åbne todimensionale system be
regnes ligesom flere endimensionale
systemer, som skal passe sammen i de

kryds, som er fælles for de to kryd
sende systemer. Dette betyder ingen
vanskelighed, hvorfor det ikke omta
les i det følgende.

I lukkede systemer har de enkelte
koordinerede gader to eller flere kryds
fælles med andre gader, som indgår i
systemet, og disse er igen koblet
sammen, så der kan opstå problemer
med tilpasningen i fællespunkterne.

4.1 Fundamentale sammenhæng

Under forudsætning af lige store
trafikmængder i begge retninger kan
to nabosignaler kun enten sættes i
medfase eller i modfase; afgørelsen
træffes på grundlag af de naturlige
køretider, sml. fig. 10. Denne regel
må i lukkede systemer bringes i over
ensstemmelse med en grundlæggende
lov, cirkulationsisetingelsen, som si
ger, at en fuld omkørsel af det luk
kede system under iagttagelse af off
sets nøjagtigt skal tage et helt antal
omløbstider. Når systemet er sam
mensat af flere lukkede polygoner,
gælder betingelsen for hvert enkelt af
disse.

De to regler begrænser muligheden
for tilfredsstillende at kunne koordi
nere vilkårlige systemer. I det følgen
de gives en kort gennemgang af nogle

simple systemer, som meget tit fore
kommer og som danner grundelement
til større gadenet.

Et gadenet, hvor der er påtænkt
koordineret lysregulering, skulle blive
udformet således, at systemet kan fun
gere med to faser; tre- og flere trafik-
faser burde undgås på grund af i for
hold meget ringe kapacitet. Ved to
signalers regulering i medfase bør af
standen ikke overstige ca. 120 m. Re
gulering i modfase er tilfredsstillende
fra ca. 250 m til ca. 700 m, afhængig
af vejklassen og den naturlige hastig-

ÀÂÀ
Trekant med tre korte sider, som alle skat
reguleres i medfase: tre faser nødvendig.

Å4A
Trekant med to alternativt og en synkront
styret side: tre faser.

Firkant med fire sider i medfase: to trafik-
faser.

Trekant med allernetivregulering: to faser.

Trekant med to sider synkront og en side
alternativt reguleret: to faser.

Åbne systezer

Fig. 17: Todimensio,iale signalsystemer.

Lukkd systemer

Firkant med fire sider i modfase: to faser.

Firkant med synkront og alternativt styrede
sider over for hinanden: to faser.

Firkant ned to synkront og to alternatiz’t
styrede sider ved siden if hinanden: to faser.
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Trekant plus firkant, alle i modfase: to faser.

-To trekanter med alle sider i mod!ase: to
faser.

YZIf
To firkanter med alle sider i modfase: to
trafikfaser,

hed. Afstande mellem 120 m og 250

m er vanskeligt at indpasse i koordine
rede systemer.

I den foranstående oversigt betyder
pilene grønt lys i den angivne retning.
Det sidstnævnte system kan vilkårligt
forøges et »skakbræt«, som på denne
måde meget ofte godt kan reguleres,
men det kræver forholdsvis store blok-
længder, som f. eks. ikke findes i de
kendte amerikanske skakbrætbyer. Her
må man anvende dobbelt alternativsy
stern (signalerne parvis i modfase og
i medfase) og ensrette gaderne.

Disse eksempler skal være et fin
gerpeg ved afgørelsen om, hvilke sy-

stemer der er anvendelige og hvilke
gadenet der er uhensigtsmæssige med
hensyn til signalkoordinering. Herved
hjælper yderligere de forsinkelses
funktioner, som opstilles i det føl
gende.

En dimensionering af faseplanen i
et toclimensionalt system, som udføres
som skrivebordsarbejde, kræver, at
man kan frigøre sig fra geometriske
hjælpemidler, derfor kan den i afsnit
3 beskrevne metode dårligt udvides;
den ville kræve flerdimensionale skit
ser. Den følgende metode bruger i
princippet intet tids-vej-diagram, hvil
ket betyder, at man må tage visse
unøjagtigheder med i købet. Den går
direkte ud fra forsinkelsen som opti
meringskriterium, hvortil kræves en
matematisk udtrykbar funktion mel
lem forsinkelsen og signalindstillin
gen.

N. 0. Jorgensen (15) har formule
ret en funktion for forsinkelsen i af
hængighed af offset mellem to nabo-
signaler. Den består kun af lineære
liniestykker og beskriver tilnærmelses
vis de ved simulation fundne empiri
ske kurver, som er vist på fig. 6 og 7.
Ved anvendelsen af denne funktion
tager man ikke hensyn til andre sig
nalers indflydelse på forsinkelsen end
netop de to betragtede signaler, hvil
ket jfr. 3.14 under visse omstændig
heder kan resultere i betragtelige fejl,
men sådan, at overensstemmelse ved
store trafikmængder bliver ret god.
De regnetekniske fordele ved denne
simplificering vil næsten altid opveje
unøj agtighederne.

Opgaven går ud på, at der for hvert
enkelt signalpar i systemet opstilles to
forsinkelsesfunktioner — en for hver
køreretning — i afhængighed af off-
set. Samtidig skal cirkulationsbetingel
serne være opfyldte. Disse funktioner
løses simultant ved en lineær pro
grammeringsteknik. Denne metode,
som må kaldes en af de bedste i øje
blikket eksisterende veje til løsning af
det todimensionale koordineringspro
blem, er dog så besværlig, at den kun
for meget små systemer kan bruges
uden hjælp af elektronisk databe
handling.

En videregående forenkling gør
det dog muligt også at beregne større
systemer i hånden. Der gøres føl
gende forudsætninger:

grønfaserne er lig rødfaserne

(inkl. mellemfaser) og ens i alle
signaler
alle signaler er fuldt belastede,
d. v. s. bilerne kører med sikker
hedsintervallet på ca. 2 s.

Hermed kan man opstille en ret
simpel funktion for forsinkelsen ved
et signal i afhængighed af offset til
det i køreretningen tilbageliggende
nabosignal:

fm(o—k) ved 0o—k<c/2
f=rn(k_o) ved 0k—o<c/2

med f = forsinkelse i vognsekunder
pr. cyklus i én tilkørsel

m = trafikmængde i ktj./cyklus i
den betragtede tilkørsel

o = offset i s
k = naturlig køretid i s

Man finder, at f altid ligger mellem
nul og c/2.

Den samlede forsinkelse ved et sig
nalpar i og 2 beregnes ved at addere
f og f21 for de to køreretninger, fig.
18. Der fremkommer de tre karakteri
stiske forsinkelsesfunktioner, som er
forskellige afhængig af k. De er sym
metriske omkring f-aksen, når k12 = k21
og m12 = m21; man finder for f —

fie + f1 og g = c/2:

f konstant ved 0 o c
for k g/2 eller c—g/2

f = minimum ved k 0i c—k
for g/2 k c—g/2

f = minimum ved c—k o k
for —g/2 k g/2

Er trafikmængden m12 og m21 ikke
lige store, så ligger min f ved det off-
set, hvor forsinkelsen for den største
trafikmængde er nul.

Dette er hele værktøjet man behø
ver til beregning af et vilkårligt luk
ket todimensionalt system ved den for
enklede metode.

(forti ettes i næste oHm ,uer)
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Fra ii;iser;;e Redigeret af kgl. kommissarius F.J. Boas

Genvej ved
midterrabat

Anbrine/te af midier,abit fandtes
ikke al give ejeren af Cl? Jer t’icestalion
krat’ pd erttatninç’.

En autoforhandler har klaget over,
at en af et byråd etableret midterrabat
på en ringvej ud for hans servicesta
tion forårsagede forringede tilkørsels
forhold til denne.

Det fremgik af sagen, at midterra
batten var etableret i overensstemmel
se med et af vejdirektoratet godkendt
projekt.

Vejdirektoratet var med byrådet
enig i, at en gennembrydning af mid
terrabatten af færdselsmæssige grunde
ikke kunne godkendes.

Da der ikke forelå en ændring af
servicestationens adgangsforhold til
det offentlige vej net, som kunne be
grunde en anvendelse af erstatnings
reglerne i vej bestyrelseslovens § 32,
stk. 1, udtalte vejdirektoratet, at gener
som følge af anlæg af midterrabat for
ejendomme, der alene har areal på den
ene side af den ombyggede vej, efter
vejdirektoratets opfattelse ikke kan be
grunde sagens forelæggelse for taksa
tionsmyndighederne, uanset om anlæg
get af midterrabatten medfører tab af
kundekreds m. v.

Vejbidrag
I z’ejvedtægten for en kobsiad hjem

mel til at pdlægge bidrag til istand
sættelse af en privat fællesvej, der
samtidig overtages som offentlig, pd
alle ejendomme ted vejen, der blot
har en mulighed for al opnd adgang
Ii? denne. Ingen pligt i)? at indkalde
lodsejerne for på/igningen af bidraget.

Vej direktoratet har på forespørgsel
af et byråd oplyst, at udgifterne ved
en privat fællesvejs istandsættelse i
forbindelse med vej ens overtagelse
som offentlig kan pålignes de tilstø
dende grundes ejere i henhold til vej
vedtægten. Ekspropriationsudgifter el
ler udgifter til arealerhvervelser efter
frivillig overenskomst kan dog efter
vejdirektoratets faste praksis ikke på
lignes grundejerne. Der foreligger ik
ke nogen pligt til at indkalde lodsejer
ne forinden påligningen af vejhidrag,
men vej bestyrelserne indkalder dog
ofte lodsejerne til et orienterende mø
de forud for en vej overtagelse.

Med hensyn til spørgsmålet om,
hvorledes byrådet burde forholde sig

angående opkrævning af bidrag fra
de lodsejere, som ikke havde adgang
til vejen, oplyste vej direktoratet, at
udtrykket >ejerne af de til gaden mv.
stødende grundeo i vejvedtægten efter

vejdirektoratets praksis fortolkes som
omfattende enhver grundejer ved
vejen, der blot har mulighed for at
opnå adgang til denne. Det forhold,
at fortov kun skulle anlægges på
vejens østlige side, kunne efter vej-
direktoratets opfattelse ikke medføre,
at grundejerne på vejens vestlige side
kunne kræve nedsættelse af bidragene.
Byrådet burde derfor samtidig fastsæt
te bidrag fra lodsejerne ved den øst
lige og den vestlige side af vejen. I
det omfang, byrådet fandt det rime
ligt, kunne bidraget fra grundejerne
på vejens vestlige side imidlertid hen-
stå rente- og afdragsfrit efter vejved
tægten.

Angående spørgsmålet om anmel
delse af de omhandlede udgifter til
refusion i henhold til vejtilskudslo
vens kapitel I oplyste vej direktorat,
at udgifterne burde anmeldes i takt
med arbejdets udførelse, idet samtlige
lodsej erbidrag måtte fradrages, herun
der bidragerene fra grundejerne pi
vejens vestlige side, uanset om der
blev ydet disse henstand med betalin
gen.

Sporgsmålets endelige afgørelse
henhorte dog under domstolene.
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motorgiaders fra
Englands største fabrik for vejmaskiner
og dum

9 modeller med egenvægte
fra 4.000 kg til 14.500 kg

motorstørrelse fra
L h! til 170 hk.

senerog . -

prenørE
p4

Effektiv
komprimering
indtil 80 cm
ned i vejen
rnedABG

vibrationspiade
TYPE PV 5000

Med en slageffekt på 5 tons er
ABC PV 5000 lige velegnet til
komprimering af jord, sand, grus,
skærver eller sten.

Ideel frekvens garanterer maksi- Let aftagelige gum- Nem betjening, ro
mal dybdevirkning — indtil 80cm mihjul samt komplet bust konstruktion og
ned i vejen og kapaciteten er 800 værktøj er standard- ubetydelig vedlige.
m i timen med een overgang, udstyr. holdelse.

Ring eller skriv efter udførlig brochure med referenceliste over de anerkendte firmaer, som allerede arbejder med ABC.
Vi kommer også gerne og demonstrerer ABC-maskiner for Dem.

RASK-PEDERSEN & DALSGAARD A/

AVELING — BARFORD

BYAGEREN 7— NÆRUM
TELEFON (01)8028 00

Leveret tilda
ske amtsv

aivIEi -Jt\JENts ... -

BULOWSVEJ 3 KØBENHAVN V (0138) EV 9770

A 23
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‘. BRYDEREN — den mest effektive model, udstyret med ••
I.. hydraulisk tryk- og lofteanordning.•. I.

•a BRYDEREN fremstilles i 2 modell er I.

BRYDEREN med 2,3 m rammebredd .
Ie
.

Samt i en større og kraftigere type I
I
IIBRYDEREN MAJOR med rømmebredde på 2,6 m.

I.

al. Derudover kan vi levere sideplove i 2 modeller med
•. henholdsvis fast og fjedrende skær.
• .
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KEMIKALIER

OG

SIKKERHED
5 nye stoffer — udarbejdet af
Sikkerhedsudvalget for Kemiske Industrier

Speciel del: 30 Svovldioxid
27 Cyanbrinte 31 Flydende ammoniak
29 Svovlbrinte 32 Ammoniakvand

Løsblade à kr. 2,— og 3,50

Ë1I TEKNISK FORLAG
Selbækgade 4 . København V. (01)44 HI ‘6801

iV_£AJGAAÅRD

Ill 110
løser det største vinterproblem for vejmyndighederne

-de pludseligt glatte veje!
fordi den:

• har 3-9 meter spredebredde • har 5 HK Bernhard benzin- Referencer: bI.a.
• har 4-5 m3 beholder motor til fremføringsbånd og

spreder grus og salt lige godt spreder. Præstø Amts Vejvæsen 1

ned til 15 g/m2 • er effektivt beskyttet mod Maribo Amts Vejvæsen 1

• arbejder ved hastigheder op korrosion. Sorø Amts Vejvæsen 2

til 50 km/timen og passer til • er en driftssikker maskine der Gladsaxe Kommune 1

enhver 7 tons lastvogn, er i brug over 700 steder. Rødovre Kommune i

er lige netop det vintervåben, Holstebro Kommune i
• er eenmandsbetjent De søger. Københavns Amts Vejvæsen 2
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TRANSPORTØRER
Sækketransportører • Letvægtstransportører • Køb
mandstransportører • Kopelevatorer • Doseringsan
læg • Rullebaner I Ruller • Endeløse bånd.

Produktion efter moduiprincip derfor:
UHYRE DRIFTSSIKRE * KONKURRENCELØSE PRISER

Tilbud med forslag samt projektering af færdige anlæg uden
forbindende. 21 års erfaring.

Morsagade 6 — Esbjerg
(051) 2 01 99 —

Telex: 3288

Salgokonlor København T. V. Klein, BYen 5058.
Salgskontor Silkeborg: N. C. Rysgaard, (0681) 4866.
Salgokontor Tyskland: Clauson-Kaas, (046) 5 16 21.
Salgskontor Sverige: Bengtoon Maskinaftår, Tlf. Molnie 93 57 40,

tlf. Stockholm 83 21 23.

IT
BETON-FILTERRØR

De velkendte problemer med hensyn til en effektiv dræning er
nu løst ned anvendelse at POROSIT-FILTERR0R.
POROSIT-FILTERRØR, som fremstilles I Danrnerk efter tyske pa
tenter, har gennem mange år bestået sin prøve overalt I Tyskland
ved anlæg af veje, eutubaner, flyvepladser, sportsplsdser, Indu
stri- og boligbyggeri m. m.
POROSIT-FILTESRØR er udelukkende fremstillet at hårdt materiale,
og den nøjagtige purevolunnen I forbindelse med muffesamlinger
garanterer en hidtil ukendt filtervirkning ned ringe overdækning
med grus (30—50 mm), Idet røret selv virker som filter og derved
hindrer titstopning i modoætning til tidligere kendte rar at ler,
eller plantirrør med riller eller huller.

Demonstration og tilbud uden forbindende

NlDOmatic model II 3, der nu på vor fabrik fremstilles til hele det skandinaviske marked.

Til alle tænkelige formål

DANSK POROSIT AIS
STRANDVEJEN 96 . AARHUS C . TLF. (06) 142222

Ring eller skriv efter specialbrochure og nærmere oplysninger.

HELGE LØNHART AIS
Skovlunde Byvej 100

Skovlunde
Telf. (01) 947722



IEDERSIIIIItB
MASKINFABRIKAIS

BØRSTER
AF ALLE TYPER

BØRSTER OG AKSLER TIL FEJEMASKINER

BØRSTER AF STÅL - NYLON - FIBER
HÅR - MESSING ETC.

M A LTA R p Al VAMDRUP - TLF. (055) 81444

iS KØBENHAVN - TLF. (01)993511

Kristrup Maskinværksted
GI. Clausholmvej 2 . Randers

Telefon (064)21553

Specialiteter:

Rep. af entreprenørmateriel

vej belæg ningsmaskiner

grusspredere

tromler, sneplove m. m.

Godt værktøj er det halve arbejde. PM oelvanssgnnde
centrifugalpumper kan leveres til mange formål. Er bl. a.
velegnet til lænseing af udgravninger, fyldnirig al vand-
vogne ved vejarbejdnr, sugning på sugespidsnr etc. Leve
res i størrelser fra i ¼” til 4” med luftkaiet BERNARD
benzinmotor. Større selvansugende pumper indtil 8” leve-
rus med luilkolet dieselmotor eller elmotor.

Tal med vor motorafdeling og forlang tilbud.

BRØNDERSLEV: (088) 2 02 55

ÅRHUS: (06) 1314 00

KØBENHAVN - HERLEV: (01) 94 70 66

TH. ERIKSEN
ENTREPRENØR

Jord-, vej- og kloakarbejder udføres

FARSØ . TELEFON (086-3 21 11) 149

Udlejning af
GRAVEMASKINER — BULLDOZERE samt KOMPRES

SORER MED TRYKLUFTVÆKTØJ. Rensning og tøm

ning at rensningsanlæg m. v. med slamsuger.

CIVILINGENIØR & ENTREPRENØR

E. A. KJÆR
TAULOV

TELEFON (055 66111) TAULOV 79*

Jord- og kloakarbejder

Vej- og bro-arbejder

Overfladebehandling med varm asfalt
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STØRRE FÆRDSELSSIKKERHED
MED

PERMANENT TRAFIKMARKERINGAKTIESELSKABET

De danske Granitbrud
Nr. Voldgade 54 . København K.

Tlf. (01) 13 CE 2620 . (01) 54 Ml 2620

Kantsten . Brosten

Skærve- og

Chaussebrostensfabrik

Stenhuggerier

Vang . Bornholm

HOLM & STRØYBERG
Nr. Voldgade 54 . København K

AFSTRIBNING UDFØRT FOR KØBENHAVNS AMTS VEJVÆSEN
I GLOSTRUP

Færdselsstriben er en harpikslegering med Synopal,
der er reflekterende — udlægges ved 130°C, hvorved
den svejser sig fast i asfalten — tørring og hærdning
på 2 min. — kort trafikspærring — ru overflade — vejr-
og farvebestandig — samt meget slidstærk. Gerne tilbud.

AIS LANGELANDS KEMISKE FABRIKER
LONGELSE — TLF. 16 (09) 51 6511

VEJMA A/

Veen - Telef. (053) 6 07 77

Støbeasfalt
til gade- og vejbelægning

hånd- eller maskinudlagt

AIS DANSK ASFALTFABRIK
østre Tegigade. Kbh. SV.Tlf. (01)44 *Hilda 1648

NYSTED AARHUS ODENSE

Telefon 8711 88 Telefon 33844 Telefon 123681
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Alt i betonvarer Mogens Christensen, vognmandsforretning

Al transport overalt - kran, sækkeløfter,
tippelad - åbne og lukkede vogne

Vi kan levere rør i alle gængse størrelser
Vognmandsgården, Viktoriegade 33, Odense

efter ingeniørforeningens normer, telf. 12 10 17 . 12 46 54

Hurtig levering
Reel betjening Kaj Christiansen

Vognmandsforretning

TJÆREBORG CEMENTSTØBERI Al kørsel udføres. Levering at sten og grus.

TLF. (051) 7 50 21 Tlf. (09) Korinth 158

NYE CHAOSSESTEN
HUNO RASMUSSEN

Vi kan nu tilbyde nye svenske Cl-IAOSSEBROSTEN til
Ingeniør & Entreprenør meget fordelagtige priserl

Telefon Aalborg (08) 12 77 73

Gug Fa. SCHMIDT & KRAG
Lojt Kirkeby — Tlf. (046) 4 23 23

Sorø Stakitfabrik Gode, brugte engelske traktorer

Sorø Sneskærme af alle mærker haves altid på lager med eller uden
læsseapparat. Brugte JCB-, Whithlock- og Ferguson

Sorø Hegnsmaterialer rendegravere til billigste importpris.
Sorø Trykimprægnering

Sorø Afspærringsmateriel NØRRE NEBEL TRAKTOR-IMPORT
C. P. Jensen

Sorø Stakitfabrik Ring Nr. Nebel (052—8 1211)114

Sorø (03)631000 KLIP UD KLIP UD

ALT JORDARBEJDE, KLOAK- OG VEJANLÆG B I T U M I NØS E
UDFØRES I ENTREPRISE VEJ BE LÆGN ING ER
Levering af vej- og støbematerialer

Entreprenørkørsel udføres med lastbiler fra 5-20 tons. Foredrag og diskus5ioner fra kursus i

Udlejning af buildozer, dumpers, gravemaskine, vibrator Dansk Ingeniørforening i 1962 arrangeret af

Vej- og Byplanforeningen

POULSEN & HALKJÆR Format A 5 . 324 sider
Rosenvænget 20 Torvegade 25

Pris kr. 49,—
telf. (078) 5 01 11* telf. (078)5 0449

TEKNISK FOR LAGSTRUER
SkIbkg.d. 4. K.benh.vn V. (01)44 (II ‘6801
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