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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 ca. 20 cm.

Afaltbelægninger har god bæreevne og

holdbarhed — er behagelige at færdes på —

og udføres under fuld kontrol.

Vore laboratorier kontrollerer til stadighed

både produktion af materialer og udførel

sen a belægninger efter nyeste metode

med moderne udstyr — bl. a. kontrol at ud

forte forstærkningsbelægningers bæreevne

med Benkelmann-bjælke som vist på bil-

I

,, ‘)4
.

ê .,ji

I,
ø %YL.

‘,!

,

*r:

ledet.

A2



Vibrationstromle med
hydraulisk styring,
hydraulisk, trinløs
regulering af
vibrationsfrekvensen
fra 0—3000 0/min.,
Ca. 8000 kg centrifugalkraft,
kædetræk til begge valser,
rullelejer i valserne,
type ROLVI
6,5 tons egenvægt.

Tandem tromler med
hånd- eller hydraulisk styring,
hånd- eller hydraulisk betjent
opriver,
broncelejer i valserne,
type ROLFI, 4-5-6 tons
type ROMTA, 6 — 7,5 — 9 tons

Tandem tromle med
hydraulisk styring,
hydraulisk betjent opriver,
rullelejer i valserne,
type ROMLA-R
8—10 tons

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

— København — tlf. (01) 44 HI 5650*

I
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TEKNIK FOR FREMSKRIDTET
EN NY EFFEKTIV KOMBINATION

Tekniske data over traktor T 180 A

Motor Tatra 928-2, Iuftkølet 4-taktsmotor med regulerbar ydelse

Højeste ydelse 160 HK ved
Maximal hastighed
Max. trækkraft i 1. gear, terrængear,
ved 1600 o/min
Stigeevne med fuldt lastet scraper på en ved
bulldozerkorsel planeret tør lervej
Stigeevne i tom tilstand ved samme
betingelser

Gear: 10 fremadgående gear
2 bakgear

Dæk: 2 stk. 21.00X28.00”,
dæktryk 3,5 kg/cm2

Vægt
DumperDlo
Geommetrisk rumfang af ladet
Bæreevne
Tippes på
Teoretisk ydelse ved transport af jord fra en
gravemaskine med 1 m3 skovlindhold over en
afstand af 500 m
Vægt

STRGJEXPORT
Vaclavské nåmêsti 56

Praha - Tjekkoslovakiet

Nærmere oplysninger fås hos

Ole Sørensen & Co. Afs
Kolding - Tlf. (055) 2 51 33

i .4

..

--

- .-. ... - - t.. .

T 180 A enakslet traktor — 5 10 scraper og med D 10 dumper belønnet med guldmedaille på den Internationale Messe i Brno 1g64. Betje

ning fra førerhus eller selvstændigt fra hver maskine betyder fordobling af styrken.

1950 ø/min
40 km/t

11500 kg

17 e/

25 0/

ca. 9000 kg

1Dm5
20.000 kg

25 sek.

56 m3Jt
ca. 9400 kg
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VIIIUT
på motorvejen ved Knudshoved

Kvartsitbelægninger får en behagelig
lysegrå farve efter få års trafik.
Som det bl.a. fremgår af hosstående
friktionsmåling, holder friktionskoeffi
cienten sig på høje værdier også ved
store hastigheder.

Asfaltbelægninger
med
Hardeberga-kvartsit
labrikeres al

DANSKE GASVÆRKERS TJÆREKOMP. A/S NYBORG

NOVEJ FA A/S AALBORG

AKTS. JENS VILLADSENS FABRIKER • KØBENHAVN

Kvartsitasfalt 6/12 mm
Fremstillet og udlagt af A/S D.G.T. K. 11962

FRIKTIONSMÄJJjÇ Nr. 2187 Malt d. 9/7_05 kl. 1430

MSlested: Motorvej ve Knuclshovedz St. 2970—7280

Belæ9nlnt: Kvartitaafa1t tinderniddel:

Stenmatenale: 6/12 o Fabrikat: D. 0. T . K.

Alder: 3 dr tsfttenip.: 05 C. Skydække: 9 (våd efter regn)

Bemærkninger:
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Statens Vejlaboratorium
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glat
føre

/

Ns ALFRED THOMSEN -ASKOV
ASKOV PH VEJEN-DANMARK (053) 60700 TELEX 3517
AFDELING I KUBENHAVN: EPOKE BST (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.
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Traffic density

TRAFIKSTYRING

ved hjælp af

ACEC COMPUTER
giver en hurtigere, billigere og lettere afvikling at trafikken, enten

det er overflade- eller tunneltrafik.

ACEC’S OPERATIONEL RESEARCH SECTION

har studeret optimal trafikkontrol på matematisk basis for at opnå den

maximale trafikafvikling i isolerede sektorer, komplicerede rundkors

ler, underforinger og tunneler. Resultaterne er vist i nedenstående

kurver.

Teknisk afdeling:

Sølvgade 34—38, København K.

tlf. (01) 28 *Byen 8208

Tiafiklys kontrol computer i Bruxelles.

Kurve 1, 2 og 3 refererer til kontrol at

trefiklys ved hjælp at faste programmer.

Kurve 4 viser den ideelle situation, hvor

program og trafik passer sammen. Kurve

5 og 6 er opnået med en stadig aftastning

af trafiksituationen og afvikling at trafik

ken i henhold dertil.

Tunnel under Scheldt, Antwerpen. Trafikregulering

med TV overvågning,
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20 ar efter...
På hovedvej 3 gennem Hørsholm blev der i
1946 udlagt en ru belægning af 10/20 mm
asfalterede skærver af Blå Rønnegranit.
Belægningen udførtes som håndarbejde
og blev udlagt efter 25 mm tykkelseslister.

Hørsholm Hovedgade udforPostho!dergaarden. Fot. 1966

CD4ZMMANND
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Galvaniserede vejtunneller
af stål BS 1449—1936 og varmegalvaniserede efter fremstillingen forener stor styrke og betryggende bæreevne og er, takket være deres lave
vægt, lette at transportere og lægge på plads. De fremstilles i følgende dimensioner:

Cylindriske tunnelror

200 og 300 mm diam. leveres som samlede, glatte tunnelrør,
500—2000 mm diam. leveres i halvdele med korrugeret profil 123X30 mm,

2025—4690 mm diam. leveres som byggeelement med korrugeret profil 150>( 50 mm.
Disse sidste tunnelrør kan også leveres ellipseformede, hvilken udførelse erstatter indvendig afstivning.

Latibyggede tune elror
1850—5050 mm bred
1360—3100 mm høj leveres som byggeelement med korrugeret profil 150X50 mm.

l’radukter, gangtii,i,ielIer og kreaturgange
1880—3800 mm bred . -

‘000—4300 mm høj leveres som byggeelement med korrugeret profil 10X50 mm.

Tunnelrørene leveres med lige eller skrå ender, og hvis det afledte vand eller den omgivende fyldning har korroderende virkning, kan
tunnelrørene mod ekstra omkostninger isoleres med asbestfiberarmeret gummiasfalt.

Billedet ovenfor viser en 35 m lang tunnel fremstillet af 5,5 mm plade med en diameter på 2760 mm ± 10 % ellipse, som leveredes til
UNESCOs arbejde for at redde Abu Simbel templet i Ægypten under den oversvømmelse, som rammer området, når Assuandæmningen
er færdigbygget. Tunnelroret tjener her som transporttunnel under en overfvldning af 15 m sand.

Stockholms Galvaniseringsfabrik A. B.
Postadresse Barkarby — Godsadresse Jakobsberg

Telegramadresse Galvanus — Tel. 36 27 90
Stockholm, Sverige



Hvor man hidtil har udført egent
lige bærelag for bituminuse belæg
finger og betonbelægninger efter
retningslinjer for den traditionelle
cementatabilisering, har erfaringer
vist, at sådanne bæreleg ofte viser
tegn på nedbrydning, når der er
anvendt enskornede eller finkor
nede materialer samtidig med, at
bærelaget ved tung trafik er place
ret for højt i konstruktionen. Lige
ledes viser erfaringer, at man ved
blanding »in-situ ikke altid opnår
den ensartethed i lagtykkelser, ce
ment- og vandindhold, som kunne
ønskes.

Statens Vejlahoratorium har der
for i samarbejde med danske vej-
myndigheder og CTO udarbeldet
retningslinjer for projektering og
udførelse af cementbundne grus
og sandbærelag, hvor krav til korn-
kurve og renhed er skærpet, lige
som materialet kræves blandet på
blandestation og i ovrigt udført ef
ter de i England gældende retnings
linier for bærelag af ‘.dry lean con
crete%

Denne artikel giver en oriente
rende oversigt over forskellige for
mer for anvendelse af cement I
vejbygning, men handler iøvrigt om
konstruktlonstyper, definitioner og
almindelige betingelser for cement-
bundne grus- og sandbærelag. En
følgende artikel kommenterer de I
almindelige betingelser stillede
krav og giver vejledning for udfø
relse og for kontrol og tilsyn.

Introduktion

På fig. i er vist en oversigt over
forskellige former for anvendelse af
cement i vejbygning. Nærværende vej
ledning omhandler retningslinjer for
projektering og udførelse af cement

bundet rand (CS) og cementbundet
gi/is (CG) til fremstilling af egentlige
bærelag for bituminose belægninger
og betonbelægninger.

Den traditionelle cement.rtabilise
rung udføres for forbedring af en dar
lig underbund (planum) eller for sta
bilisering af det øverste løse bundsik
ringslag, så underbund eller løst ma
teriale bliver tjenlig til arbejdstrafik
og komprimering af overliggende lag.
Cenientstabilisering med disse formål
udføres oftest efter “mix-in-place’
metoden, og der stilles ikke specielle
krav til materialets kornkurve udover,
at cementen skal kunne fordeles effek
tivt med det foreliggende materiale.

Bærelag af vdd, cementbundet grus
adskiller sig fra bærelag af CG ved, at
det udstobes med et større vandind
hold, så det bliver egnet til komprime
ring ved vibrering. Udførelse og kon
trolmetoder for bærelag af våd, ce
mentbundet grus svarer til de metoder,
der anvendes for mager beton og ce
mentbeton.

Cementbundet macadam er et ma
cadambærelag, hvis hulrum er udfyldt
med tyndtflydende mørtel i stedet for
nedvandet eller nedvibreret sand. Mør
telen spredes på det udlagte og fær
digkomprimerede macadamlag og ned
vibreres i hulrummene ved vibrations
tromling.

Mager beton, der ofte anvendes som
bærelag for støbeasfalt, er en almin
delig singelsbeton i blandingsforhol
det 1:4:6 med plastisk konsistens
(sætmål 5—9 cm). Betonen udstøbes
direkte på underlag og afrettes uden

Omtrentlig Omtrentlig
Navn Betegnelse Komprimering BlandemetodeKornkurvekrav 7 døgns tryk- tørrumvægt Egnet til:

styrke 15/30 c. kg/i

Traditionel cement- max. 30 % < Stabilisering af
normalt 0,002 mm 20 kg/cm2

stabilisering af bund- CJ tromling . 1,90—2,10 underbund og
»in-situe max. 50 % < (proctorindst.) bundsikringslagsikringsgrus og jord

0,074 mm
specificeret Bærelag for bitumi

Cemcntbundet sand CS tromling blandestation ovre grænse- 30 kg/cm2
2.05—2.15 nøse belægninger og

kurve (spec. indst.) betonbelægninger

specificeret Bærelag for bitumi

Cementbundet grus CG tromling blandestation ovre og nedre 60 kg/cm2 2,15—2,25 nose belægninger og
grænsekurve (spec. indst.) betonbelægninger

Våd, cementbundet
specificeret Bærelag for bitumi

våd CG vibrering blandestation ovre og nedre 45 kg/cm2 2,10—2,20 nose belægninger og
grus grænsekurve betonbelægninger

Mørtelbundet delvis
specificeret

MM tromling . . krav til — 2,00—2,20
Bærelag tor bitumi.

macadam »,n-situe mørtel + sten nøse belægninger

alm.
specificeret

Bærelag for støbe-
Mager beton MB blandestation krav til 125 kg/cm2 2,20—2,30

udstobning betongrus
asfalt

specificeret

Cementbeton CB vibrering blandestation krav til 300 kg/cm2 2,30—2,40 Belægning
betongrus

CEMENTBUNDNE
BÆRELAG I VEJBYGNING (I)

Af civilingeniør S. Sloth

Fig. i. Oricnieremle oversigt over forskellige former for anvendelse if cement i vejbygning.



komprimering. Svind- og ekspansions
fuger udelades normalt.

Udførelse og kontrolmetoder for
bærelag af CS og CG er praktisk taget
ens. Forskellen mellem de to bærelags
typer ligger hovedsagelig i krav til
kornkurve, trykstyrke og tæthed. Så
danne bærelag udføres normalt i lag-
tykkelser mellem 10 og 20 cm, og det
almindeligst forekommende blandings
forhold mellem tilslag og cement (ef
ter vægt) ligger mellem 25:1 og 15:1.

Bærelag af CS og CG adskiller sig
fra traditionel cementstabilisering ved,
at der stilles krav til tilslagsmaterialets
kornkurve og renhed og ved kravet
om blanding på blandestation. De ad
skiller sig fra cementbeton ved bear
bej delighed (egnet til komprimering
ved tromling), cement- og vandind
hold og dermed styrke (så ringe, at
svind- og ekspansionsfuger normalt
kan udelades) samt kvalitetskrav til
tilslagsmaterialer (ikke så strenge krav
til slidstyrke og bestandighed).

Bærelag af CS og CG har større
belastningsfordelende evne end almin
delige flexible belægninger. De er
lette at fremstille med almindeligt
forekommende entreprenørmateriel og
kræver ringe arbej dskraft. Efter fær
digkomprimering og forsegling øde
lægges CS og CG bærelag ikke under
fugtige vejrforhold, ligesom bærelaget
beskytter underliggende vandfølsom
me lag. I modsætning til cementbeton
kan bærelag af CS og CG benyttes af
arbejdstrafik få døgn efter udstøbning.
Bituminøse belægninger kan således
om sommeren normalt udlægges på
CS/CG bærelag efter 7 døgn og tra
fikkeres umiddelbart efter.

Som følge af svind- og temperatur
deformationer opstår der revner i
bærelag af CS og CG. Normalt er
revneafstanden — og dermed åbnin
gens størrelse — lille, men ved dårligt
udførte dagstopfuger og hvor der er
brugt for cementrige blandinger, kan
revner blive så åbne, at de reflekteres
gennem en bituminøs belægning, når
lagtykkelsen af denne er mindre end
9 å 12 cm. Sådanne revner kan med
tiden virke nedbrydende på asfalt
belægningens holdbarhed, men vil
ikke forårsage en øjeblikkelig forrin
gelse af bæreevnen. En udbedring skal
finde sted inden bæreevnen forringes
af nedsivende vand.

Konstruktionstyper
Hvor CS/CG bærelag anvendes som

underlag for bituminøse belægninger,
vil valget mellem bærelag af CS og
CG og valg af lagtykkelser og place
ring i konstruktionen i høj grad bero
på trafikart og trafikintensitet. Hvor
der er let trafik og ringe intensitet,
kan bærelag af CS anvendes som di
rekte underlag for bituminøse belæg
ninger, men hvor der er tung trafik
og stor intensitet bør som underlag
anvendes bærelag af CG.

I øverste skema er eksempelvis angi
vet tre konstruktionstyper svarende til
svær, middelsvær og let trafik. Lag-
tykkelser er i cm.

Tilsvarende konstruktionstyper, hvor
CS eller CG bærelag anvendes som
underlag for betonbelægninger, kan
eksempelvis se ud som angivet i neder
ste skema. Lagtykkelser er i cm.

middel
svær letsvær

Asfaltslidlag 3 3 2
Asfaltbærelag 9—12 6—9 6
Cementbundet
grus 20 15 —

Cementbundet
sand 14 10 18
Bundsikrings lagtykkelse afhænger af
grus underbundens bæreevne og

frostfare

middel-
svær letsvær

Cementbeton 20—22 18—20 15
Cementbundet

sand/grus 15 12 10
Bundsikrings lagtykkelse afhænger af
grus underbund og frostfare

) For udlægning af CS/CG på bundsik
ringsgrus er det — af hensyn til kompri
meringen og den nødvendige arbejds
trafik — påkrævet, at det øverste bund
sikringslag er tilstrækkeligt stabilt. Er
dette ikke tilfældet, kan CS/CG bære
laget foreslås erstattet af:
1) Våd, cementbundet grus i samme

lagtykkelse som angivet for CS (til
føres fra vejside).

2) Cementstabilisering efter “mix-in
place’ metoden af bundsikringsgrus
i lagtykkelser, der er 20 % større
end angivet for CS.

3) Andre stabile bærelagstvper.

Definitioner
T — vægt af tørt tilslag

c — vægt af cement

v vægt af vand

C vægt af cement

_vægt_af cement X 100

— vægt af tørt tilslag

w %
vægt af tørt tilslag+cement%

vægt af vand X 100

ai %
vol. af luft X 100

vol. (luft + vand + cement + tilslag)

C i kg/ml = cementindhold pr. m3
færdigkomprimeret CS/CG =

1000 (1—a/100)
T/C+i

d, 100
Xvs

V
=w(T/C±1)

v/c
w = T/C+l>< 100%

Ci%=%

d5 = kornvægtfylde af cement (nor
malt 3,12) ; d = kornvægtfylde af
tilslag (normalt 2,65)
o = 7 døgns trykstyrke af 15/30 cm
cylindre i kg/cm2

= tørrumvægt i kg/I

g(ø) =

(gennemsnitstrykstyrken af n bestem
melser)

__________________

s(o) =
j/’ {g(o) —

V n—1
(spredningen på n bestemmelser)

(gennemsnitstørrumvægten af n be
stemmelser)

= den teoretiske tørrumvægt,
man kan udregne af delmaterialernes
vægtfylder og et kendt blandingsfor
hold, når det blandede materiale —

incl, vand — er komprimeret, så luft-
indholdet er nul.

) Eksempel: En blanding består af

l200kgsten 1200:2,65 4531
800kgsand 800:2,65 = 3021
lookgcement = 100:3,12 = 321
l25kgvand 1251

2225 kg 912 I

1. Materialekrav
Almindelige betingelser for
cementbundet grusbærelag:

1.1 Cement:

Cementen skal være almindelig
portlandcement. Undtagelsesvis kan

Ci%

n

2225—125

— 912
= 2,28 kg/I

250 Dansk l’ejiidsskrift 1966 . 12



i i

4 5 6 7 8 Ci’/,

h

J 24/1 22/1 20/1 18/1 16/1 12/1

ci’!, 8 7 6 5 4 3

tilsynet tillade anvendt hurtighærden
de cement. Cementen skal opfylde kra
vene til DIF’s cementnormer.

1.2 Vand.
Vandet må ikke indeholde stoffer,

der i væsentlig grad er skadelig for
betonens størkning og hærdning. For
urenet vand skal nærmere undersøges,
og må først anvendes efter tilsynets
godkendelse.

1.3 Tilslag:
Som tilslag anvendes naturligt fore

kommende grusgravsmaterialer, søma
terialer eller blandinger af disse, som
er fri for skadelige organiske bestand
dele og silt- eller lerklumper. Tilslags
materialer, som opfylder krav til be
ton- og jernbetonkonstruktioner (DS
411), accepteres. Er disse krav ikke
opfyldt, skal materialerne nærmere
undersøges, og må først anvendes efter
tilsynets godkendelse.

Tilslagsmaterialerne skal leveres til
blandestation i mindst to fraktioner og
sammensættes under blandingen, så
det samlede tilslags kornkurve ligger
indenfor følgende grænser: (fig. 3)

Sigtemaskevidde Gennemfald
i mm i vægtprocent

32 100
16 70—95

4 30—40
0,5 10—25
0,125 0—6

0
0.002 0006 0,020

Fig. 3. Grænsekurver for tilslagsmaterialer til CG og CS.

10

20

- —
-

CG

B 16 32 64MM

C kg m3

200

...wo 4°!,

175
%_wr6’!o

/_W

= 8°l

—w=10’I,

150

125

100

75

50

25 20 18 16 14 12

Fig. 2. Relation mellem C i %, TJC og C i kgIm1 ved
varierende vandindhold og under forudsætning af: d =

3,12; d9 = 2,65 og kornprirnering, så ci % svarer til neden
stående:

LER I SILT

0,001 0.01

I FINT I MLLLEN I GROFT FINT I MELLEN I

SAND

0.1

GROFT I
GRUS STEN

10 100 MM

7 7

0.074 0125 0.25 0.5 1 2 4
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2. Krav til styrke, tæthed og over
flade

2.1 Trkstyrke.’

Der udstøbes fem provecylindre fra
fem forskellige blandinger for hver
påbegyndt 200 m3 eller for hver dags-
produktion, såfremt denne er mindre
end 200 rn3. Materialet til prøvelege
merne udtages på udlægningsstedet
umiddelbart før komprirneringen på
begyndes.

Prøvelegemerne udstøbes i cylindri
ske stålforme (d 15 cm; h 30

cm). Komprimeringen foretages med
elektrisk eller pneumatisk vibrations
hammer (slagantal: 1400 — 1800 pr.
min.; enkelt-slagstyrke: 1,4—1,8 kgm)
(fig. 4). Formen fyldes i fire lag. Un
der vibrationen flyttes og presses foden
af hammeren (75cZ mm stålplade) di
rekte mod hvert ifyldt lag i mindst 45
sec. For færdigkomprimering af det
øverste lag udskiftes hammerens fod
med en plade, der er større end cylin
derens indvendige diameter (1750 mm
stålplade). Komprimeringen af sidste
lag fortsættes, til det ikke er muligt at
ifylde mere materiale i cylinderen. En
delprøve udtages til vandindholdsbe
stemmelse. Efter et døgns fugtig lag-
ring ved ca. 20°C kan prøvelegemerne
— med forsigtighed — afformes. Der
næst lagres de ved ca. 20°C tildækket
med sand, der holdes konstant fugtigt,
indtil trykprøvning skal finde sted
efter 7 døgn. Belastningshastigheden
skal være 2—3 kg/cm2/sec.

Prøveresultaterne af fem på hinan
den følgende enkeltbestemrnelser sam
les i én gruppe, og for hver gruppe

udregnes gennemsnitstrykstyrken g(a)
og spredningen s(o).

Krat: g(a) > 60 kg/cm2

s(o) < 15 kg/cm2.

Såfremt mere end ét af de fundne
g(a) eller s(o) for fem på hinanden
følgende grupper (25 enkeltbestem
melser) ikke opfylder disse krav, kan
forlanges anvendt andre materialer,
andet blandingsforhold eller andet
materiel.

2.2 Torrum vægt:
Der udføres fem tørrumvægtsbe

stemmelser for hver påbegy-ndt 1000

m2 eller for hver dagsproduktion, så
fremt denne er mindre end 1000 m2.
Tørrumvægten bestemmes i marken
ved sandefterfyldningsmetoden og
foretages straks efter færdigkompri
meringen. Prøveresultaterne af fem på
hinanden følgende enkeltbestemmelser
samles i én gruppe, og såvel den en
kelte bestemmelse (y) som den gen
nemsnitlige tørrumvægt for en gruppe
(g(’)) sættes i relation til den teore
tiske tørrumvægt ;‘, man kan udregne
af delmaterialernes vægtfylder og et
kendt blandingsforhold, når det blan
dede materiale — incl, vand — er kom
primeret, så luftindholdet er nul.

Krat’. g(’) > 95% af yt;

y> 92 % af

Hvis mere end én g(’) for fem på
hinanden følgende grupper (25 en
keltbestemrnelser) eller mere end én y
for 25 på hinanden følgende enkeltbe
stemmelser ikke opfylder disse krav,
kan dele af det udlagte lag, som repræ
senteres ved de for lave tørrumvægte,
forlanges fjernet og erstattet af nyt
uden ekstraudgift for bygherren.

2.3 Lagt ykkelser, køter og jævnhed.’
Den forlangte lagtykkelse skal være

tilstede efter den endelige komprime
ring. Manglende tykkelse skal afhjæl
pes efter tilsynets anvisning på entre
prenørens bekostning.

Koterne til den færdigkomprimere
de overflade må ikke afvige mere
± 10 mm fra den projekterede, og
afvigelserne må ikke være énsidige.

Ujævnheder må ikke overstige 12

mm målt med en 5 m retskede. Inden
belægningen udlægges afrettes større
lunker med pulverasfalt, hvis sammen
sætning skal aftales med tilsynet.

3. Krav til udførelsen

3.1 Blandingsforhold:

Blandingsforhold mellem tilslagets
sand- og grusfraktion fastsættes af
sandets og grusets kornkurve, så det
samlede tilslags kornkurve ligger in
denfor de krævede grænser.

I sit tilbud skal entreprenøren regne
med et cementindhold på 5 % af det
tørre tilslags vægt. Desuden skal op
gives pris for regulering af cement-
procenten — pr. 1/2 % — i såvel opad
som nedadgående retning.

Blandingens vandindhold i % af
cementens + det tørre tilslags vægt
skal normalt være 5—7 % svarende til
det optimale ved den foreliggende
komprimeri ng.

Det endelige blandingsforhold be
stemmes af entreprenøren ved en fore
løbig proportionering i laboratoriet og
udførelse af prøvestrækning med et
areal på ca. 500 m2. Prøvestrækningen
skal — senest 10 dage inden udlæg
ning på hovedstrækningen — udføres
med det ved den foreløbige propor
tionering fundne blandingsforhold og
skal udføres med det materiel og den
fremgangsmåde, som ønskes anvendt
på hovedstrækningen.

Der udføres de sædvanlige mark- og
laboratorieforsøg for bestemmelse af
styrke og tæthed, og resultaterne af
disse forsøg er bestemmende for det
endelige blandingsforhold, materiel og
udførelsesmetode på hovedstræknin
gen.

3.2 Lagring af tilsiagsmaterialer:

Tilslagsmaterialer skal oplagres i ad
skilte fraktioner på et rent underlag af
f. eks. grovbeton, der er forsynet med
fald, så fugtighed kan sive bort fra ma
terialebunkerne. Oplagspladsen skal
være så stor, at materialerne er lagret
mindst 1 døgn før de benyttes. Under
transport og oplagring skal anvendes
sådanne metoder, at tilslagsmaterialer
nes afblanding begrænses mest mulig.

3.3 Blanding.’

Blanding skal foregå i maskine, som
giver en god og ensartet blanding.
Blandetiden skal — fra det øjeblik,
hvor alle materialer er i blanderen —

mindst være 1,5 min., medmindre en
ensartet blanding kan påvises opnået
ved kortere blandetid. Kapaciteten af
blandeanlægget og dermed fremryk
ningen i hele vejens bredde skal være

Fig. 4. E/ekt;isk tihrationshammdr mrd
o;,iprz)n ringsudst i.
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så stor, at det anvendte komprime
ringsudstyr kan komprimere tilfreds
stillende, dog skal der mindst kunne
leveres 25 m3/time.

Tilslagsmaterialerne skal afmåles
ved vejning (vejenøjagtighed ± 5 %)
eller ved anden form for afmåling,
hvor materialerne kan tilføres med
samme vægtnøjagtighed. Ved afvej
ning af materialerne skal der tages
hensyn til ændringer i disses fugtig
hedsindhold.

Cementen skal afvejes (vejenøjag
tighed ± 2 %) eller tilsættes i hele
sække.

Vandet skal afmåles eller tilføres
gennem automatisk måleur (målenøj
agtighed ± 2 %). Vandtilførslen skal
kunne reguleres under arbejdets gang.

3.4 Transport:
Læsning, transport og aflæsning skal

ske, så ingen skadelig afblanding fin
der sted, og tilsynet kan efter omstæn
dighederne forlange materialerne af
dækket, fra de forlader blanderen, til
de udlægges.

3.5 Udlægning.’
Udlægningen skal - ved større ar

bejder — ske maskinelt ved hjælp af
f. eks. betonspredere eller asfaltudlæg
gere. Materiellet skal godkendes af til
synet. Hvor der er tale om større
bredder, skal sammenstødende baner
udlægges med højst i times mellem
rum. Såfremt der ikke anvendes side-
begrænsning, skal bredden af bære
laget foroven øges med lagtykkelsen i
begge sider uden ekstraudgift for byg
herren.

Krav om maskinudlægning kan helt
eller delvis fraviges, hvis en tilstræk
kelig kapacitet kan opnås og samtlige
andre krav i øvrigt opfyldes.

Et tørt og vandsugende underlag
skal vandes tilstrækkeligt inden ud
lægning må finde sted.

Udlægning må ikke finde sted uden
særlige foranstaltninger, når tempera
turen er under 50 C. På frossen under-
bund må udlægning ikke finde sted.

3.6 Koinprimering:
Komprimeringen skal — efter en let

forkomprimering — udføres med vi
brationstromle, hvor hjultrykket på
den valse, der kan vibrere, skal være
mindst 500 kg. Der afsluttes med kom
primering uden vibration, og denne
fortsættes, indtil bevægelse i lagets
overflade under tromlens passage ikke

længere kan ses, og indtil overfladen
er helt tæt.

Komprimeringen skal være afsluttet
senest 2 timer efter, at blandingen af
materialet er påbegyndt og være så
effektiv, at krav til tørrumvægt opfyl
des. Såfremt vej rliget giver anledning
til stor fordampning eller i tilfælde af
udsigt til regn, kan tilsynet forlange
komprimeringen yderligere fremskyn
det. I tilfælde af nedbør eller stor for
dampning skal ukomprimeret materi
ale beskyttes.

Hvis en tilfredsstillende komprime
ring ikke opnås, kan tilsynet forlange
materialet udlagt i to lag, hvert af
mindst 10 cm tykkelse. Et evt, øvre
lag skal udlægges og komprimeres
umiddelbart efter komprimeringen af
det underliggende lag, således at bæ
relaget som helhed er færdigkompri
meret og afrettet senest 2 timer efter
påbegyndt blanding af den første
charge, der er anvendt det pågælden
de sted.

3.7 Forsegling:
Senest i time efter færdigkompri

meringen skal overfladen forsegles
ved påsprøjtning af en godkendt 50 %
sur bitumenemulsion (ca. 0,75 l/m2).
Påføres bærelaget arbejdstrafik skal
afdækkes med sand i en tykkelse og
kvalitet, der nærmere aftales med til
synet. Forseglingen kan også udføres
med cutbackbitumen, der ved påføring
af arbejdstrafik ikke nødvendigvis
skal afdækkes med sand.

3.8 Fuger.’
Såfremt udlægningen standses i

mere end i time, skal der udføres en
arbejdsfuge vinkelret på udlægnings
retningen. Fugen udføres enten ved
støbning mod en velforankret, men
midlertidig lodret forskalling eller ved
nedtromling (fig. 5). Ved første me

tode komprimeres op til forskallingen
med lille pladevibrator. Når forskal
lingen fjernes, skal evt, dårligt kom
primeret materiale borthugges, og den
glatte overflade skal gøres ru ved be
hugning. Umiddelbart før støbningen
fortsætter, udkastes den lodrette flade
med cementmørtel (1:1), og kompri
meringen ved fugen udføres som ved
forskallingen. Ved den anden metode,
hvor der nedtromles til underlaget, skal
»spidsene borthugges, til en lodret fla
de af fuld lagtykkelse nås. Umiddel
bart før støbningen fortsættes, udkastes
den lodrette flade med cementmørtel
(1:1).

Inden belægningen udlægges, bort.
hugges evt, løst materiale i fugen og
erstattes med pulverasfalt.

Almindelige betingelser for
cementbundet sand:

Krav og udførelse som for cement-
bundet grusbærelag med følgende
ændringer.

ad 1.3 Krav til tilslagets kornknrve:

Kornkurven skal være velgraderet
med uensformighedstal U > 5 og
have følgende øvre grænsekurve (fig.
3).

Sigtemaskevidde Max. gennemfald
i mm i vægtprocent

1,0 80
0,125 20
0,074

ad2.1. Krav til g(o) ogs(o).’

g(o) > 30 kg/cm2

s(o) < 10kg/cm2.

ad 2.2. Krav til torrumvægt:

g(;’) > 92 % af yt; > 88 % af ‘t.

(Fortsættes i næste nummer)

_________________

Fors ka L ting

a

/ /,V.<’S,ç<X/ /.)

__________________

Borthugges

b

/ \//// S/

Fig. 5. Udførelse af dagstopfuge.
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Som omtalt i en artikel i Dansk
Vejtidsskrift nr. 3, 1966, om vibro
macadam foretog ingeniører fra det
fynske motorvej kontor sammen med
vej direktoratets belægningstekniske
konsulent, civilingeniør Th. Krarup, i
sommeren 1963 en studierejse til Vest
tyskland med det formål at indhøste
erfaringer vedrørende de i forbunds-
staten til veje med stor trafikbelast
ning anvendte belægningstyper m. v.

Et af studieobjekterne var anvendel
sen af bituminøs stabilisering som et
led i opbygningen af vej enes bære-
legeme.

I studierejsen deltog for egen reg
ning direktør Stausholm og civilinge
niør J. Jensen fra Danske Gasværkers
Tjære Kompagni, der som producen
ter af vejtjære har en særlig interesse
i dette bindemiddels anvendelse i vej-
bygningens tjeneste.

Den omstændighed, at det var den
bituminøse stabilisering og især tjære-
stabilisering, der blev gjort til gen
stand for dyberegående undersøgelse
og udvalgt som et af de primære
studieobjekter, må ses i lyset af de
overvejelser, som hele spørgsmålet om
anvendelse af stabiliserede bærelag i
den fynske motorvejs kørebanebefæ
stelser havde givet anledning til, og
det må derfor være på sin plads ind
ledningsvis at delagtiggøre læserne i
problemet set med fynske vej teknike
res øjne:

Som det vil være læserne bekendt,
består den naturlige jordbund på den
del af Fyn, der berøres af motorvejen,
og da ganske særlig strækningen vest
for Odense, i overvejende grad af
moræneler, der strækningsvis kan have
et ikke ubetydeligt indhold af siltfrak
tion.

På den under udbygning værende
motorvejsstrækning mellem Lillebælt
og Gribsvad har den naturlige jord
bund kun i et ganske smalt bælte gen
nem skrænten ned mod Middelfart-
Strib strandvej kunnet benyttes som
direkte underlag for belægningen.

På grundlag af undersøgelser foretaget i

forbindelse med motorvejsanlægget over

Fyn redegør civilingeniør 0. Andersen for

de metoder, man kan anvende til stabili

ering af bundsikringsgrusets øverste lag.

Forskellige bindemidlers egnethed disku

teres og konklusionen, at vejtjære er det

mest hensigtsmæssige, motiveres.

På den øvrige mere end 20 km
lange strækning er jorden ikke blot
uegnet for stabilisering, men kræver af
frostsikringshensyn tilført et bundsik
ringslag, der bringer den totale tyk
kelse af befæstelsen op på 70 til 110

cm.
De ret sparsomme grusforekomster

i området byder praktisk talt kun på
velsorteret materiale med et uensfor
mighedstal på 3—8.

Dette grus er i almindelighed frost-
sikkert og derfor anvendeligt som
bundsikringsgrus, selvom det naturlig
vis kun vanskeligt lader sig kompni
mere.

Kørsel med arbejdsvogne etc, på
bundsikringslaget er udelukket.

Den tanke er derfor nærliggende at
foretage en stabilisering af bundsik
ringsgrusets øverste lag, hvorved ikke
blot opnås, at dette lag bibninges den
fornødne bæreevne, men tillige, at det
underliggende, ikke stabiliserede bund
gruslag under kompnimering af stabi
liseringslaget ved vibrationspåvirknin
ger gennem dette som følge af den
ved overlej ringen frembragte »ind
spænding< efterkotnprimeres til mak
simal lejringstæthed, således at denne
efterkomprimering ikke overlades til
tilfældighedernes spil under trafikkens
påvirkninger gennem den færdige be
lægning, hvilket giver sig udslag i
uønskede og uensartede sætninger i
belægningens første leveår.

Når det drejer sig om stabilisering
af enskornet sand, kan i almindelighed

3 metoder komme på tale, nemlig:
1. mekanisk stabilisering ved tilførsel

af manglende kornfraktioner til
bundgruset eller ved anvendelse af
et særligt, kornstabilt bundgrus im
porteret fra andre landsdele eller
ved sigtning af forekommende
grussorter og blanding på blande-
anlæg af de enkelte fraktioner i de
rette vægtforhold, eventuelt kombi
neret med nedknusning af de større
sten,

2. stabilisering med cement,

TJÆRESTABILISERING (I)
Af civilingeniør 0. Andersen

2
0,

0

ø

>
ø
ø

2

Ydre belastning: p kg/cm2

Fig. 1. Mekanisk stabilisering.

2
0

0)

0

ø

>
ø
ø

113

Ydre belastning: p kg/cm2

Fig. 2. Ccm enistabilisering.
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Ydre belastning: p kg/cm2

Fig. 3. Bituminos stabilisering.
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3. stabilisering med bituminøse binde-
midler: tjære, asfaltbitumen eller
emulsioner af disse.
Grundprincipperne for disse tre sta

biliseringsmetoder illustreres bedst ved
hosstående figurer 1—3, hvor de ind-
tegnede skrålinjer angiver den virke
lige (Hvorslevske) brudbetingelse for
det betragtede gruslag, udtrykt ved
ligningen:

q c+p. tg 1).
Betragtes først fig. 1, der illustrerer

den mekaniske stabilisering, angiver
den nederste skrålinje, 1, brudtilstan
den for enskornet sand, hvis lejrings
tæthed svarer til et poretal:

0,63.
Hvorledes sandets friktionsvinkel

afhænger af poretallet, fremgår af
hosstående fig. 4, der gengiver resul
tatet af professor Kèzdis undersøgel
ser (jfr. Highway Research Record
nr. 52) vedrørende makromeritiske
(granulære) systemer.

tg 99
= C ± Ernin

E
e. +1

a
hvor:
C = konst. = 1,26
= det aktuelle poretal

miii = absolut mindste poretal for
granulære systemer = 0,2

e = grundtal for naturlige logaritmer
a konst. = 0,5.

0,9

0,8

0,7

‘S 0,6

0,5

0,4

0,3

Fig. 4.

S,ø9z:hr

0,6 0,7 0,8 0,9 1,0

Poretal

0,5

På figuren er tillige indtegnet den
rette linje, der afbilder den af Chen
ved triaksalforsøg fundne relation for
friktionsvinklens variation med pore
tallet, jfr. H. Lundgren & Brinch
Hansen: Geoteknik, side 48.

Det ses, at der indenfor det praktisk
betydningsfulde område er god over
ensstemmelse mellem mellem de to
kurver.

Til poretal 0,63 svarer tg (J)
0,60; (I) = 31°.

Ved mekanisk stabilisering vil pore
tallet kunne reduceres fra 0,63 til 0,5

å 0,42, svarende til en forøgelse af
friktionsvinklen til 390 à 45.

Herved forøges brudlasten fra 0,60
p til 0,82à 1,0 p, idet der ses bort fra,
at selv rent sand i »tør« tilstand har
en vis »ægte< kohæsion, der skyldes
adhæsionskræfterne i de tynde vand-
hinder omkring partiklernes berørings
punkter, og at denne kohæsion er
større for veigradueret materiale end
for enskornet sand.

Den mekaniske stabilisering er så
ledes en meget effektiv metode til for
bedring af et grusbærelags styrkeegen
skaber, idet brudlasten herved forøges
med 40—70 %.

Et bærelag af mekanisk stabilt grus
mellem bundgruset og Hot Mix bære
laget indgår da også som et af alterna
tiverne i de i licitation udbudte over
bygningstyper for den fynske motor
vejs etape 1 (type la), hvor det i be
tingelserne er krævet, at kornkurven
for det mekanisk stabile grus skal
være beliggende og jævnt forløbende
indenfor det på nedenstående fig. 5
viste område bestemt ved de indtegne
de grænsekurver, der er i overensstem
melse med de af Statens Vejlaborato
rium stillede krav.

Som ovenfor nævnt, vil fremskaffel
sen af et materiale, der tilfredsstiller
de anførte krav, i det grusfattige, vest
fynske område være forbundet med
store vanskeligheder, og det må på
forhånd anses for sandsynligt, at den
mest nærliggende løsning ville være at
tilføre det fra eksisterende grusgravs
og doseringsanlæg i nærliggende jy
ske amter.

Som følge af de hermed forbundne
betydelige transportomkostninger, kan
det forudses, at stabilisering af det i
området naturligt forekommende, ens
kornede grus ved tilsætning af et
bindemiddel ikke vil blive væsentlig
dyrere end anvendelsen af udefra til
ført, mekanisk stabilt grus.

Ved sådanne overvejelser må det
heller ikke glemmes, at et bindemid
delstabiliseret grusmateriale frembyder
så store fordele fremfor et ubehandlet,
mekanisk stabilt grus, at selv en ret
betydelig merpris vil være forsvarlig
alene af tekniske grunde.

Idet det er mig bekendt, at meka
nisk stabilt grus uden bindemiddeltil
sætning har været anvendt som bære-
lag i vejkonstruktioner både i England
og Holland, har jeg drøftet problemet
med vejteknikere fra disse lande, og
disse fraråder alle som én at anvende
ubehandlet sandmateriale som bærelag
så forholdsvis nær ved belægningens
overflade, kun dækket af 15—20 cm
asfaltbeton.

Lignende synspunkter gjordes gæl
dende af en professor i vejbygning i
Seattle, USA., under et besøg, som
denne for et par år siden aflagde på
motorvejskontoret i Odense, idet han
oplyste, at man i staten Washington
oprindelig ofte udførte sine vejover
bygninger med ubehandlet, mekanisk
stabilt grus som bærelag.

På grund af stadigt voksende ska
der som følge af svigtende stabilitet i
bærelaget i takt med trafikkens tilta
gende intensitet, har man nu forladt
denne bærelagskonstruktion og kræver
altid bindemiddeltilsætning (bitumen
eller cement).

Forklaringen, der gives på det me
kanisk stabile gruslags svigten, er
overalt den samme:

Når trafikken, som tilfældet har
været på amerikanske, engelske og
hollandske motorveje, antager så for
midable dimensioner og i mange til-

:r__- -

- zz -. I v
:E_i_____
i,0___ 7 /1
5OL vi

ZH

Fig. 5. Grænsekurier for
g;us.

mekanisk stabilt

fælde helt uforudsete intensiteter, sker
der under den tunge traf iks voldsom
me vibrationspåvirkninger en kornom
lej ring i gruslaget svarende til den ved
en for vidtdreven vibrationstromling
indtrædende overkomprimering, hvor
ved gruslaget igen løsnes.

Da også dansk trafiks intensitet (og
akseltrykbelastning) i løbet af få år
kan forventes at vokse tilsvarende, må
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en bindemiddelstabilisering af det ned
re bærelag være at anbefale, især nå
den kan gennemføres for en forholds
vis beskeden merudgift.

Ved overvejelserne med hensyn til
valg af bindemiddel har der hersket
stærkt divergerende opfattelser hos de
i sagen implicerede teknikere, og der
er fra »cementtilhængerne«s side bl. a.
henvist til de i England opnåede re
sultater med cementstabilisering og
‘lean concrete” som bærelag også for

bituminøse belægninger.

Forfatteren af denne artikel deler
den opfattelse, der ofte kommer til
udtryk hos amerikanske vejteknikere,
at:

“flexible /Javements MUST be
flexible”,

og det er mit indtryk, at der i samtlige
de bituminøse slidlag, jeg i årene si
den 2. verdenskrig har set udført her
hjemme (og under tilsvarende forhold
også i udlandet) med cementstabilise
ring som underlag kan konstateres en
meget betydelig revnedannelse selv ved
gennemført omhu ved cementdoserin
gen og selv ved lagtykkelser helt op til
18 cm for den overliggende bitumi
nøse belægning.

Selvom det hævdes, at disse revne
dannelser kan betragtes som skøn
hedsfejl uden væsentlig betydning for
belægningens styrkeegenskaber og
levetid, så er det dog en kendsgerning,
at der ofte er forekommet betydelige
skader i form af tiltagende ujævnhed
og omfattende krakeleringer med store
vedligeholdelses- og udbedringsarbej
der til følge.

Problemet har da også i udlandet,
især i Tyskland og U.S.A. givet anled
ning til så kostbare og komplicerede,
forebyggende foranstaltninger som
indlægning af netarmering i de bitu
minøse binder — og slidlag.

Cementstabiliseringens virkemåde il
lustreres bedst ved foranstående fig. 2.

Udgangsmaterialet er det samme
som det i fig. i forudsatte: et ens-
kornet bundgrus med en friktionsvin
kel på ca. 31°.

Ved tilsætning af cement og dennes
hærdning tilvejebringes den ved skrå-
linjen 2 betegnede tilstand, der hoved
sagelig karakteriseres ved den meget
store kohæsion c2.

Resultatet er et bærelag, hvis styrke-
egenskaber i alt væsentligt bestemmes

Man har med andre ord fået en stiv
belægning, hvis bærende egenskaber
hovedsageligt beror på lagets plade-
virkning.

Det, man tilstræber, og som meto
dens tilhængere hævder at kunne opnå,
er en tilstand, der på fig. 2 er angivet
ved den punkterede skrålinje 3, idet
man ved minimal dosering af cemen
ten søger at forhindre, at denne om
giver samtlige korn i grusmaterialet
som en sammenhængende mørtel, og
derved opnå, at den kun sammenbin
der kornene i adskilte mineralaggre
gater.

Dette i forbindelse med en »fin
hedsforøgelse< af den færdige beton-
masse som følge af svind ved hærd
ningen og nedknusning ved kompri
meringen skulle medføre, at det sta
biliserede lag hovedsageligt består af
enkeltaggregater, der virker som en
keltkorn i en friktionsbelægning.

Hvis man virkelig med sikkerhed
kunne påregne at opnå den i fig. 2
ved skrålinjen 3 betegnede tilstand,
hvor brudtilstanden karakteriseredes
ved en stor friktion og en mindre ko
hæsion, ville cementstabilisering og
lean concrete naturligvis være ideelle
bærelag.

Vanskeligheden ligger i opnåelsen
af en tilstrækkelig nøjagtig dosering
af cementmængden til de uundgåelige
variationer i grusets kornkurve, den
optimale vandtilsætning og valget af
de nødvendige, forfinede arbejdsme
toder.

I almindelighed må man vist regne
med, at det opnåede resultat svarer til
en mellemting mellem den som 2 og
den som 3 betegnede tilstand, dog
overvejende tenderende mod tilstand
2 med kohæsionen som fremhersk-en
de bæreevnebestemmende faktor.

Forfatteren af denne artikel deler
den opfattelse, der som ovenfor nævnt
ofte kommer til udtryk i USA., at det

er vigtigt, at en flexibel belægning
virkelig er flexibel helt igennem.

Når det drejer sig om stabilisering
af friktionsjordarter med dårlig korn
graduering, synes der da også overalt
i verden med undtagelse af England
og visse dele af USA. at være almin
delig enighed om at foretrække bitu
minøse bindemidler.

Udgangsmaterialet er også her et
enskornet grus, der ikke uden særlige
foranstaltninger lader sig komprimere
til større lejringstæthed end svarende
til et poretal på = ca, 0,63, hvortil
i henhold til fig. 4 hører en friktions
vinkel på 31° (tg Ji = 0,60).

Tilsættes nu et bituminøst binde-
middel i passende mængde og en her
til svarende mængde filler, opnås to
ting:
i) bindemidlet tilvejebringer en vis

»ægte« kohæsion i det stabilisere
de lag, på fig. 3 angivet ved vær
dien c. Denne kohæsion betinger
en forøgelse af bæreevnen bestemt
ved lste led i Coulombs formel:
=c +ptg (qi===31°)

2) dernæst bevirker bindemiddeltil
sætningen som følge af den »smø
rende« virkning en bedre kompri
mering af det stabiliserede lag og
— som følge af den ved overlej
ringen tilvej ebragte »indspænding«
— tillige af det underliggende
bundgriislag, der efterkomprimeres
af vibrationspåvirkningerne gen
nem stabiliseringslaget.
I det stabiliserede gruslag formind
skes poretallet fra 0,63 til ca. 0,50

—0,52, hvilket i henhold til fig. 4
betyder en forøgelse af friktions
vinklen fra ca. 31° til 38°—38,5°
(tg (J) vokser fra ca. 0,60 til ca.
0,78 å 0,80).

Hvad stabiliseringen betyder for
bæreevnen, belyses måske bedst ved et
eksempel, idet den i H. Lundgren &
Brinch Hansen: Geoteknik, side 227
angivne, reviderede Terzaghi-formel
benyttes til beregning af sandlagets
bæreevne.

Nedenstående fig. 6 viser et tvær
snit gennem en belægnings overbyg
ning belastet med et hjultryk på 5 ts.
+ stødtillæg 20 % = 6 ts. og et kon
takttryk på 7 kg/cm2.

Overbygningen består af 18 cm as
faltbeton ovenpå et bundsikringslag af
enskornet grus, hvoraf de øverste 12—
15 cm er bituminøst stabiliseret.

De 18 cm asfaltbeton giver et til
læg til den lodrette belastning på

q = 18 . 0,0022 = 0,04 kg/cm2
Antages det, at trykfordelingen gen

nem asfaltbetonlaget sker under en
skråvinkel svarende til en hældning

af første led i Hvorslevs brudbetin- Den bituminøse stabiliserings prin
gelse. cip illustreres ved foranstående fig. 3.
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på 2 1, fås en radius i trykfordelings
cirklen på stabiliseringslagets over
flade:

r = 25,5 cm.

Bæreevnen bestemt ved den revide
rede Terzaghi-formel bliver:

Q = (y.r q +c.cotD).
(Nq± 1)+q

Sættes grusets rumvægt til 2 t/m3

( 0,002 kg/cm3), fås:

Q = (0,002 . 25,5 + 0,04 + 0)
(N(1 + 1) + 0,04,

idet kohæsionen for det ustabiliserede
grus = 0.

Bæreevnefaktoren N1 kan aflæses
af omstående fig. 7, der er en repro
duktion af det i H. Lundgren & Brinch
Hansen: Geoteknik side 226 afbildede
diagram.

Til cj5 = 31° svarer = 21, hvor-
af:

Q = (0,05 + 0,04) . 20 + 0,04

1,94 kg/cm2.

Den ydre belastning (hjultryk +
hvilende belastning) giver en normal-
spænding på:

= 6000
+ 0,04 = 2,94 + 0,04

• 25,52

= 2,98 kg/cm2.

Denne belastning vil altså medføre
brud i det ustabiliserede gruslag.

Ved den bituminøse stabilisering
forøges friktionsvinklen til ca. 38°,

hvortil svarer N1 50.

Samtidig tilvejebringes en kohæsion,
der i al fald tør regnes at indgå med
en varig værdi af ikke under 0,04

kg/cm2.
Bæreevnen af det stabiliserede lag

bliver herefter:

Q = (0,002 25,5 ± 0,04 + 0,04•

cot 38°) • (50 ÷ 1) + 0,04

= 6,90 kg/cm2.
Ved stabiliseringen er der altså til-

6 i ts

vej ebragt en sikkerhedskoefficient mod
brud på ca. 2,3.

Selvom der ikke tages hensyn til
kohæsionen, bliver bæreevnen dog:

Q = 0,10 49 + 0,04

= 5,3 kg/cm2,

og der er altså stadig tilstrækkelig sik
kerhed mod brud i laget.

Tages det yderligere i betragtning,
at man ifølge H. Lundgren & Brinch
Hansen: Geoteknik ikke behøver at
nære nogen betænkelighed ved til N1-
bestemmelse i stedet for den fuldt op
trukne kurve at benytte den ved forsøg
på Geoteknisk Institut fastlagte, punk
terede kurve, vil det ses, at der alene
ved forbedring af gruslagets friktions
egenskaber er opnået en meget betyde
lig bæreevneforøgelse.

Ved brugen af et bituminøst binde-
middel til stabiliseringen har man i
tilgift opnået, at stabiliseringen er af
varig karakter, således at der ikke se
nere, under trafikkens vibrationspå
virkninger, forekommer skadelige
kornomlejringer, og tillige har man
fået en vandafvisende overflade, der
efter ganske få dages forløb kan be
nyttes som arbejdsvej.

I det foregående er der talt om bitu
minøs stabilisering i almindelighed, og
der er naturligvis ikke nogen prin

cipiel forskel på, om man til stabilise
ringen benytter tjære eller asfaltbitu
men eller en emulsion af disse.

Valget mellem de nævnte binde
middeltyper må afgøres udfra tekniske
og økonomiske overvejelser.

Efterfølgende betragtninger har væ
ret afgørende ved valget af tjære som
bindemiddel i de af det fynske motor-

vej skontor udbudteoverbygningstyper:

1) Tjære er bekvemt at arbejde med.
Den har uden brug af klæbebefor
drer en god adhæsion til de fug
tige grusmaterialer,

2) Der vil i al fald indenfor de første
10—15 år efter de foreliggende op
lysninger kunne regnes med til
strækkelige, disponible mængder
af gasværkstjære til at dække et
hvert tænkeligt behov for fremstil
ling af vejtjære til stabiliserings
formål på landets overordnede vej-
net.

Da råtjæren ikke mere kan af
sættes til andre formål, er den
nationaløkonomiske fordel ved at
anvende den i vej bygningen på
områder, hvor dens egnethed kan
sidestilles med asfaltbitumens, selv-
indlysende,

3) Erfaringerne fra andre lande taler
til gunst for vejtjærens anvendelse
til stabilisering af friktionsjord
fremfor asfaltbitumen:

Man har i Tyskland og Østrig
og tildels også i Schweiz gennem
mange år både før og efter 2den
verdenskrig arbejdet med bitumi
nøs stabilisering under anvendelse
af forskellige bindemiddeltyper,
herunder både tjære og cutback
asfalt og emulsioner af disse.

De indhøstede erfaringer går
énstemmigt ud på, at vejtjære må
foretrækkes.

I Tyskland påbegyndtes den før
ste stabilisering med bituminøse
bindemidler i 1934, og i årene
indtil 1939 udførtes ialt ca. 5
mill. kvadratmeter stabiliserings
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arbejder, hovedsagelig som bære-
lag for flyvepladsers startbaner.

Til at begynde med benyttede
man varm bitumen, men gik sene
re over til brugen af cutbackasfalt
fremstillet af bitumen pen. 300
ved fluxning med 20 % petrole
umdestillater og 5 % tjæreolier.

Intet af disse bindemidler gav
tilfredsstillende resultater, og cut
backasfalten svigtede især, fordi
fordampningen af fluxolierne
hæmmedes af den effektive kom
primering af det stabiliserede grus.
lag.

Man gik dernæst over til anven
delse af en vejtjære 10/17, der på
grund af sin tyndflydenhed var
bekvem at arbejde med, og som
gav en god adhæsion til det våde
sandmateriale.

Den lave bindemiddelviskositet
førte imidlertid til deformationer
og bølgedannelser under belastnin
gerne, hvorfor man forsøgte for
skellige kunstgreb som f. eks. til
sætning af en hård, pulveriseret
bitumen eller beg under arbejdets
udførelse eller udsprøjtning på
det tjæreblandede sandlag af vi
skositetsforøgende stoffer som sul
forylkiorid eller aetylenklorid.

Disse stoffer er meget giftige og
kræver omhyggelig beskyttelse af
de med udsprøjtningen beskæfti
gede arbejdere.

På dette stade befandt den bitu
minøse stabilisering sig i Tyskland
ved udbruddet af 2den verdens
krig, og de sidstnævnte metoder
blev overtaget af værnemagten til
brug ved anlæg af flyvepladser i
besatte lande, hvor brugen af gif
tige stoffer i forbindelse med
tvangsudskrevet arbejdskraft ikke
gav anledning til særlige overvej
elser eller skrupler.

Efter krigens ophør og genop
bygningens påbegyndelse kom den
bituminøse stabilisering påny i
søgelyset.

Nye forsøg blev gennemført
med andre typer af cutbackasfalt,
men stadig med utilfredsstillende
resultat, idet det viste sig vanske
ligt at opnå en tilstrækkelig hurtig
fordampning af fluxolierne. Selv
efter ugers og måneders forløb, og
selv ved brugen af så flygtige oli
er som benzol el. lign, var det ikke

muligt at opnå den fornødne sta
bilitet af det behandlede sandlag.

I 1955 gik man derefter over til
at anvende vejtjære med viskositet
80/125.

Denne har overalt givet tilfreds
stillende resultater, og man er der
for blevet stående ved anvendelse
af dette bindemiddel, idet man dog
i den sydlige del af forbundsstaten
i de varmeste sommermåneder
bruger vejtjære med viskositet
140/2 40.

Tjærestabiliseringen benyttes i
Vesttyskland især som underlag
for kørebaner af cementbeton, idet
den på grund af sit heldige kom
promis mellem kohæsions- og frik
tionsegenskaber frembyder et sær
deles velegnet, stabilt og dog stød
dæmpende mellemlag mellem
bundgruset og betonpiaden.

Erfaringer på linje med de vest
tyske er også gjort i Schweiz og
især i Østrig.

For det sidste lands vedkom
mende konkluderer Dr. K. Fantl,
der i særlig grad har arbejdet med
problemerne, i en artikel i »Strasse
und Autobahn« med følgende ord:

»Eine befriedigende Verwend
ung von Bitumen ist bisher noch
nicht gelungen.

Auch setzt die Verwendung von
Verschnittbitumen eine diesem
Bindemittel eigene Baumethode
voraus«.

Det fynske motorvej skontor har i
1965 gennemført forsøg med bitumi
nøs stabilisering i større målestok un
der anvendelse af dels en vejtjære sva
rende til den tyske normtjære visk. 80/

125 dels en bitumen 20 fluxet med
anthracenolie i et af Statens Vejlabo
ratorium angivet forhold.

Forsøgene med vejtjære som binde-
middel har efter visse begyndelses
vanskeligheder overalt givet tilfreds
stillende resultater, idet det stabilise
rede gruslag i løbet af et par dage har
opnået tilstrækkelig stabilitet til at tåle
tung arbejdskørsel.

De med cutbackasfalt stabiliserede
gruslag havde efter en måneds forløb
ikke opnået tilstrækkelig stabilitet,
hvilket øjensynligt skyldtes en mangel-
fuld fordampning af fluxolierne.

Da tiden ikke tillod yderligere for
søg med andre cutbackasfalttyper,

valgte man efter forhandling med vej-
laboratoriet og vej direktoratets belæg
ningstekniske konsulent at udbyde de
aktuelle stabiliseringsarbej der med vej -

tjære som bindemiddel og ved en
senere lejlighed udføre yderligere for
søg med asfaltbitumen som bindemid
del med henblik på kommende belæg
ningsentrepriser.

De på Fyn gennemførte stabilise
ringsforsøg er dels udført i et 100 ru
langt telt, anbragt i et aflangt grus
gravsareal ved Fjelsted, dels i naturlig
målestok på motorvej ens tilkørsels
ramper ved tilslutningsanlægget ved
Gribsvad.

Teltet opstilledes på en Danske
Gasværkers Tjære Kompagni tilhøren
de grund i umiddelbar nærhed af sel
skabets blandeanlæg. Forsøgene gen
nemførtes i vinterhalvåret, idet firma
et velvilligt stillede sit blandeanlæg
til rådighed i den stille årstid.

Teltet holdtes frostfrit ved indblæs
ning af varm luft fra mobile varmluft
blæsere.

Alle forsøg gennemførtes på ens
artet underbund fremstillet ved ce
mentstabilisering af den planerede,
naturlige grusbund.

Rampeforsøgene udførtes ved ud
lægning af det færdigblandede mate
riale, der tilførtes fra blandeanlægget
ved Fj elsted.

Som udgangsmateriale benyttedes et
morænegrus med uensformighedstal
6—8, hvis kornkurve er vist på om-
stående fig. 8.

Der vil i slutningen af denne artikel
blive givet en mere detailleret beskri
velse af forsøgene.

På dette sted vil det være på sin
plads at gøre nærmere rede for, hvilke
jordarter, der egner sig for bituminøs
stabilisering.

Til tjærestabilisering egner sig prak
tisk talt alle friktionsjordarter, idet
dog materiale med et meget stort ind
hold af finkorn vil kræve en stor
bindemiddeltilsætning, hvorved pro
cessen bliver uøkonomisk.

På den anden side må det fremhæ
ves, at de store korn i almindelighed
ikke omhylles helt af bindemidlet.

De schweiziske forskrifter bestem
mer derfor dels, at den maksimale
kornstørrelse højst må være 2/3 af lag-
tykkelsen og ikke overstige 60 mm,
dels at kornfraktionen under 6 mm
skal andrage mindst 3 5—40 %.
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CATERPILLAR
Cat erpitlar Cat ag Traxcaoator er regiatrerede val ornæl kor for CaterpilJar Teodor CO.

955H
TRAXCAVATOR
• Ny konstruktion i form af pedalstyring giver

føreren frie hænder til den primære betjening
af maskinen.

• Helautomatisk skovikontrol med selvstyrende
arbejdsproces fra læssehajde og ned til gravehejde.

• Bremserne og den hydrauliske styremekanisme er
oliekelede og har derfor længere levetid.

• Den gennemførte enhedskonstruktion gør service
enkel og økonomisk.

• 100 HK (svinghjul) Caterpillar dieselmotor.

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



Dynamisk kraft med
nem vedligeholdelse

Egenvægt 270 kg 500 kg 800 kg 1200 kg

Tryk 3 tons 6 tons 10 tons 15-18 ts

DVI KLOAKPUMPER

Dvi ..seivansuende..
Ideel, hvor pumpen sttr
oven på branden, eller
hvor der kan etableres
nodoverlob.

— derfor altid reserve
dele og omhyggelig
service.
Hvirvelstrømsprincip
pet betyder mindre sli
tage og forhindrer til
stopning.

Udbed Dem nærmere
oplysninger.

Bunmul
dobbelt vibrationstromle

billig i drift

enkel at betjene

nem at læsse og aflæsse

teknisk fuldendt

DERFOR
har Duomat ubegrænsede indsætningsmulighe

der ved VEJE, UDGRAVNINGER, DIGE-, JORD-

OG ANLÆGSARBEJDER

TEKNISKE DATA

Efter devisen «fremskridt
gennem erfaring» tilbyder vi
fra B. Kaltenegger fire
stangstyrede typer — for
hvert arbejde det rette kom
primeringsaggregat,

R55 R66 R77 R90

I II ii z1I I
HANDELS- OG INGENIØRFIRMA

TØNDER. DANMARK . TELEFON (047) 21632

EN UDMÆRKET LØSNING TO BEDRE OG BILLIGERE LØSNINGER FRISTRØM
10-300 m3jtim.

DANSK
ARBEJDE

Dvi .dyk..
med dobbelt hårdmetal.
Pakdåse og silicagel i
motor.

----4

;.:
DVI ‘.HAT.
er druknesikker og udluf
let til det fri, derfor sik
ker og univeroal.

DANSK VANDINGS INDUSTRI
SNOGHØJ PR. FREDERICIA — TELEFON (059) 5 1111 ERRITSØ 211
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For nogle måneder siden blev der af
holdt licitation på en ret lang stræk
ning af den fynske motorvej fra
Knudshoved til Lillebælt.

Det er muligt, at parcellens stør
relse Ca. 13 km er indledningen til en
ny epoke i dansk vej byggeri, der hid
til har lidt under, at entreprenørerne
ikke har kunnet investere i det teknisk
set bedste materiel, fordi entrepriserne
altid har været små. Eller falder vi
igen tilbage til de små entrepriser?
Dette og andre spørgsmål kan let
dukke op ved den givne lejlighed.

Kan det betale sig at bygge
motorveje?

Svaret på dette spørgsmål må natur
ligvis være bekræftende; men ikke så
få »vej mænd har af og til været tviv
lende, fordi de årlige bevillinger til
motorvejene altid har været så små,
at det vil blive nødvendigt at anvende
en uforhoidsmæssig stor del af vej-
pengene til udbygning og vedligehol
delse af eksisterende veje. Man kan
ligefrem få den kætterske tanke, om

det ikke var klogere helt at stoppe alt
motorvej sbyggeri og i stedet bruge de
penge, der bevilges, til ombygning af
vejnettet af i dag. Færdselen er der
nemlig, og den kører, hvad enten der
er den ene eller den anden slags veje.
Efter visse vintre vil vi få store tø

brudsskader på de veje, der ikke er
sikret herimod på behørig vis. Ud
gifterne til reparation vil blive af stør
relsesordenen 100 millioner kr., og de
må antages at komme til at sluge en
større og større del af de disponible
midler. Man må huske, at der ikke
skete noget uventet med vejene i tø

bruddet efter sidste vinter. Klimaet
vil dog få en afgørende betydning
for beløbets størrelse. Når vi er så
fattige, som vi åbenbart er, ville det så
ikke være klogere at bruge de spar
somme midler helt og holdent til om
bygning af eksisterende veje; det vil
alligevel blive nødvendigt, inden de
planlagte motorveje bliver færdige, og
så bliver vi hurtigt fri for de ikke ube
tydelige, kedelige udgifter til repara
tion af tobrudsskader.

Hertil vil nogle sige, at alle de
»svage steder< på vejene vel efterhån
den er blevet repararet og behørigt
frostsikret. Det er dog næppe rigtigt;
mange vejstrækninger fik sidste vin
ter et alvorligt knæk, der ganske vist
ikke nødvendiggjorde øjeblikelig re
paration. Men belægningens levetid
blev måske ved denne lejlighed halve
ret på grund af utilstrækkelig frost-
sikring.

Skal vi bygge bituminose veje eller
betonveje?

Spørgsmålet kan ikke besvares i
denne korte artikel og kan for tiden
i det hele taget ikke besvares i almin
delighed. Licitationen på Fyn var dog
anledning til, at det dukkede op igen.
De to billigste bituminøse belægnin
ger blev med afrundede tal tilbudt til
21,2 og 22,4 millioner kr; i beton
lød billigste tilbud på 24,6 millioner
kr. Selv om 3,4 millioner kr. er et
ikke ubetydeligt beløb, kan man dog
sige, at forskellen mellem »sort« og
»hvid< ikke er ret stor.

Fra forskellige sider er der speku
leret på, om »sort« eller »hvid< er
billigst, når man både tager hensyn
til anlægsomkostningerne og forskel
lige andre forhold som f. eks. vedlige
holdelsesomkostningerne. Så vidt vi
des, har ingen dog undersøgt, om de

(fortsættes side 264)

Tanker omkring en licitation
over vejbefæstelser
Afprofessor H. H. Ravn
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Vejanlæggene ved Limfjords-iun

TJLSLUTNING
VÆRE EN BE9

NEDRAM

Etableringen af den ny Limfjords
tunnel og de tilhorende veje og ud
fletningsanlæg er, som allerede nævnt,
delt i tre afsnit. Christiani og Nielsen
står for projektering og tilsyn med
bygning af selve tunnelen, fa. Chr.
Ostenfeld & ‘X7. Jønson står på sam
me måde for de nærmestliggende dele
af tilslutningsvejene på begge sider af
fjorden (»rød linie<), medens Aal
borg amts vejvæsen har til opgave at
udføre den sydlige del af motorvejs
anlæggene Bonderup—Aalborg >grøn
linie«).

Største udfietning er sondenfjords
— De største problemer ved vejan

læggene knytter sig til det meget store
udfietningsanlæg søndenfjords, siger
amtsvejinspektør Chr. Kirkegaard til
Dansk Vejtidsskrift. Ad dette anlæg
skal den betydelige trafik på byens
industrikvarter og havneanlæg kunne
komme til og fra tunnelen. På grund
af stigningsforholdene har vi måttet
indbygge en meget kurvet tilkørsels
rampe; det er vel ikke den mest tilta
lende løsning, men der var under de
givne forhold ikke andet at gøre.
Nordenfjords har vi indføringen i
Nørresundby med et udfletningsanlæg
et kort stykke fra tunnelens landing,
og et større udfietningsanlæg længere
nordpå, ved >Forbindelsesvej en< til
store industriområder og boligkvarte
rer. Derfra følger vejen kystlinien og
løber nogenlunde midt mellem den
eksisterende hovedvej og kysten, op
til det sted, hvor A 14, Hjørring-
vejen, og A 10, Sæby-vejen, skiller.
Her skal der bygges endnu et meget
stort udfletningsan]æg, som dels skal
føre motorvejen direkte over i A 10

og i A 14, men som også skal have en

- H.::-;
--: : -

.

Oversigtsplcm viseode det samlede anlæg fra Bonderrip ved A 10 syd for Aalborg til Bovet
ved ii 10/14 nordøst for Noriesundby,
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vej forbindelse indbygget til Thisted

vej, A 17.

Med disse vej- og udfietningsanlæg
skulle hele den gennemgående trafik
blive ledet udenom selve Aalborg by-
kerne. Alligevel må vi nok indstille
os på, at den gamle Limfjordsbro sta
dig vil få al den trafik, den kan tage.
Aflastningen over tunnelen viii første
række gælde den tunge og langsomme
trafik, hvorved broen vil kunne tage
en noget større trafik af almindelige
personbiler.

Går vi længere sydpå, kommer der
igen et udfletningsanlæg, hvor motor
vejen til tunnelen skærer Th. Sauers
Vej, også en vigtig tilkørselsvej, og
hvor der desuden skal etableres en vej
til de østpå liggende kommuner og
kommende industri- og havneområder.

Længere sydvestpå kommer en stærkt
opvoksende landkommune, Sønder
Tranders, i Gug-området. Her støder
vi så på det »blå< vej afsnit, det vil sige
den del af vejanlægget, som Aalborg
amts vej væsen skal udføre.

Ekspropriationerne er allerede
i gang

— Hvor langt er Aalborg amts vej-
væsen nået med den »grønne< linie?

— Vi har haft ekspropriation og be
sigtigelse på en del af strækningerne,
men der er ikke, og må ikke være
udbudt noget arbejde endnu. Vi kan
dog sige, at trods de to års udskydelse
af en del af vej anlæggene, affødt af
den almindelige kapitalmangel, skal vi
nok nå at blive færdig til 1971.

Det er jo ikke bare et spørgsmål
om at have tilstrækkelig kapital, også
entreprenorkapaciteten kommer ind i
billedet. Oprindelig havde vi fem år

til hele projektet. Nu skal en del af
det gøres færdig på to år, og det kan
selvfølgelig skabe vanskeligheder.

— Det har været hævdet, at den ny
motorvej, som omfartsvej betragtet,
ligger for tæt på Aalborg?

— Ja, men sagen er den, at vejen
ikke skal betragtes som en ganske al
mindelig omfartsvej. 60 % af den
trafik, vejen skal tage, bliver fra by
til by, fra Aalborg til Nørresundby,
Ca. 30 % fra by til land, og kun Ca.
10 Ç’ fra land til land, ifølge den
nyeste trafikanalyse. Skulle vi have
lagt vejen længere østpå var vi kom
met ind på arealer, som Rørdal Cc
mentfabrik har til udvinding af ler og
kridt, og de er fredet i mere end klas
se 1 A. Var vi gået øst for disse area
ler igen, ville vi være nået helt ud til
Romdrup, og så ville vejen ingen be
tydning have haft for den store by
til by-trafik.

i’1odelfoto af det store ud
jietningsanlæg ved Ror
dalsuej syd for Limfjor
den. Anlægget er set fra
nord mod syd. Nederst
tv. i billedet de åbne
tiinnelrarn per med solaf
skærmning, hvorfra mo
forvejen ses gående i syd-
lig retning.
iMotorr’ejsforbindelsen til
Aniborg ses som den kar
tyde vej gående til højre
i billedet gennem den me
get dybe udgravning (25
m)

I realiteten er situationen den, at
havde vi placeret vejen i forhold til
trafikale tyngdepunkter, skulle den ha
ve gået midt gennem Aalborg by! Det
var også nævnt i et af embedsmands
gruppens forslag, men en sådan for
bindelse ville have betydet meget sto
re og meget kostbare indgreb i bestå
ende bygningsanlæg o. s. v., og forbin
delserne udadtil ville være blevet gan
ske overordentligt vanskelige. Den
løsning opgav vi, fordi den ville have
kostet halvanden til to gange så me
get som det nuværende projekt, og
fordi trafikmæssige vanskeligheder vil
le være blevet næsten uløselige.

Tørdokken til støbning af tunnel-
elementerne er opført derude, og den
skal indgå som et element i det ny
havneanlæg. Der vil altså komme en
meget kraftig, tværgående trafik, men
der er naturligvis sørget for »hullere
i motorvejen til den.

I Dansk Vejtdisskrift nr. 11 fortalte amts
vejinspektor Chr. Kirkegaard om bygnin

gen af den ny Limfjords-tunnel.

BJEINJ E S1(i\.L Etaberingen af de nødvendige tilslutnings
o veje og udfietningsanlæg, og af henved 50

NT RL2 )E PAL broer, er en mindst lige så kompliceret
opgave, som amtsvejinspektør Kirkegaard

)13 P.EL1 og rådgivende ingeniør Tanderup her for
tæller om.

Skiller bydelene
— Hvad er de væsentlige gener ved

at have vejen så tæt på byen?

— For det første er en ny bydel ved
at vokse op østpå, og den vil naturlig
vis i nogen grad synes at være blevet
afskåret fra det nuværende Aalborg af
motorvejen til tunnelen. Det drejer sig
bl. a. om bydelen Nørre Tranders,
hvor der har været arkitektkonkurren
ce om en bebyggelse til 5.000 menne
sker, og iøvrigt om trafikken til Aal
borg havn, der bygges ude ved Rom
drup.

r
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Støj mæssigt vil der også blive pro
blemer. Man kender det fra andre
motorvejsstrækninger, bla, ved Lyng
by, hvor gamle mennesker ikke kan
holde ud at bo på grund af støj en fra
motorkøretoj erne.

— Vil det sige, at man er for »fed
tet« ved udlægningen af arealer til
motorvejene?

— Ja, der skulle naturligvis udlæg
ges et bredt bælte på begge sider af
motorvejene, men det har vi ingen
ekspropriationsmæssig lovhjemmel til.

Medens vi taler om skillelinier, skal
det måske også nævnes, at vi har så
danne problemer ved den store udflet
ning søndenfjords. Her bliver Aal
borg fly tekniske skoles bygninger pla
ceret på arealer, der gennemskæres af
en af sløjferne til udfletningen. Det
er der desværre ikke noget at gøre
ved, fordi skolen var projekteret in
den tunnelbyggeriet og vej anlæggene
kom ind i billedet, og en bro må der
for bygges hen over motorvejen.

Slutter til i venstre vejside
Et andet problem er, at en af til

slutningerne til udfletningen, den fra
selve Aalborg by, føres ind i motor-
vejens venstre side. Det er stik imod
alle principper, men der var ikke mu
ligheder for en anden og bedre løs
ning. Og når man gik ind for den,

omend med nogen betænkelighed,
skyldes det, at trafikken fra Aalborg
via sløj fen er mere end dobbelt så
stor som trafikken ad selve motor
vejen, A 10 eller E 3. Det er altså pri
mærtrafikken, der drejer rundt i sløj
fen og løber ind på motorvejen, og
så må den anden passe på. Det er
igen trafikfordelingen med 60 % by
til by, og kun 10 % gennemgående,
der spiller ind. For alle de andre ud
fletningers vedkommende er der tale
om helt traditionelle løsninger.

— Hele den »grønne< og »røde< li
nie er nye veje? Man bygger ikke på
bestående?

— Nej, ikke på en eneste kilometer,
og det er også en af årsagerne til, at
de nødvendige ekspropriationer bliver
forholdsvis dyre. Vi kommer til at ta
ge både marker og byggegrunde, og i
mange tilfølde må vi også betale store
erstatninger, fordi vi hindrer forbin
delsen mellem de arealer, der skæres
igennem af motorvejen. Enkelte steder
har vi lavet kreaturpassager under mo
torvejen, for at slippe for at betale
uforholdsmæssigt store erstatninger,
men på andre afsnit har vi beklagelig
vis måttet skære folks arealer totalt i
stykker.

— Har De på nuværende tidspunkt
noget overblik over, hvor store erstat
ningsbeløb, der bliver tale om?

— Nej, endnu ikke. Så langt er vi
ikke nået. Ostenfeld & Jønson er læn
gere fremme på det område, idet deres
vej afsnit skal være færdig før vort.

Men vi kan da sige, at Aalborg amts
vej væsens sydlige afsnit ekspropria
tionsmæssigt set ligger i den »billige
ende«. Det bliver noget helt andet
oppe nordpå, hvor man kommer ind
i parcelhuskvarterer, og hvor der, ved
den nordlige udfietning, skal ekspro
prieres fra en stor proprietærgård.
Dens jorder bliver skåret helt i stykker,
og det må naturligvis erstattes.

Motorvejens længde
— Hvor lange motorvej sstrækninger

skal der bygges?
— Af den »grønne linie« er 13,0

kilometer ren motorvejsstrækning, og
8,8 kilometer udfletningsramper. Af
den »røde linie« er ca. 12 kilometer
motorvej, og ca. 4 kilometer udflet
ningsramper.

— Skal motorvejene udføres med
beton- eller asfaltbelægning?

— Det er ikke afgjort endnu. An
tagelig udbydes begge dele i licitation,
og så vil man lade licitationsresulta
tet være afgørende.

Gennem en å-dal
Vort motorvejsafsnit starter nede

ved A 10 ved Bonderup nord for

-I
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Principskitse (ældre) af udfietningsanlæg ved Bouet nordøst for Nørresundby. Udfietningsanlægget, der kan betegnes som en »dobbelt
troinpexe, forbinder motorvejen med A 17 og A 14, medens selve motorvejen skidt til højre i billedet går over i eksisterende A 10.
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LØFTER FOR FREIVITIDEN

HANOMAG
Den moderne trafik kræver flere og bedre veje . . . og kortere bygge
tid. Derfor indsættes flere og flere HANOMAG entreprenørmaskiner i
arbejdet, B 8 Serie B er et glimrende eksempel på let betjening, stor
ydelse og driftssikkerhed; B 8 Serie B er udstyret med en kraftig 4 cyl.
4-takts dieselmotor, der udvikler 88 SAE hk, torque converter og power
shift. B 8 Serie B har en brydningskraft på 6500 kg, der gør den lige
effektiv til såvel det hårdeste arbejde i stenbrud som til almindelig
jo rd f lytning se rbej de.

Hanomags entreprenørprogram omfatter dozere og læssemaskiner på
larvebånd og gummihjul fra 55—165 hk.

PEDERSHMB MASKINFABRIK A/S

Oven i købet opnår De den hurtige og effektive
service, vor store og velrenommerede virksom
hed kan give Dem. En betryggelse ved store
investeringer.

KBH. Herlev: (01) 947066
ÅRHUS (06) 131400

B8 SERIE B

A 17



$130
Barber-Greene SB 30 Vejbaneudlægger på gummihjul

Dette er den nyeste i rækken af

Barber-Greene asfalt-vejbaneudlæggere -

med en enestående mobilitet...

Af tekniske fordele kan nævnes:
Bredde under transport: 2,44 m

Hastighed under transport: 20 kmlt.
Hastighed under udlægning: 1.5-13.5 m/min.

Udlægnings-bredde: 1,83-4,27 m
Ratstyring med servo-betjening

Selvtornmende silo
Automatisk kontrol

Let tilgængelig service
økonomisk og tidssparende

De får alle nærmere oplysninger hos:

CL. KONGEVEJ 3 KØBENHAVN V (al) 44 *111 1090 - FILIAL: ENGTDFTEN 16 •VIBY• JYLLAND (061) *45533

— for sikkerheds skyld!

DANSK

AUTO -VÆRN Ah

Tlf. Silkeborg (0681)637

Barber-Greene

LANGREUTERS

A 18



landsbyen Ellidshøj og føres slynget
øst for nuværende A 10 og jernbanen
op til et sted, der hedder Vissegård,
øst for Skalborg.

Skalborg er en del af Hasseris
kommune, og her er der for tiden et
meget stort boligbyggeri og industri
byggeri i gang.

Her bygges to udfietningsanlæg,
hvorfra der føres motorvej sforbindel
ser til henholdsvis A 10 ved Marien
dals Mølle og til Sønderbro i Aalborg
kommune.

Ikke mindst forbindelsen til Søn
derbro lægger Aalborg kommune me
gen vægt på, fordi det er i østbyen,
den største udvikling finder sted, og
fordi man ad denne vej kommer ind
til den ringvej, som kommunen an-
lægger og for tiden er ved at gøre
færdig. Derved vil der blive skabt en
særdeles kærkommen og nødvendig
aflastning af centervej ene i Aalborg.

Vi har dog hævdet, og har også
fundet tilslutning i kommunen for
dette synspunkt, at vi stadig er nødt
til at have en god forbindelse til Aal
borg center, idet der fortsat vil være
en meget betydelig trafik dertil syd
fra. Derfor er der i det sidstnævnte
udfletningsanlæg også indbygget en
vej, der løber ind i den nuværende
A 10 til Mariendals Mølle, hvor den
træffer en af byens ringveje. Så fort
sætter den længere ind ad Hobrovej,
hvor den støder på den næste ringvej
og fortsætter videre mod bycentret.

— Hvordan er bundforholdene for
den ny vej føring?

— Specielt for den »grønne« linie
er de særdeles vanskelige. Her skal

vejen føres frem i en å-dal, og vi har
på visse steder ikke kunnet undgå at
komme ned i meget blød grund.

Hvor det kan lade sig gøre vil de
bløde lag blive gravet af og kørt væk.
Det drejer sig for vort vejafsnits ved
kommende om mellem 500.000 og
600.000 kubikmeter. Andre steder har
vi ikke kunnet grave ned til fast bund,
og her vil vej en blive ført over på be
tondæk på nedrammede pæle. Det
drejer sig om to steder og ialt ca.
200 meter. Vi udfører den samme vej-
konstruktion ved Hadsundsvej ens for-
lægning ved Lindenborg, og her er
der tale om en udgift på 2 mill, kro
ner for pælefundering til 450 meter
vej! Så det er ikke noget, man laver
i større udstrækning end nødvendigt.
Vi foretrækker at grave de bløde lag
af og fylde op med sand, hvor det
kan lade sig gøre.

— Hvor hentes disse betydelige
sandmængder?

— Vi har for den »grønne linies
vedkommende et underskud på ca. i

mill, kubikmeter, men der er naturlige
forekomster i nærheden af den. Føl
gelig agter vi at ekspropriere os frem.
Ved mindre anlægsarbejder overlader
man gerne til den enkelte entreprenør
at fremskaffe sandmateriale og lignen
de, men når der er tale om så store
mængder som her, føler vi os forplig
tede til at hjælpe.

Andre og store funderingsproble
mer har man nordenfj ords, hvor an
lægget går i land. Her skal vejen fø
res op på ramper, som i stor stil byg
ges på pæle, og man har også områ
der, hvor der skal afgraves bløde lag.

Til en del af disse steder kører man
for tiden ca. 200.000 m3 overskuds
materiale fra udgravningerne ved den
søndenfjords nedkørsel til tunnelen.
En anden del af dette materiale, ialt
ca. 150.000 kubikmeter, aftager vi til
udfyldning ved den »grønne« linie.
For at skaffe plads til oplagring af det
måtte vi i hast skride til at ekspro
priere de nødvendige arealer ved Gug.

Vejens linieføring udregnes på EDB
— Motorvej ens tværprofil?
— Den bliver som ved en almindelig

motorvej, med seks meter midterrabat,
to gange to vognbaner à 3,75 meter,
to kantbaner å 0,50 m og 2 nødspor
å 3 meter samt 2 yderrabatter å 1,50

m, siger civilingeniør P. Tanderup,
Aalborg amts vej væsens motorvej s
kontor, til Dansk Vej tidsskrift. Total-
bredden på vejen bliver altså 32 me
ter. Indføringerne til Aalborg har lidt
nedsat profil, idet f. eks. midterrabat
ten er snævret ind fra seks meter til
2,5 meter.

— Det er vi ikke særlig glade for,
men motiveringen til at indsnævre
profilen er, fra vej direktoratets side,
at man kører med nedat hastighed på
tilkørselsvej ene ind til Aalborg, siger
amtsvej inspektør Kirkegaard. Det tør
vi blot ikke helt tro på. Store stræk
ninger af disse veje går gennem åbent
terræn, og dér vil bilisterne sikkert
ikke sætte farten ned. Men der er ikke
noget at gøre, vej direktoratet har af
gjort sagen. Hele anlægget, såvel den
»grønne« som den »røde linie og
tunnelen, udføres som 100 % stats
arbejde.

Udfietningsanlæg ved Vissegård med motorvejsforbindelse til A 10 (Hobrovej) ved Mariendals Mølle.
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Vejenes linieføring er udregnet på
et af Regnecentradens EDB-anlæg, og
herom siger civilingeniør Tanderup:

— Vi har ved projekteringsarbejdet
i vid udstrækning benyttet os af de
moderne fotogramnietriske opmålings
metoder og i forbindelse hermed har
vi naturligvis gjort brug af foreliggen
de linie- og masseberegningsprogram
mer. Programmer, som har været os
til megen hjælp ved projekteringsar
bejdet, og også ved afsætningsarbej det
i marken af de projekterede anlæg.

Mange broer
I vejanlægget indgår ialt omkring

50 broer, der skal føre den tværgående
trafik over eller under motorvejen.

— De er ikke alle lige bekostelige
og vigtige, siger amtsvej inspektør Kir
kegaard, men alt i alt er der naturlig
vis tale om et projekt af stort format.
Det er også medvirkende til, at disse
motorveje kommer op på en anlægs
sum af omkring 5—6 mill. kr. pr. kilo
meter, medens motorveje gennem al
mindeligt åbent land i reglen kan byg-

Således vil det alene koste omkring
10 mill. kr. at erstatte de ca. 600.000

kubikmeter, vi graver af ved den
»grønne« linies bløde steder.

— Hvordan skal de store skråninger
ved den sydlige tilkørsel til tunnelen
befæstes?

— Ved hjælp af græs. Græsfrøet vil,
blandet med næringsstoffer og måske
lidt stroelse, blive sprøjtet ud på skrå
ningerne. Denne metode er for de
skråninger, der består af kridt, lidt af
»De vises stene. Vi har tidligere og
med ringe held forsøgt at så græs i et
muidlag på kridtskråniuger, men efter
nogen tids forløb skred det hele af
igen. Erfaringerne fra markforsøg si
ger imidlertid, at den ny så-metode
giver store chancer for et godt resultat.

Også en vest-tunnel?
-. Er der truffet nogen afgørelse

om en eventuel vestlig aflastningsfor
bindelse over Limfjorden?

— Der er allerede lavet en skitse.
Man tænker bl. a. på en forbindelse
ved Lindholm eller inde i nærheden
af jernbanebroen, idet det også gæl
der, at jo nærmere en fjordforbindel
se ligger ved bycentret, jo større be
tydning vil den få. Sydpå er vi igang
med at sikre os de nødvendige arealer
til en vest-forbindelse, men nordpå
mangler vi den endelige projektering
og også nogle bundundersøgelser. Til-
kørslen til denne Limfjordsforbindelse
vil ikke blive anlagt som motorvej,
men vel nok som en højklasset amts-
vej, og vi ved ikke på nuværende tids
punkt noget om, hvorvidt der vil bli
ve bygget en bro eller en tunnel. Hvis
man ikke går ind for en tunnelforbin
delse, vil der antagelig blive tale om
en klap-bro. Dette skal i hvert fald
undersøges nøjere nu. Når man over
hovedet kan tænke på en klapbro hæn
ger det sammen med, at der ikke er
den helt store skibstrafik på den vest
lige del af fjorden. Det meste ligger
østpå. F,S.

belægninger, der sammenlignes, er
teknisk jævnbyrdige, og i så fald er
enhver sammenligning nytteløs. Den
tekniske jævnbyrdighed er vanskelig at
påvise, da beregninger ikke slår til.
Der må også erfaring til, og den må
hentes udenlands, dels fordi der ikke
er bygget almindelige betonveje i Dan
mark i mange år, dels fordi de sidst

byggede ikke har været tilfredsstil
lende. Vi har for vane her i landet at
skele til udenlandske erfaringer og
derefter mildne kravene lidt, idet man
håber, at det nok skal gå. Denne me
lodi har været brugelig engang; men
nu duer den ikke mere, fordi vi er
ved at få færdsel af lignende størrel
sesorden, som man har i udlandet.

For øvrigt tror jeg, at man har gjort
betonvejene en dårlig tjeneste ved at
bruge denne fremgangsmåde.

Medens de bituminøse belægninger
fra licitationen på Fyn svarer til, hvad
man laver andre steder, må den ud
budte betonbelægning også denne
gang siges at ligge i underkanten af,
hvad man ville forlange i andre lande
med tilsvarende tilladeligt akseltryk.
Vejlaboratoriet har gennem en år
række i internationale udvalg haft lej
lighed til at følge udviklingen i ud
landet. Det kan nævnes, at man i
Forbundsrepublikken Tyskland bruger

I —

ges for ca. 3 mill. kr. pr. kilometer.
Medvirkende til at sætte prisen i vej
ret er også de dårlige bundforhold og
flytningen af de meget store mæng
der fyldmateriale.

Tanker omkring en licitation over
vejbefæstelser
(fortsat frs side 259)
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tykkelserne 22—24 cm (på den dårlige
fynske bund ville man næppe bruge
22 cm) i England anvendes 23—28 cm.
Andre europæiske lande med stor be
tonvejs-erfaring har enten højere til
ladeligt akseltryk eller bygger ikke ar
merede betonbelægninger; disse lande
bygger derfor med større tykkelser.
En rimelig tykkelse på Fyn ville have
været 22 cm.

Et par centimeter fra eller til i be
tontykkelse kan let vælte en sammen
ligning mellem »sort< og »hvid«, og
det vil være tidsspilde at gå ind på
en »nøj agtig« sammenligning. Des
uden er der mange forhold, der ikke
kan vurderes i kroner og øre, f. eks.
kørselskomfort, gener under repara
tioner, farve, refleksionsevne m. v.

Udarbejdelse af særlige
betingelser, normer m. v.

Der har været mange forespørgsler
til Statens Vej laboratorium vedrørende
betingelserne for arbejdet på Fyn. I
den anledning kan det være på sin
plads at oplyse, at Statens Vejlabora
torium aldrig har haft til opgave at
udarbejde betingelser; det har derimod
pligt til at være rådgivende på visse
områder. I det aktuelle tilfælde har
bygherren kontaktet vejlaboratoriet om
nogle spørgsmål og fulgt de givne
råd på mange punkter. Til forespør
gerne kan siges, at vejlaboratoriet ikke
har haft lejlighed til at se betingel
serne inden udbydelsen og derfor ikke
kan have noget ansvar. Ved velvilje
fra bygherren (vejdirektoratet) har
vej laboratoriet senere fået overladt de
særlige betingelser, og det er vist nok
meningen, at laboratoriet skal deltage
i kontrollen med arbejdets udførelse
i overensstemmelse med disse betin
gelser.*)

Dermed ledes tankerne videre hen
på spørgsmålet normer, retningslinier
og betingelser for det ene og det an
det. Inden for vejområdet har føl
gende institutioner i en årrække ar
bejdet på dette felt: Ministeriet for
offentlige arbejder, Dansk Ingeniør
forening, Nordisk Vejteknisk For
bund, Amtsvej inspektørforeningen,
Stads- og Havneingeniørforeningen
samt Statens Vej laboratorium. Hertil
kommer, at ministeriet for offentlige

*) Umiddelbart inden dette hefte går i tryk
ken, kan det konstateres, at vejlaboratoriet
ikke skal deltage i kontrollen.

arbejder, vejdirektoratet for nylig har
nedsat en række hurtigtarbejdende ud
valg vist nok med det formål at få
udarbejdet betingelser for belægninger
m. m. i forbindelse med motorvejsan
læg. Nogle motorvejskontorer (ikke
alle) gik for et par år siden sammen
for at lave nogle fælles betingelser
for motorvejsarbejder. Der er stor
overdækning i alt dette arbejde. Selv
om de områder, for hvilke de udar
bejdede normer m. m. gælder, ikke
helt dækker hinanden, og selv om
udvalgene er sammensat ud fra for
skellige synspunkter, ville det være
formålstjenligt at få arbejdet koordi
neret. Det bliver spændende at se, om
f. eks. vejdirektoratets vejregler og
vej direktoratets betingelser for bifru
minøse belægninger kommer til at
stemme overens, og om de i så fald vil
blive sammenfaldende med Dansk In
geniørforenings betingelser. Det er gi
vet, at enkeltheder kan blive forskel
lige i de tre nævnte sæt betingelser;
men meget værre er det, at princip
perne for opbygningen også kan blive

vej træerne
Efter beslutning i Sønderborg amts
råd fældes alle vejtræerne langs amtets
veje. Kun træerne på Dybbøl Banke
bevares efter forhandling med Dan
marks Naturfredningsforening.

Træerne fjernes af hensyn til tra
fiksikkerheden. Tidligere er i samråd
med naturfredningsforeningen foreta
get en kraftig udtynding i vejtræerne
langs amtets veje. Efter fortsatte kla
ger er det imidlertid blevet besluttet
at fælde dem alle, så kun træerne os’er
Dybbøl Banke bevares.

Det drejer sig om træerne langs ho
vedvej A8 fra Sønderborg over Dyb
bøl Banke. Disse træer fandt natur
fredningsforenizgen af særlig stor bl-

forskellige. Man kan fortsætte med det
princip, der hidtil har været gældende
i Danmark, at det er slutresultatet
d.v.s. den færdige belægning, der skal
stilles krav til. Hvordan dette resultat
nås, er det i hovedsagen entreprenø
rens opgave at klare. I udlandet stiller
man i højere grad krav til materialer
og arbejdsmetoder; den logiske følge
heraf er da. at entreprenøren kun i
begrænset omfang kan have ansvaret
for det færdige produkt. Hvis vi her
hjemme skulle finde på at adoptere
den udenlandske fremgangsmåde, vil
det bremse udviklingen og dæmpe det
initiativ, som dansk vejbygning i man
ge år har nydt godt af. Og det ville
efter min mening være synd.

Det er noget af et tilfælde, at oven
stående er fæstnet på papiret netop i
anledning af Fyns-licitationen. Det
kunne lige så godt være kommet frem
på et andet tidspunkt; måske kan en
af vore læsere ved en følgende licita
tion komme med tilsvarende overvej
elser.

storisk betydning og æstetisk værdi, så
de vil få lov til at blive stående. De
nu kæmpestore elmetræer var små —

kun en halv snes år — da tyskerne i
1864 nedkæmpede de danske forsva
rere i de sonderskudte skanser, De
blev plantet i forbindelse med en for-
lægning af vejstrækningen. Den blev
gennemført i 1850’erne,

Fælclningen af vejtræerne er i fuld
gasig, men vil ikke blive afsluttet i år.
Arbejdet afvikles over en årrække. Det
er først og fremmest et økonomisk
spørgsmål. Derfor sker det etapevis. I
de fleste tilfælde i forbindelse med
udbygningen af ejstræk ningen eller
andet vejarbejde. dp.

Sønderborg amtsvejvæsen fælder alle

Kun ve)træerue over
Dybbøl Banke bevares. i.,
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Enhver vil være bekendt med, at bil-
tallet er vokset meget stærkt i de senere
ar.

Hvis man ikke mener at have kon
stateret dette ved selvsyn på vore gader
og veje (og fyldte parkeringspladser),
vil man kunne se det af de løbende sta
tistikker, der føres over antallet af mo
torkøretøjer. Tallene offentliggøres i
Statistiske efterretninger og er delt op
på de forskellige politikredse.

Man har altså hele tiden været i
stand til at opgøre antallet af biler —
og udviklingen heri. Hvad man imid
lertid ikke har vidst meget om, er
spørgsmålet om, hvem der ejer alle
disse biler.

Dette spørgsmål har Århus kommu
nes statistiske kontor nu søgt at give et
svar på i en undersøgelse, som er of
fentliggj ort i Statistisk kvartalsskri ft,
årgang 22, nr. 1, som udkom i septem
ber måned. Undersøgelsen omfatter
personbilejerne i Århus kommune,
men der er ikke noget, der tyder på, at
resultaterne ikke skulle kunne opfattes
som gældende for landet som helhed.
I besvarelsen af spørgsmålet om, hvem
der i dag er bilejer, har man valgt at
se på indkomst-, alders- og erhvervs
forhold.

Antal motorkoretøjer
For at sætte de egentlige resultater

lidt i perspektiv kan man imidlertid
først ganske kort se på udviklingen i
bilparkens størrelse; der tales stadig
om forholdene i Århus.

Ved begyndelsen af 1965 var der
i Århus kommune indregistreret godt
22.000 motorkøretøjer, hvoraf 65 %
var personbiler, 22 % vare- og last
biler og 13 % motorcykler. Sat i for
hold til indbyggerantallet ligger År
hus lidt under landet som helhed med
hensyn til biltæthed. I hele landet

fandtes der i begyndelsen af 1965 142

personbiler pr. 1.000 indbyggere; mens
det f. eks. i Odense var 152.

Bilparken er forholdsvis »ny«, idet
næsten 2/3 af automobilerne er ind
registreret første gang inden for de
sidste 5 år; kun hver tiende person
vogn er mere end 10 år gammel.
Modsat står det til med motorcykler
ne, hvor hver tredie er mere end 10

år gammel.

Udviklingen 1946—1965
Den meget kraftige vækst i bilhyp

pigheden siden krigen — og især siden
begyndelsen af 1950’erne — kan man
få et indtryk af ved at se på figur 1,

som viser antallet af personbiler m. v.
pr. 1.000 indbyggere. Bestanden af
personbiler er i efterkrigstiden blevet
7-doblet, antallet af vare- og lastbiler
5-doblet og motorcyklerne 4-doblet.
Motorcykelbestanden har dog — siden
scooteren gav en betydelig tilvækst i
begyndelsen af 1950erne — været stag

Fig. 1.

nerende. Mens der i Århus umiddel
bart efter krigen var 50 indbyggere
pr. personbil, er dette tal i dag nede
på 7.

I figur 2 er personbildækningen si
den 1950 vist for forskellige geogra
fiske områder. Det ses, at dækningen
er størst i landkommunerne, men at
udviklingen i øvrigt er forløbet paral
lelt.

Den almindelige velstandsstigning
er naturligvis den primær. årsag til
denne kraftige vækst i biltallet. Bil-
parken er imidlertid steget langt stær
kere end indkomsterne. Tager man sit
udgangspunkt i 1952, hior den kraf
tige vækst satte ind, er biltallet 6-dob-
let, hvorimod de ansatte indkomster
»kun< er vokset med 150 %. Årsa
gen til »eksplosionene i biltallet kari
således ikke alene begruiidei med den
generelle indkomststigning, men må
for en stor del søges i den forbav
sende stabilitet i bilpriserne. Som ud-

[_[‘iTJ},/’[ Der føres i dette land statistikker over næsten alt
mellem himmel og jord. En af de ting, man har
savnet opgørelser over, er personbilernes ejer

J[ BJL forhold. Denne mangel er nu afhjulpet ved en un

• dersøgelse foretaget af cand. oecon. P. E. Hjorth
Nielsen for Århus kommunes statistiske kontor.

Affuidmægtig, cand. oecon. Undersøgelsen søger at klarlægge bilejernes ind
komst-, alders- og erhvervsforhold, og viser ud

P. B. I—Ijorth Nielsen viklingen i biltallet siden krigen.

1946 1948 1950 1952 1954 1956 1958 1960 1962 1964 1966
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En maskine, der yder mere, end De forventer.

Hydraulisk svinglæsser H 0 N 050
11 påmonteringsemner muliggør økonomisk ud
nyttelse af maskinen byggeindustrien, land
brug og forstvæsen, i sukkerfabrikker, i trans
portindustrien og i andre industrier.

På- og aflæsning af tungt gods og stykgods.

Jordarbejder — opgravning og fyldning af ud
gravninger — drænarbejder.

Materialetransport på kortere strækninger.

Udskiftningsmulighed af dækkene til larvefødder
ved arbejder i vanskeligt terræn.

Nærmere oplysninger fås hos:

OLE SØRENSEN A/S
Kolding — Tlf. (055) 251 33

STR OJEXPORT
P.O.B. 662
Praha — Tjekkoslovakiet
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Automatisk opmåling med topometer
TOPOMETER—metoden er en overordentlig vel
egnet og økonomisk metode til opmåling og
kortlægning i store målforholcl.

Eksempler på nogle typiske arbejder:
Plan i 1:500 over mindre, tæt bebygget område,
udført i samarbejde med landinspektør Jens Bo,
Vejle for Vejle kommune.

Ved disse arbejder har vi anvendt TOPOME
TER, der udfører karteringen efter et helt nyt
princip. Instrumentet arbejder med en hidtil
ukendt sikkerhed og bedømmes af fagfolk som
«forbavsende hurtigt’.

Planer i 1:500 over havneområdet i Esbjerg, ud
ført for Vandbygningsvæsenet i samarbejde med
landinspektør Ove Schovsbo, Esbjerg.

Derfor kan selv mindre arbejder ofte med be
tydelig fordel udføres med TOPOMETER, og
målingerne hindres normalt ikke af vejrforhold
og årstider.

Detailleret gadeplan og andre planer i 1:200 i
samarbejde med landinspektør G. Jessen, Varde,
for forskellige kommuner.

Tværprofiler i 1:50 og jordberegninger for Ca.
60 km kanaler og diger i landvindingsarbejdet
«Gottrup-Klim» i 1-lanherred.

TOPOMETERET er et præcisionsinstrument.
Vore målinger kan derfor opfylde selv de stør
ste krav om nøjagtighed.

Endvidere talrige opmålinger og kortlægninger
af veje, fabriksanlæg, boligområder etc, i mål-
forhold fra 1:100 til 1:1000.

Eneret for Danmark:

ERIK LUND

Landinspektør

Bakkevej 15—17, Silkeborg. Tlf. (0681) 15 15

VEJ BYGNING Hurtigere . Bedre . Mere rationel

ASFALTBLANDINGSANLÆG TYPE ,WIEN”
ALFELDER EISENWERKE . Carl Heise Kom.-Ges., ALFELD (LEINE)

Fuldendt konstruktion, kapacitet 60—80 t. pr. time blandet bituminøse materialer.

Automatisk styring og elektronisk afvejning.

Montering og demontering foretages indenfor få timer.

Stationært anlæg type »WlEN med tre stationære 60-tons-siloer.

GERMANY

Også De bør sikre Dem oplysninger om et af Europas bedste blandingsanlæg. ønsker De yderligere oplysninger, så ring eller
skriv til:

H FHF1I
Handels’ og Ingeniørfirma

Tønder. Danmark. Telf. j047) 2 16 32
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heri ligger en væsentlig forklaring på
den udvikling, vi har været vidner til
på bilområdet. I virkeligheden må
man vel sige, at bil-realindkomsten er
mere end fordoblet, idet Folkevognen
jo også har undergået tekniske for
bedringer.

Ejerforholdet
Men hvem ejer nu alle disse biler?

Hvilke samfundsgrupper har den

største bildækning? Disse spørgsmål
søges besvaret i det følgende, hvor

interessen samles om indkomst-, al

ders- og erhvervsgrupper. Ved bil-
tæthed skal her forstås antal biler (til

hel eller delvis privat benyttelse) sat

i forhold til antallet af skattepligtige.

tryk for denne stabilitet kan man
vælge Folkevognen, som vel er den
personbil, der har underg$tet færrest
ændringer i den her betragtede perio
de. Som man vil se af figur 3, har
folkevognsprisen været næsten ko
stant på trods af inflation og stigen-

de afgifter. For århusianernes samle
de indkomster ville der i 1952 kunne
købes ca. 25.000 Folkevogne, mens
man i 1965 kunne købe 50.000. Det
vil med andre ord sige, at realind
komsten over for biler i løbet af den
ne årrække er blevet fordoblet, og

Indkomst
Det er klart, at indkomsten gene

relt må være den vigtigste bestem
mende faktor med hensyn til biltæt
hed. Bilhyppighedens afhængighed
af indkomsten fremgår af følgende
opstilling, der viser bilejerne og samt
lige skattepligtige (over 18 år) for
delt efter ansat indkomst:

Man vil se, at bilejerne har højere
indkomster end befolkningen taget
under ét. Forholdet illustreres ved fi
gur 4, hvor biltætheden er indtegnet
ved forskellige indkomster. I ind
komstgruppen under 10.000 kr. er bil-
forekomsten kun ringe, men allerede
omkring 12.000 kr. sætter en kraftig
vækst ind. Denne stærke vækst fort
sætter, indtil man når indkomster om
kring 30.000 kr., hvorefter tilvæksten
aftager for endelig helt at ophøre ved
indkomster på Ca. 50.000 kr.

4

:z: Proinsbyer i Jylland

Fig. 2.

Ansat indkomst

1952 1954 1966 1958 1960

VW-pris

10000 20000 30000

Fig. 4.

40000 50000
Ansat indkomst

Bilejere og skattepligtige, fordelt efter ansat indkomst
Bilejere

Bilejere Skattepligtige i pct. af
skatte.

Antal % Antal1 % pligtige

0— 5.999 kr 477 3,4 20.215 31,7 2,4
6.000— 9.999 » 563 4,0 8.443 13,2 6,7

10.000—15.999 > 2.973 21,2 15.141 23,7 19,6
16.000—19.999 » 3.237 23,1 8.585 13,4 37,7
20.000—39.999 > 5.996 42,7 10.453 16,4 57,4
40.000kr.— 5,6 1.019 1,6 76,5

I alt 14.026 100,0 63.856 100,0 22,0

‘ Over 18 år.
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Ved 50.000 kr. i ansat indkomst når
man altså den maksimale dækning,
som er på Ca. 80 %. Hvis man betrag
ter indkomsten som den mest afgø
rende faktor for bilhyppigheden, lig
ger mætningspunktet altså i øjeblik
ket på disse 80 %. Andre faktorer
end de økonomiske må være årsag til,
at 20 % af de skatteydere, der har
mere end 50.000 kr. i indkomst, ikke
har bil.

Alder
Årsagen kunne f. eks. være alderen. Fig. 5.

Som man ser af hostående opstilling
og af figur 5 er alderen også af af
gørende betydning.

Den relative bildækning stiger me
get stærkt efter 25-års alderen og når
sit maksimum blandt 30—40-årige,
hvorefter bilhyppigheden igen falder
jævnt. Den højeste dækning i alders
fordelingen nås altså blandt folk i
trediverne, nemlig godt 40 %. Dette
kan jo imidlertid skyldes forskelle i
indkomsterne de forskellige alders
klasser imellem, og derfor er der kor
rigeret for dette ved at sammenholde
både indkomst og alder.

Indkomst — alder
Resultatet heraf fremgår af følgen

de tabel og figur 6, hvor bilhyp
pigheden er beregnet i forskellige ind
komst—aldersgruppe. Det fremgår her
af, at de 30—40-årige stadig — efter
indkomst.korrektionen — har den høj e
ste bildækning. Denne aldersgruppe
når mætningspunktet (Ca. 75 %) al
lerede ved indkomster på Ca. 27.000

kr., mens den næste aldersgruppe
(40—49 år) når dette punkt ved Ca.
37.000 kr., altså 10.000 kr. »senerec
Endelig når de 18—29-årige og de
50—66-årige først mætningspunktet
ved indkomster over 40.000 kr., hvor
også de ældste (over 67 år) når de
res højeste dækning, som dog kun er
godt 60 %.

Når de 30—39-årige har en bilhyp
pighed, der ligger betydeligt over de
øvrige aldersklasser, kan en plausibel
forklaring på denne forskel være, at
de yngre (under 30 år) endnu har
store udgifter i forbindelse med bo
sætning m.v., mens den ældre ge
neration (over 40 år) ikke — som de
yngre — er »vokset op med bilen«.

Hvis denne forklaring er den rette,

Bilejere og skattepligtige, fordelt efter alder.
Bilejere

Bilejere Skattepligtige af
skatte-

Antal % Antal % pligtige

18—24 år 901 6,4 14.958 23,4 6,0
25—29 » 1.799 12,8 6.085 9,5 29,6

30—39 » 3.248 23,2 7.540 11,8 43,1

40—49 » 3.266 23,3 8.343 13,1 39,1

50—66 » 4.178 29,8 16.089 25,2 26,0

67 år— 634 4,5 10.841 17,0 5,8

I alt 14.026 100,0 63.856 100,0 22,0

Antal biler i pct. af skattepligtige, fordelt efter alder og ansat indkomst.

18—29 30—39 40—49 50—66 67
i alt

%
0— 5.999 kr 2,3 8,3 5,9 3,1 1,2 2,4

6.000— 9.999 » 5,2 10,9 10,7 8,5 4,8 6,7
10.000—15.999 » 19,3 28,3 25,4 18,4 7,4 19,6
16.000—19.999 » 39,3 45,6 39,1 33,5 21,3 37,7
20.000—24.999 » 49,7 62,9 56,1 47,7 27,4 52,8
25.000—29.999 » 57,3 76,1 67,5 56,3 32,4 62,8
30.000—39.999 » 64,4 75,5 72,9 61,4 40,5 66,0
40.000 kr.— 77,8 79,4 84,8 75,8 63,3 76,5

• I alt 12,8 43,1 39,1 26,0 5,8 22,0

Antal biler i pct. af skattepligtige, fordelt efter erhverv og ansat indkomst.
Inde- Funk

havere tionærer Arbej- Liberale
Andre I altog og dere erhverv

ledere medhj.

%
0— 5.999 kr 17,5 5,4 3,8 9,7 1,3 2,4

6.000— 9.999 » 25,6 6,7 6,5 15,7 4,1 6,7
10.000—15,999 » 39,1 21,2 19,8 28,0 9,9 19,6
16.000—19.999 » 59,9 39,4 34,5 42,9 30,1 37,7
20.000—24.999 » 74,6 52,7 48,5 57,9 41,8 52,8
25.000—29.999 » 71,6 59,9 60,6 72,4 46,5 62,8
30.000—39.999 » 71,9 59,6 67,0 71,9 47,1 66,0
40.000 kr.— 75,2 75,7 (93,3) 79,7 51,5 76,5

I alt 51,9 33,1 26,8 49,8 4,6 22,0
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\WM KRN HAMLE OPMED

Mun skulle være blæksprutte har De sikkert tit ønsket nr De hav
de brug for ekstrahjælp. International Harvesters alsidige entrepre
nørmaskiner er naturligvis ikke blæksprutter, men deres lynhurtige
arbejdsgang giver indtryk af at de er 8 eller 10 armet. En IH bader
løser Deres jordopgaver fra det øjeblik De sætter starteren til. In
gen tidsspilde ved forvarmning, de kører med det samme og hele
dagen. Overbevis Dem ved en demonstration om at ingen kan hamle
op med disse skovimaskiner.
Forlang venligst prospekt og katalogmateriale.

I. 1-1.—mærket har gennem generationer overalt på kloden været garanti for højeste kvalitet og service

$4 INTERNATIONAL HARVESTER
HORSENS KØBENHAVN RINGE RINGSTED ÅRHUS C
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HØJFREKVENS STAWIBRATORER
Hojfrekvens-stavvibrator type IFME leveres i 4 stør

relser: 38 mm, 53 mm, 65 mm og 75 mm. 3 størrelser

omformere: Ydelse fra 1—4,5 kVA. 100 pct. motorbe

skyttelse med automatisk termokontakt i motorvik

ling. Ydelse Ca. 15, 32, 35 og 40 m3 pr. time. Den

høje vibrationsfrekvens (200 Hz) letter komprimerin

gen af vandfattigt beton, forbedrer bindingen mellem

beton og armering, giver en homogen, porefri beton
og formindsker risikoen for vandgennemtrængning.
Kort sagt: Kvalitetsbeton gennem anvendt vibrations

teknik.

Forlang prospekter tilsendt uden forbindende.

TYPE IFME
38536575

* Transportorer

* Siloanlæg

* Sorterings- og doseringsanlæg

* Stenknuserarrangementer

Stobeasfalt
til gade- og vejbelægning

hånd- eller maskinudlagt

Enkelte maskiner eller komplette anlæg — alt bygget af

standardkomponenter.

KJELLERUP VÆGT & MASKINFABRIK A/S
Telf. Kjellerup (068) 8 1688

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

NYSTED

Telefon 8711 88

AARHUS

Telefon 33844

ODENSE

Telefon 123681

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

renommerede virksomhed kan give Dem. En betryggelse ved store investe

ringer.

PEDERSHMB MASKINFABRIK AIS KBH. Herlev: (01) 947066
ÅRHUS: (06) 131400



ligger der heri et forhold af største
betydning for den fremtidige udvik
ling i biltallet, idet alene denne for
skel i forbrugsvanerne generationerne
imellem vil resultere i en fortsat vækst
i bilparken. Tiden alene vil arbejde
for en vækst.

Erhverv
Endelig skal til sidst omtales resul

taterne af en opdeling af bilejerne ef
ter erhverv. Det er klart, at der også
her må korrigeres for indkomstfor
skelle. Resultatet fremgår af nedenstå
ende opstilling.

Denne opstilling må vist siges at
være temmelig interessant. To forhold
skal fremhæves her:

For det første den åbenbare forskel,
der er mellem indehavere og ledere

på den ene side og f. eks. funktionæ
rer på den anden. Når den første
gruppe har væsentlig større bilfre
kvens inden for de enkelte indkomst-
grupper end de øvrige erhvervsgrup
per, kan man selvfølgelig søge at for
klare dette ved, at de selvstændige
måske har større behov for at have bil
end andre. At dette behov skulle væ
re så stort, at f. eks. gruppen mellem 6—
10.000 kr. skulle have større bildæk
ning end hele befolkningen under ét,
forekommer dog usandsynligt! Der
imod kunne der måske findes en for
klaring på fænomenet ved en erin
dring om, at der her er tale om skat
tepligtige, ansatte indkomster

Det andet forhold, der kan være
grund til at fremhæve, er det, at ar
bejderne stort set har samme bildæk
ning som funktionærer, hvilket vel
må tages som et udtryk for den høje
— og navnlig stabile — beskæftigelse,
vi har haft i de senere år.

[I4a ministerierne

Oversigtsdeklaration
J/ejdirektoratet har besvaret en række
spørgsmal om udfærdigelse og tinglys
?ling af deklarationer om fri oversigt.

Et landinspektørfirma har forelagt
vej direktoratet forskellige spørgsmål i
forbindelse med udfærdigelse og ting
lysning af deklarationer om fri over
sigt pålagt dels ved ekspropriation,
dels efter overenskomst.

Vej direktoratet svarede med hen
syn til deklarationer pålagt ved eks
propriation, at det var overflødigt i
deklarationsdokumentet at medtage en
bemærkning om >tinglysning forud
al pantegæld<ç idet det i lov nr. 186
af 4. juni 1964 om fremgangsmåden
ved ekspropriation vedrørende fast
ejendom i § 25, stk. 2, jfr. § 2 b, er
anført, at ved ekspropriation stiftede
rettigheder respekteres af indehavere
af alle andre rettigheder over ejen
dommen, med mindre andet i det en
kelte tilfælde bestemmes. Hvis det
ikke tydeligt fremgår af deklarationen,
at den er pålagt ved ekspropriation,
bør bemærkningen medtages.

Med hensyn til oversigtsdeklaratio

ner pålagt ved overenskomst bemær
kede vej direktoratet, at vejbestyrelsen
som et vilkår for tilladelse til udstyk
ning kan stille krav om oversigtsservi
tut på naboejendomme, såfremt trafik
ken på den vej, hvortil adgang ønskes,
i væsentlig grad forøges eller skifter
karakter ved udstykningen.

Såfremt den, der udstykker sin ej en

dom, ikke kan nå frem til en mindelig
ordning med en naboejendom til
opfyldelse af vejbestyrelsens krav om
oversigt, må udstykningen opgives,
medmindre vejbestyrelsen finder et
grundlag for at pålægge naboejen
dommen oversigtsservitut ved ekspro
priation. I givet fald må vejbestyrel
sen afholde alle udgifter ved ekspro
priationen.

Hvad angår deklarationer, der ud
færdiges efter overenskomst, stiller
landinspektørfirmaet følgende spørgs
mål:

1. Bør eller skal deklarationen lyses
med prioritet forud for al pante
gæld.

2. Bør eller skal deklarationen tiltræ
des af de påtaleberettigede.

3. Skal deklarationen pålægges af

vedkommende grundejere eller af
vedkommende vej bestyrelser med
tiltrædelse af grundejere.

Vej direktoratet svarede:

ad 1. Det er vejdirektoratets opfat
telse, at oversigtsdeklarationer nor
malt bør lyses med prioritet forud for
al pantegæld, samt at dette bør fremgå
af deklarationernes ordlyd.

ad 2. De myndigheder, der stiller
krav om deklarationens udfærdigelse,
må afgøre, hvorledes dennes ordlyd
skal være. Såfremt en anden myndig
hed er påtaleberettiget, må denne
myndigheds tiltrædelse af deklaratio
nen og indforståelse med påtagelse af
påtaleretten indhentes.

ad 3. Efter de for vejdirektoratet
foreliggende oplysninger foregår de
klarationsudstedelsen oftest således, at
vej bestyrelsen udfærdiger deklaratio
nen og derefter sender den til under
skrift hos ejeren af den tjenende ejen
dom. Efter underskriften sørger vej-
bestyrelsen ofte for tinglysningen, men
det forekommer dog, at den private,
særlig når han har sagkyndig bistand,
selv sørger for ekspeditionen af de-

10000 20000 30000 40000 Ansat indkomst Fig. 6.

Redzeret af kgl. kommissarius F.J. Boas

klarationen.
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4.2 En metode til opstilling at
faseplanen i lukkede signal-
systemer

Udgangspunkt for beregningen er
følgende forud kendte størrelser:

trafikmængde i vogne pr. cyklus
i hver signaltilkørsel
naturlig køretid for hver stræk
ning mellem to signaler, i 5

omløbstiden i s
Efter at alle offsets, som opfattes

som faseforskydning mellem grønfa
semidtpunkterne, er beregnede, finder
man grønfaser og mellemfaser efter
de kendte metoder.

De i 4.1 nævnte forudsætninger
gælder ved optimeringsberegningen,
d.v.s. alle grønfaser opfattes lige sto

re og lig rødfaserne, og alle signaler
ne regnes fuldt belastede. Den sidste
forudsætning er ikke særlig kritisk,
fordi grønfaserne til slut gøres pro
portionale med trafikmængderne, hvor
ved signalerne tilnærmelsesvis bliver
lige stærkt belastede. At alle grønfa
serne regnes lig med rødfaserne er en
ret grov forenkling, som er nødven
dig for at metoden bliver så nem at
anvende som den er.

Metoden illustreres ved et eksempel.

Et vejnet bestående af en trekant
og en firkant skal signalreguleres så
ledes, at de ligeudgående strømme får
prioritet fra kryds til kryds (det er
ikke vanskeligt, i stedet at begunstige
svingende strømme i visse kryds).

Man begynder med at skitsere sy
stemet med knuder og strækninger,
fig. 19, nummererer krydsene, noterer
de naturlige køretider på de enkelte
delstrækninger (køretiderne behøver
ikke være lige store i begge færdsels
retninger, som tilfældet er her) og
sætter trafikmærigderne pr. cyklus i
hver signaltilkørsel. Bemærk, at disse
trafikmængder gælder for hele tilkørs
len, fordi forsinkelsen er proportional
til hele trafikken, der nærmer sig sig
nalet, uanset hvor mange vognbaner
der er. Alle nævnte størrelser er kon
stante ved beregningen, derfor sættes
de i rammer.

Cykluslængden må være kendt, in
den man går videre, Den beregnes
ved en af de tidligere omhandlede
metoder; ofte er den givet på forhånd.
De nedenstående bemærkninger kan
også være et hjælpemiddel til at finde
en hensigtsmæssig omløbstid. Cyklus-
længden i eksemplet sættes lig 60 s.

Systemskitsen kan opfattes som vej
nettet liggende i et todimensionalt
plan med signalfaserne, som lodret
stikker op af krydsningspunkterne i
den tredie dimension, tiden. Det gæl
der nu om at finde den optimale ind
byrdes stilling af signalfaserne, ud
trykt ved offsets mellem grøntidsmidt
punkterne. Ordinaterne for grøntids
punkterne skrives i tilkørslerne ud for
kassen med de konstante størrelser; de
opfattes som sekunder mellem nul og
én cyklus, og de angiver — i den tænk
te tredimensionale fremstilling — grøn
fasemidtpunkternes »højde over vej
netplanet. Den optimale beliggenhed
af disse ordinater findes ret hurtigt
ved at flytte nogle af signalfaserne
»opad< eller »nedad<ç idet man samti
dig beregner forsinkelsen efter det
simple sæt af formler givet i 4.1. Ef-

Signalregulerede Som afslutning på denne arti

kelserie vises her ved et eksem

vejkryas (iii) pet en simpel metode til dimen

sionering af faseplanen for et

lukket signalsystem.
Af dzplomingeniør W. W/&tjen

48

Fig. 19. B’regningsskitse. o
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ter et par forsøg vil man allerede kun
ne overse mekanikken i denne metode
og anvende den til lignende proble
mer.

I signal 1 startes med grønfasemidt
punktet fra signal 2 med 0 sekunder,
dermed er den anden fase i signal i

samtidig fastlagt, den får tiden 30 s,
fordi to faser i et signal er forskudt
med c/2. Offset mellem to nabosigna
ler sættes såvidt muligt lig køretiden
for den mest belastede retning, der
ved bliver forsinkelsen mindst muligt
fra begyndelsen af. Derfor sættes på
strækning 1—2 tilkørslen i 2 optimalt,
fordi den er mest belastet: køretiden
1—2 er 28 s, offset sættes lig dermed,
og grønfasemidtpunktet i 2 fra i får
ordinaten 28 s. Dette får også tilkørs
len fra 3, mens tilkørslen fra signal 5
gives 28 s+ 30 s = 58 s. Således fort
sætter man hele systemet rundt. På
strækningerne 1—5 og 2—5 kan der ik
ke umiddelbart opnås optimale for
hold.

Forsinkelsen beregnes i hver tilkør
sel i systemet efter formien

f= mo
— kl med 0—kl cf2.

Disse værdier sættes i systemskitsen
ved siden af tilkørslerne. Et hurtigt
overblik siger, hvor der vil kunne op
nås forbedringer, og på hvilke stræk
ninger forsinkelsen allerede er mindst
mulig. Det sidste gælder for stræknin
gerne 1—2, 2—3, 3—4 og 4—5, hvilket
følger af ordinatvalget. På strækning
5—1 er der de største forsinkelser, her
må en flytning af signalordinater sæt
te ind.

Inden man går i gang med en sig
naiflytning, kan man skrive samtlige
forsinkelser i et skema som det neden
stående. Spalten 0 gælder for ud
gangsstadiet, og forsinkelsen i hver
tilkørsel står i en række ud for kryd

sets nummer og tilkørslens verdens-
hjørne set fra krydset. Opsummerin
gen giver en total forsinkelse på 1426

vognsekunder pr. cyklus i udgangssta
diet.

tilkørsel 0 265ned l64ned lO5op 2Iop

10 32 32 32 32 48
1V 180 80 80 20 0
2N 0 0 0 0 20
2S 0 0 0 0 0
2V 30 100 100 50 50
3 N 240 240 240 240 240
3V 0 0 352 352 352
4N 144 264 264 144 144
5N 390 0 0 150 220
50 90 80 80 130 130
5S 0 312 120 0 0

Det skal forsøges at nedsætte den
store forsinkelse på strækning 1—5 ved
at sænke signal 5, så tilkørslen 5 N
får forsinkelsen nul. Dertil skal 015

være lig 26 s, hvilket opnås ved at
sænke signal 5 med 26 s. De nye for
sinkelser beregnes, skrives i tilkørsler
ne og i skemaet under overskriften »5
26 ned«. En regel er, at der må ud
regnes to nye forsinkelser for hver
koordineret strækning, som udgår fra
det flyttede signal. Sammentællingen
i spalten viser en lille stigning i den
samlede forsinkelse, fordi forholdene
på strækning 4—5 nu er blevet væsent
lig dårligere. Dette kan afhjælpes ved
at flytte signal 4. Ganske vist er 03,1

optimal i udgangsstillingen, dog kan
signal 4 sænkes uden store tab med op
til 16s; for hvert sekunds sænkning
af signal 4 bliver forsinkelsen på
strækning 3—4 forøget med 2 vognse

kunder, mens den bliver formindsket
med 24 vognsekunder på strækning
4-5.

Det næste trin bliver altså »4 16

f=mlo_kl
fremgår, at forsinkelsen er direkte
proportional med differencen mellem
offset og køretid. En optimal omløbs
tid vil derfor være en sådan, hvot
summen af samtlige o11—k er mini-
mum.

De naturlige køretider kan inddeles
i tre grupper:
1) Køretider omkring c/2: her bruges

alternativ koordinering, hvilket be
tyder, at c skal være i nærheden
af summen af de to modsatte kø
retider.

2) Køretider omkring c: signalerne
sættes i medfase, d. v. s. c skal væ
re i nærheden af køretiden.

3) Meget små køretider, hvor også
synkron regulering bruges: her har
omløbstiden ingen indflydelse på
forsinkelsen.

Køretiderne i det aktuelle system

samlet for
sinkelse 1426 1488

ned<ç hvorved den samlede forsinkel
se går ned til 1268 vognsekunder pr.
cyklus. Strækning 4—5 bliver derved
ret ringe, 045 er stadig 10 s for lille,
og man kan nu forsøge at udligne
denne værdi ved at gå »den anden vej
rundt«, for både 2—3 og 3—4 er stærkt
belastede strækninger, hvorfor man
helst ikke rører meget ved dem. Sig
nal 5 løftes med 10 s, så strækning
4—5 får minimumsforsinkelse. Ved en
delig at løfte signal 1 med 2 s vindes
der yderligere et par vognsekunder.
Slutresultatet er udtrykt ved de sidst
noterede ordinater for grønfasemidt
punkterne, som samtidig angiver de
optimale offsets mellem signalerne.

1268 1118 1104 Derefter vil man tegne tids-vej-dia
grammer under hensyntagen til de en
delige faseplaner, på grundlag af hvil
ke man evt, vil indføje mindre rettel
ser, dog danner de beregnede offsets
den vigtigste basis.

Denne metode er tænkt som en nem
og hurtig håndmetode, hvorved de
fleste forekommende opgaver vil kun
ne løses tilfredsstillende. ønsker man
større nøjagtighed, kan man kun op
nå den ved at bruge mere komplice
rede metoder, hvorved EDB meget vel
kunne anvendes.

Der skal anføres en lille bemærk
ning angående valg af omløbstid i et
koordineret signalsystem, når man er
helt frit stillet ved valget.

Af den simplificerede forsinkelses
funktion

k JZ

Fig. 18. Signalpar med de tre karakteristiske forsinkelsesfunktioner.

I det foregående nummer bier’ der i teksten henvist til ovenstående figur 18, som des
værre red en fejltagelse ikke kom med. Vi råder nu bod på delte og hen vi.ier til den
tilhørende tekstomtale i DV. 11, side 247.
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inddeles i disse grupper efter skøn og
de meget små køretider udelades af
beregningen. Hvor køretiden falder i
gruppe 1, adderes den for de to færd
seisretninger, hvor gruppe 2 gælder,
dannes gennemsnittet af de to modsat
te tider. De således fremkomne tal
kaldes t og har hver en vægt m, som
er gennemsnittet af trafikmængden i
de to køreretninger. Opgaven er at
finde en omløbstid c således, at

7 rn c — t = minimum.

Denne betingelse opfyldes af mc
dianen, 50 % -fraktilen i en forde
lingsfunktion. De forskellige t kan
opfattes som hørende til en diskret
sandsynlighedsfordeling, hvis enkelte
hyppigheder er m. Derfor ordner man
t efter størrelsen og finder den vær
di, hvor 50 % af m ligger.

I eksemplet fig. 19 foreligger kø
retiderne 12, 24, 26, 28, 38 og 52 s.
Ved 12 s køretid ville man ikke an
vende alternativ regulering, denne
værdi tages derfor ikke i betragtning.
Værdier fra 24 s til 38 s kunne ligge
omkring halvdelen af en brugbar om
løbstid, 52 s er i nærheden af én om
løbstid. For de førstnævnte beregnes
summen for begge retninger og for
den sidste gennemsnittet (her det sam
me tal), og vægten på disse tal er
den gennemsnitlige trafikmængde på
strækningerne:

t1 m
48 12,0
52 12,5
56 9,0
76 16,5
52 21,0

tilfredsstiller kapacitetskravet i samt
lige kryds. Metoden kan i visse tilfæl
de føre til et uentydigt resultat.

Med denne i afsnit 4.2 beskrevne
metode til dimensionering af fasepla
nen i lukkede signalsystemer gives
trafikingenioren et redskab, som sæt
ter ham i stand til at løse de forekom
mende problemer hurtigt og sikkert.
Resultatet er nærmere den optimale
løsning end ved det i dag ofte an
vendte »prøven sig fremø.
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t m ‘ m1 ‘ m /o

1$ 12,0 12,0 17

52 33.5 45,5 64
56 9,1) 54,5 77
76 16,5 71,0 100

Løsningen ligger ved 52 s, som er
medianen af denne t-fordeling, d.v.s.
koordi neringsopgaven ville bedre kun
ne løses med denne omløbstid, hvad
man ved en fornyet gennemregning
kan overbevise sig om.

Denne metode til beregning af om
lobstiden vil kun give et fingerpeg
om den ud fra de geometriske forhold
bedste omlobstid. Samtidig må man
forvisse sig om, at omløbstiden også

På grundlag af en rapport fra en af

Vejdatabehandlingsud i alg et net/sat ar
bejdsgruppe har Datacentralen udar
bejdet dette program til beregning og
udskrivning af lodsejerbidrag og ler
nnmzsydelser med særligt henblik på
udgiftsiordeling ted kloakanlæg, mej
emil/æg og iandlobsregulering.

Programmet opererer med tie i

/ane/iæsenskom,nissionsken.delse,’ hyp

pigst forekommende fordelingskrite
rier, nemlig fordeling efter ejendom -

mens areal, facadelængc/e og ,‘æ,’di

samt kombinationer heraf. Ved brug

af programmet anføres tIe for hereg

ningen noe/i ‘endige fællesoplysninger
samt oplysninger om hz’er ejendom i
særlige blanketter. Udsk rift af bereg
ningsresullater kan redigeres efter øn
ske, i flere zersioner, specielt også i

hulk ortform.

Opniærksom/seden henledes på, at
programmet har fået en udførlig om

tale i 1,ladet »Stads- og Haineingenio

tenø nr. 6, juni 1966.
Detaljeret programbeskrit’else og

nærmere orientering kan fås ved hen
z’endelse til civilingeniør Erik Mikkel

sen, l/S Datacentralen af 1959, telefon

(01) 58 3222.

t1 ordnes i stigende rækkefølge og 50

Ç’ -fraktilen findes:
EDB-program for beregning af vej- og
kloakbidrag
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BRUGTE ENTREPRENØRMASKINER TIL

GUMMIGEDER

I TOPKLASSE

2 stk. Caterpilar

966—944
2 —. Allis-Chalmers

TL 16
2 — Water Hill

L 61

BUL000ZERE

BUNDPRISER

TAXAVATORER

i stk. Caterpilar 977
i •— Caterpilar 955
2 — IHTD9

1 — IHTD6
4 — IHBTD6
heraf 3 med 4 i een

GRAVEMASKINER

i stk. Hanomag I — Salta 1200
K-90-4 med 1 — Dinkum 60/66
dozerblad 2 — ICB 3—4

1 — Caterpilar 04 i — Massey-

TRAKTORER

skovl.

— Fordson
Buldozer

2 stk. Fordson super
tandem 120 hk

i — 6 cyl. Matbru
i — 6 cyl. Routless

Ferguson 220 100 hk
— 6 cyl. Super

Desuden mange andre gode ting. Alt i forsteklasses stand til DANMARKS mindste priser

Major

EGEN LANDINGSPLADS FOR MINDRE FLY

IMPORTØR CHR. NIELSEN
TINGHEDEN, TLF. LYHNE 77

Kaldenr. 052 —49211

ABG
universal-

tromle
med ca.5O°Io

større
kapacitet

Alle belægninger fra stabiliserede
materialer, skærver, sten til hot
mix og tæppebelægninger kompri
meres til fuldkommenhed og den
foreskrevne proctorværdi med

ABG vibrationstromle
TYPE SW 125

Egenvægt 4,2 tons. Kan nemt trans- Specielt trinløst ABG vibrati
porteres på mindre lastvogne. Store onsgear, som indstilles under
velafbalancerede valser og større kørslen, giver hver materiale
korehastighed end tidligere model, art maksimum komprimering.

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

I mere end 60
lande bygges
bedre veje med
ABG maskiner.

RASK-PEDERSEN & DALSGAARD Als. BYAGEREN 7 NÆRUM . TELEFON (01) 802800

A 23



TRANSPORTØRER
Sækketransportorer • Letvægtstransportører • Køb
mandstransportører • Kopelevatorer • Doseringsan
læg • Rullebaner • Ruller • Endeløse bånd.

Produktion efter mødre/princip derfor:
UHYRE DRIFTSSIKRE * KONKURRENCELOSE PRISER

Tilbud med forslag samt projektering at færdige enlæg uden
forbindende. 21 Srs erfering.

rr Morsugade 6 — Esbjerg
(051) 201 99 —

Telex: 3208

Sulgskontor Kabenhavn: T. V. Klein, BYen 5058.
Salgskontor Silkeborg: N. C. Rysgaard, (0881) 4866.
Salgskontor Tyskland: Clauson-Kaas, (046) 5 16 21.
Salgskantor Sverige: Bengtson Maskinaffdr, Tlf. Malmø 93 57 40,

tlf. Stockholm 83 21 23.

løser det største vinterproblem for vejmyndighederne

-de pludseligt glatte veje!
fordi den:

• har 3-9 meter spredebredde
• har 4-5 m3 beholder

spreder grus og salt lige godt
ned til 15 g/m2

• arbejder ved hastigheder op
til 50 km/timen og passer til
enhver 7 tons lastvogn.

• er eenmandsbetjent

• har 5 HK Bernhard benzin
motor til fremføringsbånd og.
spreder.

• er effektivt beskyttet mod
korrosion.

• er en driftssikker maskine der
er i brug over 700 steder.

• er lige netop det vintervåben,
De søger.

Referencer: bl.a.

Hasseris Kommune i
Præstø Amts Vejvæsen i
Maribo Amts Vejvæsen i
Sorø Amts Vejvæsen 2
Gladsaxe Kommune i
Rødovre Kommune i
Holstebro Kommune i
Københavns Amts Vejvæsen 2

Til alle fænkelige formål

NIDG matic
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1 5. GLAS FIBERAJLETØNDE

STØRRE FÆRDSELSSIKKERHED
MED

PERMANENT TRAFIKMARKERING

5 års garanti for
labrikati onstej
Salg til entrnprenorer,
vejvæsen, bygnings- og
industrivirksomheder.

til ethvert formål. Velegnet som vandtønde, forsynet
med slingreskotter, som giver en behagelig kørsel.
Omsfri.

L. 5. GLASFIBER
TVÆRMOSE PR. VINDERUP
TELEFON (074) 4 60 80

NEDFRÆSET AFSTRIBNING UDFØRT FOR SVENDBORG KOMMUNE

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

NIDOmatic model II B, der nu på vor fabrik fremstilles til hele det skandinaviske marked.
Ring eller skriv efter specialbrochure og nærmere oplysninger. H EL G E LØN HART AIS

Skovlunde Byvej 100
Skovlunde - Tlf. (01) 94 77 22

Fabrik og serviceværksfed

Møgelgårdsvej 4-6
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:•: BRYDEREN — den mest effektive model, udstyret med .
..

•• hydraulisk tryk- og lafteanordning.
..

.. BRYDEREN fremstilles i 2 modeller: B.•
BBRYDEREN med 2,3 m rnmmebredd e
I•. Somt i en store og kraftigere type B B
I

B.
. BRYDEREN MAJOR med rommebredde på 2,6 m. •
I. B.
•. Derudover kan vi levere sideplove i 2 modeller med ‘

..
.B. henholdsvis fast og fjedrende skær. I

B.
• I

:: Plov og ramme er udført i overensstemmelse .•.
B.

•: med DANSK STANDARD BB
... B.

50 ÅRS ERFARING I FREMSTILLING AF SNEPLOVE BB.•
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I.
I
II
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AV_£MGAAARD

Statens Vejlaboratorium
Øster Voldgade 10, opgang H København K Telf. (01) 154656

Undersøgelser af vejmaterialer og vejbelægninger samt af disses ruhed og jævnhed.

Jordbundsundersøgelser ved vejanlæg, herunder dimensionering af vejbefæstelser.

Besvarelse af foresp.trgsler af vejteknisk art.

IzIIm
BETON-FILTERRØR

De velkendte problemer med hensyn til en etlektis dræning er
nu last ved anvendelve al POROSIT-FILTERROR.

POROSIT-FILTEtTROR, sam fremstilles i Danmark eller tyske pa
tenter, har gennem mange år bestået sin prove overalt i Tyskland
ved anlæg al vele, autubaner, Ilyvepladuer, sportspladser, inds
stri- og boligbyggeri m. m

POIIuSIT-FILTEfIFI0R er udelukkende fremstillet al hårdt materiale,
og den rolvgtige porevatumen i forbindelse med mullesamlinger
garanterer en hidtil ukendt filtervirkning ved ringe overdækning
med grus (30 50 mm), idet roret selv virker sum filter og derved
hindrer lilstopning i modsætning til tidligere kendte rar el ler,
eller plnsticror med riller eller haller

Demonstration og tilb otl tit/et? forbindende

I.
.

Bl
.
I.

B

B

_____

B.
B

• . FabrIk for vejmlskln.r i .
• B

• B HELSINGSFORSGAGE 6 . ÅRHUS N . TLF. (06) 16 24 44 • •DANSK POROSIT AIS .
• . Afd. f. Sjælland: 1

•.
• Repr. J. Axel Pedersen, Kabenhaen. Tlf. (01) 30 26 40 I

STRANDVEJEN 96 . AARHUS C . TLF, (06) 142222 i .
i

B.
B

• BB...... BB B B • B•BBB •II• I I •
• BB...... B i IIIBB I BB B BRI •BB I
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E N T B E P R E N Ø R . V 0 G N M A N D Entreprenør- og ingeniørfirma

TH. ERIKSEN KAJ BUNDGAARDA/s
FARSØ TELEFON (086-32111)149

Vejmaterialer . Vejarbejder Guldbæk pr. Godthaab J.
Telefon ø. Hornum (081 -17711) nr. 180Kloakarbejder . Al kørsel

NYE CHAOSSESTEN a b C —beton Silkeborg
v/S. B. Frandsen

Vi kan nu tilbyde nye svenske CHAOSSERROSTEN til Alt i betonvarer.
meget fordelagtige priserl Speciale:

Forspændt beton

Autoværn

F a. SCHMIDT & KRAG Nørreallé 25, Silkeborg
Lojt Kirkeby Tlf. (046) 423 23 Tlf. (0681) 1875, priv. 3698

ALT JORDARBEJDE, KLOAK- OG VEJANLÆG H. R. AAGAARD A/5

UDFØRES I ENTREPRISE Entreprenør- og ingeniørfirma

Levering af vej- og støbematerialer
Jord-, Vej- og Kloakarbejder udføres

Entreprenørkørsel udføres med lastbiler fra 5-20 tons.

Udlejning af bulldozer, dumpers, gravemaskine, vibrator Speciale. Pilotering — Grundi’andsscenkning

POULSEN & HALKJÆR Udlejningaf
GRAVEMASKINER — BULLDOZERE — TROMLER

Rosenvænget 20 Torvegade 25
telf. (078) 5 0111* telf. (078) 5 04 49

STRUER Sjællandsgade — Tlf. (0581) Vejle 3883

Sorø Stakitfabrik Chas. F. Schou A/
Sorø Sneskærme

Louiselund, Lunding
Sorø Hegnsmaterialer

Sorø Trykimprægnering Tlf. (045) Haderslev 2 34 35
Sorø Afspærringsmateriel

Kontor
Tlf. (045) Haderslev 24233

Sorø Stakitfabrik
Soro(03)631000 Sten og Grus
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1

VEJMA A/

Vejen - Telef. (053) 60777

fundering og geoteknik
jordbundsundersøgelser

‘.4.

G E0DR KAMPMANN, KIERULFF & SAXILD A/S
Gribskovvej 2, Kobenhavn ø - Telf. Ry. 4210
Svalegårdsvej 60. Aalborg - Telf. (081) 30444

Mogens Christensen, vognmandsforretning

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

Vognmandsgården, Viktoriegade 33, Odense
telf. 121017 . 1246 54

Sandblæsning og sprojtegalvanisering
af al slags jern og jernkonstruktioner.
Damprensning og undervognsbehandling med Tectyl.
Tilbud overalt i landet.

CHRISTIAN SKOV
Eisenballegaard (Det skarpe Hjerne) — TAULOV
TELEFON TAULOV (055 — 66111) 252

Kaj Christiansen
Vognmandsforretning

Al kersel udferes. Levering af sten og grus.

Tlf. (09) 65 Korinth 158

BITIJMINOSE VEIBELÆGNINGER
Foredrag og diskussioner fra kursus i Dansk Ingeniørforening
i 1962 arrangeret af Vej- og Byplanforeningen

Format A 5 . 324 sider . Pris kr. 49,—

TEKNISK FOR LAG, Skelbækgade 4-København V

Bestil Deres

udenlandske tekniske boger
og tidsskrifter

fra importafdelingen hos

fl TEKNISK FORLAG
Skel bækgade 4 - København V. (01) 44 HI *6801

KROGH’S STENSILOER A/

Klim Strand pr. Klim — Tlf. (081-56811)

Klim 101

Alt i stenmaterialer
Grus, paksten, reguleringssten
samt alt i vejmeterialer leveres

Alle sterrelser i små skærver

Forlang tilbud uden forbind•nde
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