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LABRADORIT
BLÆNDENDE HVID NORSK NATURSTEN MED HÅRDHED 7

LABRA DORIT

leveres som stenmel og skærver efter opgave

LABRADORIT

afgiver diffust og ensartet reflex i såvel våd, som tør stand

A/5 NORWEG IAN TALC, BERGEN

A/s Wright, Thomsen & Kier Kurt Bønnelycke
ÅRHUS KØBENHAVN

(06) 133088 (01)62 PA 2591

LABRADORIT FRA VORT VÆRK I HELLVIK

anvendes til mange formål bl. a.:

Iblanding i asfaltbelægninger, overfladebehandlingsarbejder,
hvide færdselsstriber og forsatsbeton til kantsten og elementbyggeri
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F. J. Mischke*
fortæller Dem,
hvorledes
Allis-Chalmers
tænker, planlægger
og bygger
for hele verden...

for at give Dem
bedre

service!

Som kunde er De den mest indflydelsesrige hos

Allis-Chalmers. Alt baseres på at give Dem størst
udvalg i entreprenørmaskiner, der igen betyder størst
mulighed for udbytte af Deres investering.
Beviset herpå er vor omfattende produktion at entre
prenørmaskiner og vor uophørlige stræben efter at

gøre disse maskiner bedre.
Allis-Chalmers har altid sat kvaliteten i højsædet.
Derfor stiger salget, og i takt hermed udbygges

serviceorganisationen for at kunne give kunden en

betryggende service, ligegyldigt hvor han befinder sig

i verden.
På enhver Allis-Chalmers-fabrik er kvalitet, materialer

og udførelse af højeste standard. Derfor repræsenterer

enhver ny model det bedste på markedet, hvad kon

struktion og tekniske fremskridt angår. Delene er
naturligvis standardiserede og komponenterne udskif

telige uanset, hvor maskinen er bygget.
Der kunne siges meget mere om vore produkter og vor

serviceorganisation. Kommende annoncer og publika

tioner vil give Dem oplysning om, hvad der sker hos

Allis-Chalmers, hvor DERES ønsker og mål altid

kommer i første række.

INTEJ1NATIONA DIV ALLIS-EHALM ERS DEPT. 7004, MILWAUKEE, WIS , 0.5 A. 53201

Vort salg understottes af en effektiv service-

og reservedelsorganisation!

ISIS MOTOR A/S
INDUSTRIVEJ 7

GLOSTRUP

Omfattende produktionsprogram! Allis
chalmers læsse- og bæltetraktorer. scrapers
og graders kan leveres i netop den størrelse,
som tilfredsstiller Deres behov.

I.



I Australien Newcastle fabrikken i New South -

I England Hver 9Q0 chassis-styret Wales bygger og afprøver scrapers, graders og I Frankrig Fabrikken i Dieppe bygger

læssetraktor, der fremstilles i Essendine, læssetraktorer under strengeste kvalitetekontrol. DD-graderen (valg mellem 2 typer dieselmotor)

er efter U.S.A. standard, styrke og med forskelligt udstyr, bla. graderblad, der kan
skråtstilles til afretning af skrænter.

I Vesttyskland Allis-Chalmers hulkortregistrerede reservedele i Bremen kan
hurtigt rekvireres af de forskellige landes Allis-Chalmers importører.

Bedste
køb i
entreprenørmaskiner!

Disse Allis-Chalmers entreprenørmaskiner har vundet anerkendelse overalt for
deres fremragende ydeevne og store driftssikkerhed. ALLIS-CHALMERS



byggeplads til en anden
Unimog kan køre 65 km i timen, og
det er ikke engang nødvendigt at
afmontere arbejdsredskabet. Det er
rationelt — men Unimog har mange
flere fordele, f. eks.

D

1. Kraftudtag for og bag muliggør
montering af flere redskaber
samtidig.
2. Om nødvendigt kan vibratoren
afmonteres på få minutter.
3. Laddet er beregnet til en nyttelast
på 2 tons. Her kan De transportere
værktøj, materialer, gods eller
mandskab.

Unimog er et ægte universalkøretøj,
der kan kombineres med et utal
af arbejderedskaber, f. eks. dozer
blad og gravemaskine. Effektiv
arbejdsrationalisering i Deres
virksomhed begynder med Unimog.

Mercedes-Benz UNIMOG

BOHNSTEDT-PETERSEN AIS, Unimog-afdelingen, Københavnsvej 31, Hillerød, Telf. (03) 2633 55

Unimog med pladevibrator med arbejdsbredde p Z,43 m.

Unimog sikrer hurtig flytning fra en

4.6



Over hele verden anerkendes Barber-Greene Batchpac som den
asfalt-blander, der dækker det største antal anvendelses-om
råder.• Hvert anlæg tilpasses Deres specifikationer, arbejdsfelter
og personlige special-behov. Blandings-kapacitet indtil 6 tons.
Siloer, vægte. filler-system og specialtilbehør bygges efter
ønske. Ethvert krav med hensyn til asfalt-system og automation
kan efterkommes. • Barber-Greene Batchpac leveres mobilt
eller stationært - for alle blandinger. også med Trinidad-asfalt.

LANGREUTERS
bL KUN5LYLJ j Iu%BENHAVN V .(O1) iiUiU 1-ILIAL: ENOTOFTtN 16 . VIBY JYLLAND . (06)145533,

Barber-Greene

Anlægget er støvtæt og indrettet til dobbelt fillersystem. Trans
portabelt monteringsudstyr sikrer hurtig tilkobling af alle kom
ponenter.
LANG REUTERS giver Dem alle oplysninger om Barber-Greene
Batchpac. vi arrangerer gerne besøg på arbejdende anlæg i
skandinavien, og demonstrerer hvorfor netop denne blander
anses som det største fremskridt, siden Batch-anlæg introdu
ceredes.
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rejbeiwgnbig umler hoiilroi..

--=

Vejarbejde

ft -

PLADEBELASTNINGSAPPARAT
Pladebelastningsforsog udføres af vort selskab

som service for vore kunder til bestemmelse

af en vejs bæreevne samt tykkelsen af et

eventuelt forstærkningslag.

Har De et vejbelægningsproblem, det være

sig bedømmelsen af undergrundens bæreevne,

opbygning og dimensionering af nybelægnin

ger eller af forstærkningsbelægninger på

ældre veje, slidlag o.s.v., er vore vejteknikere

gerne til tjeneste med assistance.

I

I

L :‘

DANSK DAMMANN ASFALT
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Engelsk rapport:
EFFEKTIVISERING INDEN FOR VEJBYGNINGSSEKTOREN

Af Civilingeniør Georg Christiansen, Statens Vejlaboratorium

I juni 1965 nedsatte »Economic Dev
elopment Committe for Civil Engin
eering< en arbejdsgruppe, hvis opga
ve gik ud på at undersøge anlægsud
gifter og produktivitet inden for vej
bygningsområdet. Arbej dsgruppen,
hvis formand er direktør i ICI Ltd.,

J. A. Lofthouse, fik ialt 14 medlem
mer repræsenterende bl. a. industri,
rådgivende ingeniører, entreprenører,
stadsingeniører, amtsvej inspektører,
fagforeninger, universiteter og trans
portministeriet (3 medlemmer, hvor
af en statistiker).

Arbejdsgruppens kommissorium gik
ud på:
(i) at undersøge anlægsarbejdernes

økonomiske omfang inden for
vej bygningssektoren, specielt med
hensyn til anlægsudgifter og pro
duktivitet, samt at undersøge mu
lighederne for forbedret effekti
vitet og større ydelser.

(ii) i særdeleshed
(a) at undersøge tendensen vedrø

rende anlægsudgifter og priser og
klarlægge årsagerne til disse ten
denser.
(b) at undersøge metoder til må
ling af produktivitet inden for
vejbygningsområdet, at udvælge
den mest hensigtsmæssige meto

de, og at undersøge tendenser
vedrørende produktivitet.
(c) at overveje forholdsregler til
at forøge produktivitet og redu
cere anlægsudgifterne.
(d) at udarbejde rapporter og
indstillinger vedrørende disse for
hold til The Economic Develop
ment Committee.

Arbejdsgruppen blev anmodet om
at have en første rapport vedrørende
helt afgørende punkter klar i foråret
1966. Denne rapport er nu blevet of
fentliggjort (>Efficiency in Road
Construction« H.M.S.O. pris 5 sh.),
og i de foreløbige konklusioner hed
der det, at arbejdsgruppen betragter
følgende 7 punkter som værende de
grundlæggende målsætninger for den
kommende udvikling af projekterings
og anlægsvirksomhed inden for vej
bygningsområdet:

a) Større kontinuitet i arbejdet for
bedre at udnytte materiel og stabe
hos entreprenører og projekteren
de.

b) Højere grad af specialisering på de
samme områder som ovenfor
nævnt.

c) En mere hensigtsmæssig arbejds
fordeling på færre teams, både hos
entreprenører og projekterende.

d) Bedre kommunikationsforhold,
d.v.s. mere »feedback af oplys
ninger fra entreprenører til pro
jekterende vedrørende projektud
formningens indflydelse på anlægs
udgifterne, pålidelige oplysninger
fra ministeriet om det kommende
program og om kommende mulig
heder for entreprenører og leve
randører.

e) Mere samarbejde mellem entrepre
nører og ingeniører, mellem inge
niører, entreprenører og myndig
heder, og mellem entreprenører og
ministeriet. Dette kan også omfat
te, at entreprenører på et tidligt
tidspunkt indføres i projekterings
arbej det.

f) Grundig analyse af udgifter og
fordele: ved forskellige specifika
tioner og forskellige konstruktio
ner (asfalt eller beton, konventio
nelle eller prefabrikerede broer,
anlægsperiodens længde).

g) En klarere vurdering af myndig
hedernes ansvar: vedr, den tid og
de kræfter, der bruges til forhand
linger før de krav, der følger af
et nyt anlæg, er lovfæstet, vedr.
ministeriets stilling til risikoen for
et ikke tilfredsstillende resultat af
arbejdet og endelig vedr. ministe

Den tilbageholdenhed, man indtil flere år efter sidste verdenskrig viste i

England med hensyn til at anlægge motorveje, er nu overvundet. Man har

meget at indhente, og i de sidste 10 år er der anlagt betydelige motorvejs

strækninger. Manglende erfaringer og et spændt anlægsprogram har med

ført såvel tekniske som organisatoriske fejltagelser. Foranlediget heraf er

en arbejdsgruppe igang med at kulegrave forholdene vedrørende anlægs

økonomi og produktivitet inden for vejbygningssektoren, og denne arbejds

gruppe har fundet det formålstjenligt at fremkomme med en foreløbig rap

port, der indeholder adskilligt af interesse for danske forhold. Hovedpunk

terne gengives her med den engelske transportministers kommentarer.

1
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riets beredvillighed til at søge nye
veje vedrørende udfærdigelser af
kontrakter.

Arbejdsgruppen opstiller 41 punk
ter, der dels er følger af de opstillede
målsætninger, dels skulle hjælpe til at
realisere målsætningerne. Transport-
ministeren Mrs. Barbara Castle har
kommenteret disse 41 punktr, der
gengives nedenfor med ministerens
kommentarer i parentes.

1. Arbejdet skal planlægges således,
at der skabes større kontinuitet i
de forskellige firmaers arbejde.
(Indeforstået. Større kontinuitet i
arbejdet er en forudsætning for
øget effektivitet, hvilket igen be
tyder færre og mere specialisere
de firmaer).

2. Kun få firmaer kan spille en væ
sentlig rolle, når der er tale om
at udføre større vejarbejder. I al
mindelighed vil små firmaer ikke
kunne fungere som hovedentre
prenører. (—).

3. Både ministeriet og entreprenø
rerne bør tilstræbe at samle ud
førelsen af større vejarbejder i
hænderne på færre teams.
(a) Ministeriets licitationspraksis
skal gøre det muligt for alle fir
maer — selv de største — at ud
vikle sig, både hvad angår kvali
tet og kvantitet, så de kan arbej
de på mere end en kontrakt ad
gangen. Utilfredsstillende firmaer
skal lades ude af betragtning.
(Ministeriet vil være behj ælpelig
hermed og give firmaer større
muligheder for kontinuerligt ar
bejde. Ministeriet vil sammen
med industrien studere, hvorledes
vejbygningsarbejder kan koordi
neres, så firmaer kan gå direkte
fra en kontrakt til en anden, men
på en måde, så konkurrencemo
mentet ikke går tabt).
(b) Firmaer, der giver sig af med
vej bygning, bør påtage sig væ
sentlige forpligtelser på dette felt.
Firmaer af forskellig størrelse
burde undersøge fordelene ved
sammenslutninger eller snævert
samarbej de.
(De enkelte firmaer må selv vur
dere fordelene ved sådanne arran
gementer).

4. Entreprenører og fabrikanter af
materiel bør se optimistisk på den
sandsynligt voksende eftersporg

sel efter bedre materiel både her
og i udlandet, når de overvejer at
investere i nyanskaffelser. (Se
punkt 5).

5. Ministeriet skal følge udviklingen
i udlandet hvad angår nyt mate
riel og afprøve sådant.
(Ja, vej bygningsprogrammet og
maskinmarkedet udvides. Ministe
riet vil i samarbejde med fabri
kanter og entreprenører finde mu
lighed for at rette fejl og mang
ler ved maskinparken. Det vil
fortsætte med at fremme afprøv
ningen af nye typer og ved til-
lempelse af specifikationer mulig
gore anvendelsen af nye metoder,
samt følge udviklingen af nye ty
per materiel).

6. Ministeriet burde overveje at an
vende kontraktformer, der ville
anspore entreprenører til tidlig
færdiggørelse af arbejderne og
gøre entreprenørerne ansvarlig for
skader som følge af forsinkelser.
(Dette spørgsmål kræver nærme
re undersøgelser).

7. Fra 1960 til 1964 er specifikatio
nerne ændret, hvad der har med
ført en forøgelse af anlægsudgif
terne for en 6-sporet motorvej på
mindst 1,2 mill. kr. pr. kilometer.
(Indrømmet. Ministeriet er i færd
med at revidere standards og spe
cifikationer og forventer som føl
ge heraf væsentlige besparelser).

8. Ministeriet burde finde en korre
lation mellem anlægsudgifternes
størrelse og projekteringsnormer,
og entreprenører burde hjælpe
ministeriet hermed.
(Jeg indser nødvendigheden af en
bedre vurdering af forholdet mel
lem krav og udgifter. Vi har brug
for entreprenørers assistance til
disse undersøgelser, som arbejds
gruppen anser for særdeles van
skelige, og vi forventer et samar
bejde med entreprenørforenin
gen).

9. For at skabe et grundlag for en
teknisk politik burde ministeriet
udvikle metoder til vurdering af
forholdet mellem udgifter og ef
fektivitet, og ministeriet burde
studere forskellige — såvel inden
landske osm udenlandske — spe
cifikationers indflydelse på an
lægsudgifterne.
(Se pkt. 8).

10. Ministeriet burde studere den
samlede økonomi ved anvendelsen
af prefabrikerede broer.
(Jeg er indeforstået hermed og
betragter dette arbejde som sær
deles vigtigt. Bestræbelserne på at
udvikle standardiseringen — spe
cielt for broer — vil fortsætte).

11. Ministeriet har gjort værdifulde
fremskridt med hensyn til stan
dardisering, men endnu mere må
kunne sættes ind på dette felt.
(Se pkt. 10).

12. Ministeriet burde regelmæssigt of
fentliggøre programmer for det
sandsynlige behov for vejmateria
ler for at gøre det muligt for le
verandører at planlægge og inve
stere rationelt.
(Jeg tiltræder forslaget. Ministe
riet vil hvert kvartal bekendtgøre,
hvor langt man er kommet med
projekteringen af de anlægsarbej
der, der forventes igangsat inden
for de kommende to år. Skønnet
over materialeforbruget vil blive
mere detailleret).

I 3. Ministeriet burde følge tidligere
studier op vedrørende økonomien
ved anvendelse af beton- og bi
tuminøse belægninger.
(Indeforstået. Vi agter at få mest
muligt ud af de tekniske frem
skridt indenfor maskiner til ud
førelsen af belægninger).

i-i. Der er for mange projekterings
og tilsynsorganisationer beskæfti
get med store vejarbejder, og mi
nisteriet burde overveje en ratio
nalisering og koncentrering af
projekteringsarbejdet for at opnå
besparelser (se nedenfor pkt. 17).

17. Ministeriet burde overveje, om de
forhold, hvorunder amtsvejinspek
tørerne for tiden fungerer som
tilsynsførende, kan forbedres.
(Indeforstået. Bl. a. med henblik
herpå har jeg fremsat forslag til
amtsrådsforeningen om — i sam
arbejde med den — at oprette store
vejbygningsenheder. Hver enhed
skulle være ansvarlig for pro jekte
ring og tilsyn vedrørende større
vejanlæg indenfor et stort om
råde. Jeg er glad for amternes po
sitive indstilling til dette forslag,
der nu behandles i detaljer).

15. Opfindsomhed må udvises for at
bringe entreprenørers erfaringer
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FRISCl—I MED ELEKTRONISK

De får ingen mere iôhùstbg driftsikker grader end
FRISH graderen (5OHK.185HK) medhydt-aulrk be
tjening af alle funktioner. skære.t 36Oirejiig - -

dulophængte tandemd revne bagfi

Forlang tilbud og demonstration - eller lad os vise
Dem kortfilmen »Frisch graderen I arbejde.

VIGGO BENDZ
ROSKILDEVEJ 519-523 . KØSENHAVM-GLOSTRUP. TLF. (Dl) *95 4922

AALBORG
Tlf. (09)127712

FABRIKERER: Pulverasfalt, hotmix forstærkning, asfaltemulsiori og

diverse asfaltmaterialer

AALESTRUP
(08) 64 1200

UDFØRER Asfaltbelægninger, støbeasfaltarbejder, vej- og entrepre

nørarbejder
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kan De overholde Deres terminer

Arbejdstempoet er sikret med
det godt inddelte Hi-Lo-Reverse
gear og den temperamentsfulde

JOHN DEERE I DANMARK

45 HK motor med direkte ind
sprøjtning. Det bekvemme, pol
strede sæde og den enkle betje
ning giver føreren maksimal be
kvemmelighed ved forceret ar
bejde. Han arbejder gerne med
John Deere dozeren. Og De har
let ved at holde indgåede afta
ler.
Det fuidhydrauliske dozerblad
betjenes med kun ét håndtag.
Alle indstillinger — hævning,
sænkning, svingning til venstre
og højre, — foregår under kørs
len og med fuld last. Svømme-

stillingen letter afrømning af ter
rænet.
Desuden har John Deere bælte-
traktorer særlig lange og stabile
bælter, der giver ringe jordtryk
og større manøvredygtighed. —

Flytning fra et arbejdssted til et
andet foregår hurtigt og nemt på
en lastvogn.
ønsker De en demonstration af
John Deere dozeren med rende
graver, er vi omgående til tje
neste. En førsteklasses service
vil altid være sikret Dem.

Med John Deere dozer 350

Bekvem førerplads, enhåndsbe
tjening af det fuldhydrauliske
dozerblad.

LANDBRUGS- OG ENTREPRENØRMASKINER
D. E. C., TLF. ODENSE (09) 114455. LINDVED PR. HJALLESE DL.C.
A 12



vedrørende udgifter til forskellige
sammenlignelige konstruktioner til
de projekterendes kendskab:
(i) Ved tilbudsafgivningen skal

entreprenører ikke afholde
sig fra at komme med alter
native forslag og tilbud.

(ii) Ministeriet bør opmuntre
den projekterende til atdrøf
te forskellige ideer med en
entreprenør for at opnå be
sparelser og praktisk vej led
ning.

(iii) Ministeriet bør drage om
sorg for, at vigtige afgørel
ser vedrørende muligheder
for besparelser — truffet på
møder med entreprenører —

klart, hurtigt og generelt
meddeles projekteringsenhe
derne.

(Jeg er indforstået hermed, og
mulighederne for at gå videre ad
den vej undersøges).

16. Ministeriet skal sørge for, at pro.
jekter ikke bliver uforholdsmæs
sigt kostbare, fordi man prøver at
undgå indgreb i eksisterende ej en-
dom.
(Ministeriet tilstræber at undgå
sådanne udgifter, men vi skal se,
om der kan gøres mere).

17. Se efter pkt. 14.

18. Ministeriet burde overveje, om
ikke større effektivitet kunne op
nås ved at tildele »Manden på ste
det« større myndighedsområde.
(Ministeriet må være ansvarlig for
offentlige udgifter, men større
myndighed vil automatisk følge
med ved oprettelsen af de påtænk
te vej bygnings enheder).

19. Ministeriet burde overveje ændrin
ger i fremgangsmåden ved kontrol
af foreløbige udbetalinger for at
reducere behovet for kvalificeret
arbejdskraft, uden at det går ud
over bygherre eller entreprenør.
(Det anvendte system er alminde
ligt ved anlægsarbejder. Vi vil
med glæde se på forslag fra virk
somheder eller ingeniører til en
simplificering, forudsat at forsla
gene umuliggør for store totale
udbetalinger).

20. Ministeriet burde overveje at af
holde møder med andre offentlige
institutioner for at forebygge eller
hurtigt bilægge interessekonflik
ter.

(Ja, og ministeriet arbejder med
forslag til fremsættelse for de på
gældende institutioner).

21. Ministeriet og andre vejmyndig
heder skulle lade sig nøje med at
modtage Ca. tilbud ved hver
licitation.
(Ja, ministeriet vil reducere antal
let af indbudte).

22. Ministeriet burde overveje at give
de bydende bedre oplysninger om
ordbundsforholdene.
(Jeg skal gøre, hvad jeg kan, og
praksis vil blive ændret).

23. Uden at foregribe entreprenører
nes ansvarlighed burde den pro
jekterende i højere grad informere
tilbudsgivende om acceptable ma
terialeforekomster.
(Dette forslag kan have konse
kvenser, der må studeres nær
mere).

24. Entreprenørerne burde være mere
villige til frit at diskutere even
tuelle uklare forhold med den pro
ekterende allerede under tilbuds

afgivningen. De burde tænke på
fordelene ved en fortrolig diskus
sion — på et tidligt tidspunkt — af
alternativer, og tilbud bør afgives
både på det udbudte og på entre
prenørens alternative forslag.
(Indforstået).

25. Hvis en entreprenør har vist en
uansvarlig holdning ved fremsæt
telse af reklamationer, bør mini
steriet overveje, om det i fremti
den vil acceptere kontrakter med
den pågældende.
(Jeg er glad for dette forslag).

26. Der er et stort behov for forsøg
med seriekontrakter. Ministeriet
burde lade foretage undersøgelser
for at fastlægge projekters opti
male størrelse, og den optimale
arbejdsgang ved seriekontrakter,
og entreprenører burde give fuld
støtte til sådanne undersøgelser.
(I samarbejde med entreprenør-
foreningen vil ministeriet starte
undersøgelser af de nødvendige
forudsætninger for seriekontrak
ter).

27. Sammen med entreprenørforenin
gen skulle ministeriet overveje et
forsøg med at udpege en entre
prenør til et arbejde et år eller
to før projekteringen er afsluttet.
(Vi studerer sammen med entre
prenørforeningen, hvorledes en
treprenører kan udvælges før pro
ekteringsarbej det er afsluttet).

28. Meget ville være vundet, hvis de
forberedende procedurer blev af
kortet og tidsbegrænset. (±).

29—39. Disse afsnit drejer sig i det
væsentlige om ekspropriationer.
Da engelsk praksis på dette om
råde adskiller sig afgørende fra
dansk praksis — bl. a. eksisterer
begrebet »Ekspropriationskom
mission( ikke i England — er kri
tikken af disse forhold ikke med
taget her.

40. Efter 1960 er produktiviteten in
den for vej bygningens tre hoved
anlægsområder steget. Bedre ma
skiner har effektiviseret jordarbej

(fortsættes side 78)

»Ved tilbudsafgiz’ningen skal entreprenorer ikke afholde sig fra at komme med alter

natile forslagn. (Highsay & Municipal Construct,on, Second Quarter 1966).
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8. internationale studieuge i trafikteknik

Kongressen var som de 7 foregående
studieuger i Haag (1953), Bürgen
stock (1954), Stresa (1956), Køben
havn (1958), Nice (1960), Salzburg
(1962) og London (1964) arrangeret
af World Touring and Automobile
Organisation (OTA) i samarbejde
med Permanent International Associa
tion of Road Congresses (PIARC).
Som værter fungerede tillige de kom
munale myndigheder i Barcelona samt
de spanske automobilklubber. Kon
gressens møder blev afholdt i Palacio
de las Naciones, en helt ny bygning
placeret smukt og centralt ved Plaza
de Espaiia.

Samtidig med studieugen blev af
holdt en International Road Safety
Congress, og arrangementerne var
planlagt således, at det var muligt at
følge begge kongresser — 2 af møder
ne var i øvrigt fælles. Dansk Vejtids
skrift vil senere bringe en omtale af
Road Safety Congress. Til begge kon
gresser var der ialt ca. 900 deltagere
fra 38 lande.

De til kongressen publicerede be
retninger er inddelt i følgende hoved-
temaer:

II. Arrangementer til sikring af
spidstimetrafikken, 4 artikler.

III. Ulykker på motorveje, 9 artikler.
IV. En diskussion af, hvor mange bi

ler, der med fordel kan køre ind
i et bycentrum, og indflydelsen
heraf på omgivelser og aktivitet,
3 foredrag.

V. Arealkontrol af trafik, 8 artikler.
VI. Etablering af parkeringspladser i

bycentre, i foredrag.

Rapporterne fra studieugen kan
sammen med rapporterne fra Road
Safety Congress rekvireres fra OTA,
32 Chesham Place, London S.W.1,
England, og koster £ 3.

Til 4 af temaerne var der udarbej
det en generalrapport til indledning af
mødet, mens 2 møder indledtes af ét
eller flere foredrag. Alle møderne
sluttede med diskussion.

Tema I. Fodgængerarealer i by-
centre og deres forbindelse med
transportfaciliteterne

med J. Elkouby (F) som general
rapportør.

De til dette emne indsendte 8 rap
porter tager alle udgangspunkt i det
uhensigtsmæssige i at befærde byens
city med biler og beskriver eller op
fordrer til at anlægge fodgængerare

aler til betjening af bydelen. 7 af de
indsendte artikler er europæiske, mens
1 er amerikansk.

H. P. Barbe og P. H. Niederhauser
(CH) fremhævede, at en vertikal ad
skillelse af trafikanterne er uegnet
for de gamle europæiske byer, og at
den bedste form for trafikdifferentie
ring er en udelukkelse af biler fra de
gamle bydele. Samtidig må der eta
bleres de fornødne adgangsvej e til om
rådet med mulighed for parkering, of
fentlige transportmidler osv. Er gang
afstanden i fodgænerområdet større
end 500 m, kan der være grund til at
etablere langsomtkørende elektriske
vogntog, rullende fortove el. lign, til
befordring af fodgængerne. Fig. 1

viser, hvorledes man har tænkt sig, at
Bahnhofstrasse i Zürich i 4 tempi
kunne overgå til at blive en ren fod
gængergade. Til befordring af fod
gængerne er indrettet en langsomt-
kørende Télécanapé.

P. El. Bendtsen (DK) beskrev fod
gængergaderne i Holstebro, Randers,
Aalborg og København ledsaget af en
gennemgang af de faktorer, det kan
komme på tale at undersøge i forbin
delse med etableringen af gågaderne:
Gågadernes betydning for butiksom
sætningen (efter dansk erfaring synes

I. Fodgængerarealer i bycentre og
deres forbindelse med transport
faciliteterne, 8 artikler.

Fig. 1. Bahnhofstrasse i Zürich. Forslag til ombygning i 4 tempi tilfodgængergade.

(a) Eksisterende udnyttelse af gadearealet. (b) Biltrafikken fjernet (sommer 1966),
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Barcelona 5.-lO. september 1966 Af civilingeniør
Jens Rørbech

der at være en relation imellem stør
relsen af fodgængertrafikken forbi en
vis grund og grundens værdi og der
med igen med omsætningen i butik
kerne, der ligger på grunden); fod
gængertrafikkens størrelse; afvikling
af den biltrafik, der tidligere benytte
de gågaden; bagudkørsler; parkering;
afstand fra busstoppesteder, busbenyt
telse samt afstand til rutebilstationer;
tværgående biltrafik. Alt i alt må det
siges, at etableringen af gågader i Dan
mark har været en succes.

V. Grrien (USA) omtalte 4 nye
amerikanske bycentre: Forth Worth i
Texas, Cincinnati i Ohio, Fresno i Ca
lifornien og Midtown Plaza i Roche
ster i New York. Der blev vist en
film fra Fresno, der på en meget over
bevisende mådre klargjorde fordelene
ved at indrette fodgængerarealer i
amerikanske byer.

I. Insolera (I) omtalte de forskel
lige typer af bydele, vi møder i gamle
europæiske byer, og fremhævede,
hvordan de gamle og de nye bydele
må kædes sammen til en helhed. An
læg af fodgængerarealer i de gamle
bydele blev fremhævet som den ene
ste løsning, der tilgodeser disse by-
deles mange kvaliteter.

A. Jakab (H) gav et overblik over
udviklingen i Ungarn. Bilantallet er
endnu ikke stort (20 biler pt. 1000

indb.), men Ungarn afventer en ud
vikling som i andre europæiske lande
og planlægger allerede nu de større
byer for biltrafik. Eksisterende gå-
gader i Tihany og Budapest blev be
skrevet, og der blev vist projekter til
gågader i byerne: Miskolc (143.000

indb.), Szeged (99.000 indb.) og
Szombathely (40.000 indb.).

Polske forhold blev beskrevet af L.
Tornaszewski. Polen har som Ungarn
endnu ikke stor biltæthed (10—20 bi
ler pr. 1000 indb.). Der blev givet
beskrivelser af fodgængergader i War
szawa (1.220.000 indb.), Krakow
(505.000 indb.), Poznan (430.000

indb.) og Katowice (282.000 indb.).
F. Pieper (D) sammenholdt under

søgelser i Essen med generelle facts
om centerbygning.

F. V. Websier og 5. J. Older (GB)
skilte sig ud fra de øvrige bidrags
ydere ved at behandle problemet om
et bycenters udformning helt teore
tisk. Deres artikel er delt i to:

Første del beskæftiger sig med »ad
gangen« til bycentret. På grundlag af
målinger i 11 byer (6 af typen med
egentlige indkøbsområder, 4 med gam
mel indkøbsgade og i med ny ind
købsgade) sammenlignes den tid, det
tager at nå frem til de forskellige ty
per centre for både individuelt rejsen
de og kollektivt rejsende.

Anden del betragter selve bycentret
og finder frem til et mål for den tid,
det tager at besøge de forskellige typer
af indkøbscentre. Det er blevet målt,
hvor lang tid en forsøgsindkøbsperson
brugte til at gå til det udvalg af for
retninger, som dækker en nøjere ud
specificeret indkøbsliste.

Tema II. Arrangementer til sikring
af spidstimetrafikken

med J. T. Duff (GB) som general
rapportør.

Diskussionen af dette emne basere
des på 4 artikler, der alle beskriver
anlæg af reversible vognbaner og veje:

Med den stigende anvendelse af
egen bil som transportmiddel i bolig
arbejdsstedtrafikken arbejder man i
mange byer med spørgsmålet om,
hvordan man kan klare spidstimetra
fikken. Om morgenen er alle mod
byen gående vognbaner fyldt til briste
punktet, mens de udadgående vogn-
baner kun er beskedent benyttet — om
vendt om aftenen. Den voldsomme
trafik søndag aften mod storbyen er
mange steder et lige så stort problem.
Den tanke er da nærliggende at eta
blere reversible vognbaner - dvs, vogn-
baner, der alt efter hovedtrafikkens
retning benyttes af trafik ind imod
eller ud af byen. Der kan i hovedtræk
være tale om to fremgangsmåder:

(c) Sporvognene fjerne: og erstattet af Télécanapé, kørende i niveau (d) Muligt slutrestiltat, med Télécanapé hævet over gadenivean.
til transport af fodgængere over kortere afstande.
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1. For en vejstrækning med flere
vognbaner kan et større antal re
serveres til kørsel i den stærkest
trafikerede retning. (Det blev
fremhævet, at der altid skal være
mindst 2 vognbaner i én retning,
dvs, vejen skal være 5-sporet, før
etableringen af reversible vogn-
baner kan komme på tale).

2. Med flere vejstrækninger til be
tjening af trafikken imellem de
samme områder kan man reservere
én eller flere af vejene til trafik i
kun én retning, når trafikken bli
ver særlig kraftig.

Det blev diskuteret, hvilke foran
staltninger afmærkninger med skilte,
lyssignaler, barrierer m. v., der skulle
til for at lede trafikken i de rigtige
spor, ligesom overgangsperiodens tra
fikafvikling kunne volde problemer.

L. E. Bender (USA) beskrev anlæg
af reversible vognbaner i New York,
hvor princippet har været brugt i ad
skillige år. Et af de første eksempler er
adgangstunnelerne til George Wash
ington Broen. I 1947 inddrog man
midterrabatten på broen til 2 ekstra
vognbaner og benyttede endnu engang
princippet, idet disse vognbaner an
vendes reversibelt. (I 1962 føjede
man en ekstra etage på broen — her er
dog ingen reversible vognbaner).

I 1957 blev det besluttet at udvide
Lincoln Tunnel, der oprindeligt be
stod af 2 2-sporede tunnelrør, med
endnu ét rør. Det er nu bygget og an
vendes reversibelt,

Endelig anvendes princippet i ifl
ternvej systemet i Kennedy Internatio
nal Airport og på Henry Hudson
Parkway.

Af de diskuterede eksempler var
Seattle Freeway (Washington State)
— omtalt af R. E. Dunn og K. B.: Col
lingham (USA) — nok det, der gjorde
størst indtryk. Man har baseret be
regningerne på en prognose for tra
fikken i 1975 og regner her med, at

vej strækningens hårdest belastede del
vil få en trafikmængde på 165.000
vogne/dag i begge retninger tilsam
men. Morgenspidstimen anslås til at
udgøre 10 % (16.500 vogne/h) med
79 % af timetrafikken (13.000 vog
ne/b) i sydgående retning. Aften
spidstimen anslås til 12 % af døgn-
trafikken (19.500 vogne/h) med 75%
af timetrafikken (14.700 vogne/b) i
nordgående retning. Regner man med
en kapacitet på 1800 vogne/b pr. vogn-
bane, giver det et nødvendigt antal

13.000

__

vognbaner pa
i.rn

til mor-

14.700
gentrafikken og 8 til aften

1.800
trafikken. I stedet for at bygge en 15-

sporet vej valgte man at bygge en 12-

sporet vej — som 3 adskilte 4-sporede
baner — hvor den midterste betjener
skiftevis morgen- og aftentrafikken.
Vejstrækningen blev åbnet for trafik i
februar 1965.

Med tanke på den danske weekend-
trafik var et italiensk bidrag — A.
Russo-Fratlasi og C. Trani — af stor
interesse. I Rom har man søndag efter
middag og aften lukket visse af byens
indfaldsveje fra kystområdet for trafik
i udadgående retning og således skabt
ekstra kapacitet for den mod byen til
bagevendende søndagstrafik.

I London — E. H. Walker (GB) —

er de første eksperimenter med rever
sible vogobaner blevet gennemført på
Albert Bridge. Broens 3 spor befærdes
kun at lette køretøjer, som om morge
nen kan befærde alle vognbaner mod
city — om aftenen fra city.

Tema Ill. Ulykker på motorveje
med Charles Prisk (USA) som ge

neralrapportør.

For motorveje diskuteredes sam
menhængen imellem de 3 faktorer:
vejgeometri, trafikkens hastighed og
ulykkestal. Udgangspunkt blev taget i

9 rapporter, der beskriver forholdene
i følgende lande: Østrig, Vesttyskland,
England, Italien, Holland, Schweiz og
USA. En éntydig redegørelse var det
meget svært at nå frem til på grund
af forskellighederne i de enkelte lan
des indsamlingsmetoder.

Af resultater fra undersøgelserne
kan nævnes:

Kun få lande har eller har haft ind
ført hastighedsbegrænsninger på mo
torveje. Effekten har været en ned
sættelse af de ekstremt høje hastig
heder.

Det har vist sig, at ulykkestallene
har været store i perioder lige efter
åbningen af motorveje, hvilket til
skrives førernes uvanthed med at be
færde veje af den art. Der er tale om,
at man skal lære at køre på en motor
vej.

Høje hastigheder og store hastig
hedsdifferencer har vist sig at være
specielt afgørende for omfanget af
ulykker, der sker i mørke. Påkørsels
ulykker får i nattimerne, viser det sig,
et omfang, der kan være 2—3 gange
så stort som ulykker, der sker i dags
lys under ellers samme betingelser.

Det kan påvises, at høj hastighed
står i forhold til store ulykkestal. Det
er dog ikke helt simpelt at udskille
denne relation, idet faktorer som stig
ninger og fald, kurver osv, også spil
ler stor rolle.

Et samlet resultat synes at være, at
ulykkestallene er mere afhængige af
udformningen af vejanlægget og af
trafikmængden end af hastigheds
grænser eller hastighedsdifferencer
alene.

Tema IV. En diskussion af, hvor
mange biler, der med fordel kan
køre ind i et bycentrum og indf ly
delsen heraf på omgivelserne og
aktiviteten

Diskussionen af dette emne blev

Summary oj cosis (eli/lion swedi5h kroner).

Changes iii Changes in
Restriction total costsChanges in passengers costs

costs of
Total traffic Private traffic corlstructiofl land Due to Due to Without With

in % of »freee in % of »free« & maintenance differences congestion congestion congestion
total traffic private traffic — bus/car

40 0 12 +17 +11 +5 +16
70 50 ÷6 +8 +3 +2 +5

100 100 0 0 0 0 0
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indledt af 3 foredrag; der var således
ingen generalrapportør.

1) 5. Nordqvisl (5) omtalte en un
dersogelse af forholdene for den sven
ske by Örebro. For år 1980, hvor
Örebro-regionen forventes at have et
indbyggertal på 120.000 og en biltæt
hed på 400 biler pr. 1000 indb. (sti
gende yderligere i det følgende 10-år
til 200.000 indbyggere og 500 biler
pr. 1000 indb.), er forsøgt gennem-
regnet omkostningerne for alle city’s
»brugere« med 3 forskellige grader af
restriktioner: 100 %, 70 % eller 40%

af alle, der ønsker det, tillades at køre
i bil til centrum.

I det foranstående skema fremtræ
der de enkelte udgiftsposter meget ty
deligt.

økonomisk ser det ikke ud til, at
det kan betale sig at indføre de nævn
te restriktioner; heller ikke når man
undlader at regne med nogen udgift
på grund af forsinkelse af trafikken.

2) R. J. Smeed (GB) gennemgik en
matematisk model, der havde vist sig
at føre til en simpel sammenhæng
imellem størrelserne: N (antallet af
køretøjer, der kører ind i et bycen
tmm pr. time), c (kapaciteten af en
vej pr. breddeenhed), A (cityarealet),
f (den del af city, der er udlagt som
vej) og v (bilernes gennemsnitshastig
hed). Det blev først vist, hvorledes
forskellige kombinationer af størrel
serne kunne reducere parameterantal
let (f. eks. er der lineær afhængighed

imellem og f), og herefter

blev disse kombinationer sat i relation
til den søgte størrelse N. Arbejdet
med disse relationer har stået på igen
nem flere år og har været diskuteret
også på Salzburg Study Week i 1962.
Et stort antal data fra byer over hele
verden er i løbet af de sidste år blevet
indsamlet til forbedring af teorierne.

3) P. G. Koltnow (USA) omtalte
til indledning forskellige undersøgel
ser, der viser, at der i disse år sker en
ændring af cityområdet i amerikanske
byer. Detailforretningerne forsvinder
sammen med industriprægede virk
somheder, og i stedet indrettes der
kontorer. Dette betyder, at det antal
personer, der hver dag rejser til city,
er faldende. Biltrafikken i bymidten
er dog stadigvæk stigende, idet flere
og flere af de ansatte benytter egen bil
som dagligt transportmiddel. Herefter

diskuteredes emnets enkelte dele ud
fra undersøgelser og erfaringer fra
amerikanske byer. Det har vist sig van
skeligt at nå til éntydige relationer
mellem antal ansatte i en by og tra
fikken på indfaldsvej ene. De bedste
resultater er nået med aftentrafikken.
I spørgsmålet om trafikkens indflydel
se på omgivelserne blev nævnt støj-
og luftforureningen. I de fleste ame
rikanske stater kræves det, at motor-
køretøj ernes udstødning er forsynet
med et filter. Kun få byer har regler
til sikring af bebyggelser mod trafik-
støj, men der arbejdes i øjeblikket
staterne imellem med normer hertil.

Tema V. Arealkontrol af trafik
med B. lVehner (D) som general

rapportør.
Med udgangspunkt i den første

form for trafikkontrol: fastfasesigna
let blev udviklingen frem til vor tids
elektronregnemaskinestyrede trafiksy
stemer beskrevet. Den intensive ud
nyttelse af alle gadestrækninger i vore
storbyer har skabt et behov for at
etablere en centraliseret styring af alle
signaler for at opnå den mest smidige
form for trafikafvikling. Elektron
regnemaskinen har muliggjort dette,
idet man her råder over et middel, der
kan gives en kapacitet, der er stor nok
til at tage alle ønskede ting i betragt-

ning, samtidig med at kalkulationer
og beslutninger kan ske med stor hur
tighed. Et regnemaskinstyret signal-
system behøver endvidere ikke at blive
uoverkommelig dyrt i forhold til tid
ligere trafikstyrede systemer, idet man
blot nu samler alle styreenheder på ét
sted. På grund af den store regne-
hastighed kan én og samme enhed ofte
betjene flere grupper, end tilfældet
var før, hvor systemerne var adskilte.
Ved etableringen af et regnemaskine-
styret kontrolsystem låser man sig ikke
fast på en enkelt løsning, idet hele
arbejdsgangen, når alt kommer til alt,
er et programmeringsspørgsmål.

De til dette tema indsendte rappor
ter beskriver kontrolsystemer i 7 byer:
Toronto, ‘(7est-London, San José, Pa
ris, Tel Aviv, Aachen og Basel. Det
fremgår heraf, at centraliseret styring
af en bys trafik endnu er på et tidligt
stade — i hver af de nævnte byer har
der været udført en række eksperi
menter i forbindelse med etableringen
af kontrolsystemet, ligesom der er stor
forskel på de metoder, de enkelte
byer har anvendt.

Det i Tel Aviv, Israel, anvendte
system forekommer at være det mest
anskuelige (se fig. 2). Det blev be
skrevet af 5. Kaljuski. Trafikanterne
registreres af detektorer, der står i di
rekte forbindelse med Local Control-

Fig. 2. System til arealkantral at trafikken i Tel Aviv.

AREA CONTROL 0V TRAPPIC £101173

TEL—AVIV SysTEt,
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lers, der betjener 1 til 3 kryds. Disse
står igen i forbindelse med Master
Controllers, som bl. a. er ansvarlige
for grønne bølger. Master Controllers
er forbundet indbyrdes, men står i
øvrigt i direkte kontakt med selve
regnemaskinen. I Israel har man valgt
et temmelig opdelt system. I andre
byer sker flere af operationerne i den
store regnemaskine, som derfor må
have en større kapacitet end i Israel.
I Tel Aviv er der knyttet ca. 100 signa
ler til systemet, og der kommer in
formation ind fra omkring 200 de
tektorer.

I det følgende diskuteres ganske

kort de forskellige andre byers syste

mer.
L. Casciato (CAN) beskrev Toron

tos projekt, der uden tvivl er det hidtil

største, til styring af ialt 1000 kryds

med ca. 2000 detektorer. I december

1965 var 305 kryds under kontrol, og

man regner med at have 500 kryds

under kontrol i løbet af 1966. Fra for

året 1964 til januar 1966 har systemet

været i brug i over 18.000 timer, hvor

af de 5.000 timer har været til kon

trol af trafikken i myldretimerne.
(Dette svarer til, at systemet har været

brugt Ca. 400 timer pr. måned eller 13

timer pr. dag, af hvilke de 4 timer

pr. dag har været anvendt til trafik-

kontrol). I den tid, regnemaskinen
ikke benyttes til trafikkontrol, benyt

tes den til almindeligt databehand
lingsarbejde af byens offentlige insti

tutioner.
B. ill. Cobbe (GB) omtalte et pro

jekt for et kvarter i London beliggen

de vest for Hyde Park og dækkende

et areal på Ca. 15.5 km2. Over en

kvart million biler kører ind i området
på hverdage, og over 50.000 biler

passerer gennem det vigtigste kryds

ved Knightsbridge mellem kl. 7 og

kl. 19. Der er 70 signalregulerede
kryds i området, hvortil kommer 30

signalregulerede fodgængerovergange.
I hvert kryds installeres detektorer i

overensstemmelse med fig. 3, der er

medtaget for at vise, hvorledes detek

torer anbringes, så det er muligt at
registrere dels passager, dels kølæng
der.

I San José, USA udarbejder byen i

samarbejde med IBM et system, der

blev beskrevet af D. C. Gazis og 0.

Bermant. Der kontrolleres 59 kryds
med brug af 400 detektorer.

M. Herzog og 211. Guilleray (F) be
skrev franske undersøgelser og op
lyste, at Paris i april 1956 havde 580

koordinerede kryds ud af ialt 791 med
trafikregulering. Behovet for effek
tive styremekanismer stiger, og der ar
bejdes med at finde den mest anven
delige metode.

R. Lapierre og G. Steierwald (D)
omtalte Vest-Tyskiands arbejde med
typeudvikling af systemer anvendeligt
for byer af størrelsesordenen 100.000-

500.000 indb. (af hvilke der er 41 i
Vest-Tyskland). I byer af denne stør
relse vil der være behov for kontrol
af 20—100 kryds. Der er udarbejdet
et projekt til et system i Aachen
(170.000 indb.), der inkluderer op til
50 kryds.

H. Scherrer og G. Mi)ller (CH)
nævnede bl. a., at Basel i dag har et
system med 50 tilsluttede signaler.

Et interessant problem i forbindelse
med etableringen af disse elektronreg
nemaskinstyrede systemer er målingen
af den effekt, styringen har for trafik
ken, og herigennem måling af de pa
rametre, der har betydning for driften
af anlægget. Ved Road Research La
boratory i England har man udstyit

en målevogn til brug ved kørselsrnå
linger i det kontrollerede område af
West-London (beskrevet af J. A. Hil
her og R. S. Lott). Opsamlingen af
data sker automatisk pr. hulbånd, og
man kan direkte få optegnet kørsels
diagrammer for hver prøvekørsel.

Alle resultater fra prøvekørsler, si
muleringer m. v., der har været taget
i anvendelse for at vise effekten af de
centralkontrollerede signalstyringsan
læg, viser en vældig forbedring af
trafikforholdene ved etablering af
disse anlæg. (Det fremgår dog ikke al
tid helt klart af de enkelte artikler,
hvad det er, man sammenligner —

hvilket også blev fremhævet i den
efterfølgende diskussion).

Tema VI. Etablering af parkerings
pladser i bycentre

Dette temas diskussion baseredes på
en dataindsamling udført af OTA!
PTARC omfattende 32 byer i 15 lande.
Man har forsøgt på ensartet måde at
få oplysninger om disse byers frem
tidige parkeringsforhold i cityområ
det, samtidig med, at en lang række
oplysninger om bebyggelsestæthed, an
tal arbejdspladser osv, er blevet ind-

I I I I=
i I •

“ D

PiE L 5 P
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P- Psg detector.
S- Short queue detector.
L— Long queue detctor.
E- Exit queue detector.

L/E—Comblned function detector long queue ond exit queLJe.

Meosurement5 indicote approximate distonces from stop line,
or from kerb line in the cose of exit queue detectors. L/E

13d
P
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Fig. 3. Detektor placering.
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Reform RM 158

Hydramower HR 65

Kraftig maskine med frem- og bakgear

og differentialespærring gør arbejdet

med græsslåning selv på meget

(INER
stejle skråninger legende let.

sALFRED THOMSEN -ASKOV
ASKOV PR.VEJEN TELF. (053)60700
AFD.I KØBENHAVN:EPOKEØSTTELE (01)880331

mekaniserer klipning af
skråninger og grøfter. Alt drives hydraulisk.
Selv meget høj bevoksning pulveriseres,
så efterarbejde med sammenrivning
er unødvendig.
Robust og driftssikker.

I

I i
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Ny gravemaskine model 750 med maksimal
gravedybde på 3,15 m kombineret med den
velkendte industrilæsser model 735 med 552 I
skovl og løftekapacitet på 1050 kg...

Ny gravemaskine model 753 med maksimal
gravedybde på 4,2 m kombineret med den
velkendte industrilæsser model 735 med 552 I
skovl og løftekapacitet på 1050 kg

Ny gravemaskrne model 755 med maksimal
gravedybde på 4,7 m kombineret med ny
industrilæsser model 740 med 765 I skovl og
løftekapacitet på 1700 kg...

TRAKTORER

MASKINER

NYE
FRD grave-
og læssemaskiner

Den fly FORD industrilinie be
står af kraftige og hurtigt ar
bejdende entreprenørmaski
ner, der tåler de hårdeste
belastninger. Traktorerne er
fremstillet specielt til industri-
og entreprenørformål og. er
derfor forsynet med en lang
række fordele, der gør dem
særlig velegnede til hårde
arbejdsbetingelser.
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samlet. Man har kun interesseret sig
for byer med over 250.000 indbygge
re. Oplysningerne er blevet gennem
arbejdet på Instituttet for Operations
analyse, Tekniske Højskole, Zürich, og
resultaterne blev ved kongressen dis
kuteret af M. C. Rotach.

Gennemarbejdningen af resultater
ne har ført til optegning af et stort an
tal relationer, der alle på forskellig
måde tjener til belysning af sin del af
emnet. Det vil komme for vidt her at
diskutere de enkelte sammenhænge,
men som eksempel er medtaget fig.
4. Symbolerne er forklaret under figu
ren, der viser sammenhængen mellem
antal parkeringspladser pr. ha. i city
og bystørrelsen.

Resultaterne fra undersøgelserne vi
ser, at nogle byer vil forsøge at imøde
komme den store parkeringsefterspørg
sel, mens andre vil lede trafikken over
på kollektive trafikmidler. Sammen
fattende synes følgende principper dog
at ligge til grund for mange byers be
slutninger:
1. Langtidsparkering må holdes borte

fra bycentret. Korttidsparkering
for besøgende på kontorer og i
forretninger er derimod nødven
digt for overhovedet at holde liv i
city.

2. Placering, størrelse og adgangsveje
til parkeringsanlæg må afhænge af
arealudnyttelsen og hele vejnettets
udformning.

3. Etablering af parkeringsanlæg må
ikke være afhængig af udsigt til
økonomisk profit, men må udeluk
kende være tilskyndet af behov for
denne parkering — hvis det er nød
vendigt, må det offentlige træde
til med økonomisk støtte.

4. En god forbindelse imellem par
keringsanlæg og de offentlige
transportmidler er en nødvendig
hed.

5. Kompromisløsninger er trods alle
forbehold uundgåelige i parke
ringsspørgsmål!

Alle data fra den udførte under
søgelse fremgår af en rapport, der som
en selvstændig publikation følger med
kongresmaterialet.

Besøg i Barcelona
Jeg besøgte SEAT-bilfabrikken, der

er en virksomhed beliggende Ca. km
fra Barcelonas centrum, og som byg
ger de italienske FIAT-biler på licens.

Fabrikken beskæftiger 12.000 arbej
dere og producerer Ca. 550 biler om
dagen. SEAT-fabrikkerne har en art
monopol på bilsalg i Spanien, idet an
dre bilmærker er væsentlig dyrere. En
SEAT-bil koster nogenlunde det sam
me i Spanien som i Danmark. Spanien
er i øjeblikket næsten umættelig med
biler; der er 1/2 års leveringstid fra
fabrikken på SEAT-vogne. I Barce
lona er der Ca. ½ million biler til ca.
2 millioner indb. Biltallet er nogen
lunde det samme for Madrid, mens
resten af landet er meget dårligt for
synet med biler.

Trafikforholdene i Barcelona afvi
ger på de væsentligste punkter ikke
fra forholdene i andre europæiske
storbyer. Der er dagen igennem fyldt
op i gaderne med biler, og det er van
skeligt at finde en parkeringsplads.
Byens største plads — Plaza de Cata
lufla — en af Europas smukkeste plad
ser — udstyres i øjeblikket med under
jordiske parkeringsanlæg. Der er over
alt mange taxa’er, som kun sjældent
er ledige. Prisen for taxakørsel er me
get lav, ligesom i øvrigt prisen for of
fentlig transport. Rygraden i den of
fentlige transport er metroen — en

undergrundsbane med 4 adskilte lini
er, 45 stationer og en samlet bane-
længde på ca. 24 km. Der er projekte
ret et tunnelbanenet, der inkluderer ca.
66 stationer og en samlet banestræk
ning på ialt ca. 40 km. Der arbejdes i
øjeblikket på flere nye strækninger.
Banen forekom at virke meget effektivt
og var overfyldt på næsten ethvert
tidspunkt til trods for en toggang da
gen igennem med kun få minutter
mellem togene. Jeg havde lejlighed til
at se motorgadebyggeri i Barcelona,
idet man i øjeblikket bygger en eks
presgade nord på ud af byen. Ca. 4
km er færdig. Skæringerne er ikke ude
af niveau, men en effektiv grøn-bølge
sørger for den ligeudkørende trafik.
Til den krydsende fodgængertrafik er
der etableret fodgængerbroer, hvis
terminaler alle er udstyret med ram
per med svag stigning. Et enkelt sted
som en meget elegant spiral (se fig. 5).

Næste studieuge i trafikteknik

Næste studieuge i trafikteknik vil
blive afholdt i 1968 i Tyskland. Efter
al sandsynlighed i München eller i
Düsseldorf.

Fig. 4.
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På grundlag af de mest ak
tuelle trafiktal behandler for
fatteren spørgsmålet om en
udbygning af det nordsjæl
landske vejnet til en stan
dard, der er tilstrækkelig til
at klare trafikafviklingen på
rimelig måde i resten af
dette århundrede.

Meget store investeringer i motorvej s
anlæg er i disse år ved at tage form
i Nordsjælland.

Begrundelsen herfor er den forven
tede fortsatte stærke stigning i vej tra
fikken mellem København og Nord
sjælland.

For at forstå, hvilke problemer disse
meget dyre investeringer indebærer for
planlægningsproceduren, er i det føl
gende gjort et forsøg på at skitsere
nogle få af de planlægningsmæssige
konsekvenser, der er opstået af de se
neste års tendenser i trafikudviklingen.

Det nuværende trafikomfang
En samlet bedømmelse af udvik

lingstendensen i trafikken på de store
veje i Nordsjælland vanskeliggøres af
det stadigt skiftende trafikmønster, der
opstår efterhånden som dele af vej net
tet udbygges til at yde en bedre ser
vice for de kørende. F. eks. kan næv
nes, at både åbningen af en delstræk
ning af Farummotorvejen, Hareskov
motorvejen og Isterødvejen har ændret
trafikvanerne i området.

For at iagttage udviklingen over en
periode er det derfor nødvendigt at

analysere et større snit, der omfatter
alle de veje, trafikken kan vælge imel
lem. Det er i denne forbindelse så hel
digt, at konkurrencen mellem Roskil
devej og Frederikssundsvej er så ube
tydelig, at den strukturelt forholdsvis
homogene Nordsjællandssektor kan
behandles under et.

Vejtrafikken på de
københavnske radialveje
i Nordsjælland
Affuldmægtig, candpolit. Hans Sveistrup

Et passende snit, der afskærer det
egentlige Nordsjælland fra Køben
havn, kan lægges i en linie fra Øre
sund tæt syd om Skodsborg, Nærum,
Birkerød, Farum og tæt vest om Må
løv (Furesøringen). Se figur 1. I ta

Det fores’åede vejsystem
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\WMKN HAMLE OPMED

Muldvarpen, naturens gravemaskine, kan De vist ikke dressere til at arbejde
for Dem - men International Harvesters alsidige entreprenørmaskiner lystrer
Dem øjeblikkelig. En International Hough Payloader løser Deres jordopgaver fra

det øjeblik, De sætter starteren til. Den er gennemført robust i hele sin kon

struktion, og alle sårbare punkter er indkapslet mod støv og snavs. Det giver
stor driftssikkerhed og ringe vedligeholdelse. Overbevis Dem ved en demon

stration om at ingen kan hamle op med disse maskiner. Forlang venligst prospekt

og katalogmateriale.

_____________________ ______________________

• DH.30B PAYLOADER.
71,5 HK
0,960 m

i

INTERNATIONAL
HARVESTER

. . . .•

/ .....

... 2

DH-50B PAYLOADER.
92 HK
1,35 m

H 65 B PAYLOADER.
120 HK
1,529 m’

iÇ(f INTERNATIONAL HARVESTER

HO RS ENS KØBENHAVN RINGE . RINGSTED ÅRHUS C
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,,AIIis-Chalmers TL-545
arbejdede 1000 timer
uden værkstedsophold”

Således rapporterer hr. Stanglmeier, der ejer
entreprenørfirmaet Josef Stanglmeier, Abens
berg, Bayern, Vesttyskland.



Allis-Chalmers rapport fra Bayern
Under en samtale med vor reporter om den store kon
trakt med regeringen vedr. anlæggelse af den nye vej
8. 16 nær Donau udtalte Josef Stanglmeier: »Jeg har
tre års erfaring med Allis-Chalmers læssetraktorer og
har tillid til dem. TL-545 har den arbejdsevr.e og kapa
citet, vi har brug for til at øge produktionen.

Dens 900 drejeevne sparer penge ved at forenkle ar
bejdsgangen — jorden dækkes ved drejningsmanøvrer
— ikke ved kørsel. Skovlen tippes tilbage i en god vin
kel — den bliver passende fyldt, således at der intet
går til spilde under arbejdet, og der er rigelig tippe-
højde for vore 12—14 tons trucks. Mine traktorførere
synes lige så godt om denne maskine, som jeg gør.
De er fulde af begejstring over det gode udsyn, der er

under arbejdet; enkelt transmissionsgreb, automatisk
skift, og dens stabilitet ved arbejde i klippegrund».
Kunne De tænke Dem at høre mere om denne læsse-
traktor, som Josef Stanglmeier er så begejstret for?

Henvend Dem da til Deres Allis-Chalmers forhandler:
Isis Motor AIS, Industrivej 7, Glostrup —

Tlf. (01) 96 19 00.

lllIis-Chalmers
-markedets
bedste tilbud

ALLIS-CHALMERS

*HITCH_KING er et Allis—Chalmers varemærke.



CATE RPI LLAR
Caterpiiar, Cat og Traxcavator er indregistrerede varemærker for Caterpillar Trastor Go.

DET SÆRLIGE
VED DEN ROBUSTE

UNDERVOGN
De patenterede, forseglede larve
bånd giver 20—30 % længere leve
tid for pinde og bøsninger — derfor
holder også undervognens øvrige
dele længere. Metal-mod-metal
forseglinger i hver ende af bøsnin
gen udelukker snavs fra samlingen
mellem pind og bøsning. Larvebån
dene arbejder længere uden sling
ren, hvorved kæder og ruller hol
des i god stand til ombygning. De
permanentsmurte ruller og forhjul
medvirker til at øge både stabilite
ten og levetiden.

Det enkle, justerfrie CAT brænd
stofsystem medvirker til at holde
driftsomkostningerne nede. Indivi
duelle pumper og indsprøjtnings
ventiler til hver enkelt cylinder ar
bejder med enestående effektivitet
— eftersyn og justeringer er unød
vendige.

CAT 933G har alle de øvrige gode
CAT fordele: oliekobling, robust
undervogn, permanentsmurte lar
vebåndsruller, patenterede forseg
lede larvebånd og lukket, filtreret
hydrauliksystem ... alle de egen
skaber, der sikrer lang levetid.

Når gravevinkel og aftipningshøjde
er indstillet, arbejder maskinen helt
automatisk, således at føreren kan
koncentrere sig udelukkende om
manøvreringen.
Det betyder arbejde uden stop, og
dermed en forøgelse af produktio
nen.
Maskinen kan naturligvis også sty
res manuelt, uden om skovikon
trollen, hvis det er ønskeligt.

kk

CAT 933G har fuldstændig lukket
hydraulik-system. Dererintet ånde-
rør, hvor snavs kan smutte ind. Det
effektive filter har fuld gennem
strømning, der fjerner alle skade
lige partikler fra hydraulikolien.
Betjeningsventilerne sidder godt
beskyttet, inde i tanken. Vingepum
pen er effektiv og selvjusterende
mod slitage; derfor beholder den
fuld kapacitet i hele maskinens le
vetid og medvirker til en hurtig hy
draulisk arbejdsgang. Det betyder
en ekstra fordel ved korte læsse-
operationer.
Hele hydrauliksystemet giver CAT
933G stærkt øget arbejdskraft og
større løftekapacitet.

CAT 933 G - Tekniske data:
Svinghjuls HK 60
Kobling olie-type
Hurtig-skift vendegear
Hydraulik-hast., luft . 5,9 sek.
Hydraulik-hast., sænk 2,5 sek.
Totalbredde 1,78 m
Vægt, ca 8.200 kg

UNIVERSALSKOVL AOTOMATISK
SKOVLKUNIOOL
H01110[
P0011 II ITION

NY CAT 933G Traxeavator
Den nye model har de store læsseres fordele, men er konstrueret i mindre størrelse
Enorm ydeevne og gennemført på- Med CAT 933G vil De uden be
lidelighed er to af de egenskaber, tænkelighed kunne påtage Dem
der kendetegner CAT 933G. Dens næsten ethvert stort arbejde. Den
kompakte konstruktion rummer et forøgede ydeevne giver Dem flere
overskud af kraft, der gør den vel- muligheder og større fortjeneste —

egnet til de svære og krævende op- og den store driftssikkerhed giver
gaver, som de lette maskiner nor- garanti for, at også et stramt tids-
malt ikke kan klare. skema kan overholdes.

Det justerfrie brændstofsystem
giver bedre økonomi!

For at kunne arbejde uden til
smudsning sprøjtes brændstoffet
gennem en stor, selvrensende åb
ning ind i hvirvelkammeret, hvor
en indledende forbrænding forstø
ver brændstoffet, der herefter for-
brænder rent og fuldstændigt i cy
linderen.

LANGREUTERS
OL. KONGEVEJ 3 . KBBENHAVN V (01) 211090 - FILIAL: ENOTOFTEN 16 . VIBY JYLLAND (06) 145533
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Tabel 1. Oversigt over trafikudviklingen i Nordsjælland. Furesoringen 1960—1966.

Arsdogotrafik 1960 1966 Stigning

Strandvejen nf. Klampenborg 7.200 10.300 43 %
Helsingørvejen sf. Nærum 12.3001) 24.400 98%

Kongevejen s.f. Birkerød 6.400 14.300 123 %
Farumvejen sf. Fiskebæk 4.100 12.400 202 %
Frederikssundsvejen v.f. Måløv 2.800 6.800 143 %
Trafik over ringen i alt 32.800 68.200 108 %

Jzilidøgøsra/ik 1960 1966 Stigning

Strandvejen n.f. Klampenborg 9.600 13.000 35 %
Helsingørvejen s.f. Nærum 12.6001) 27.300 117 %
Kongevejen s.f. Birkerød 9.200 15.500 68 %
Farumvejen sf. Fiskebæk 5.000 13.700 174 %
Frederikssundsvejen v.f. Måløv 5.000 8.400 68%

Trafik over ringen i alt 41.400 77.900 88 %

1) Beregnet efter tællingerne ved Jægersborg.

Tabel 2. Oversigt over den forventede traf ikudvikling ifelge vejdirektoratets rapport om
det fremtidige vejsystem i Nordsjælland.

Julidøgøtraflå
1 68 1970

19801)

(med Isterødvejen) A B

Strandvejen n.f. Klampenborg 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000

Helsingørvejen s.f. Nærum 25.000 25.800 35.900 48.000 40.000

Kongevejen s.f. Birkerød 3.500 5.500 7.300 7.700 6.300
Farumvej sf. Fiskebæk 16.000 35.900 35.400 38.900 36.200
Frederikssundsvej v.f. Måløv 4.300 5.200 21.800 24.900 14.900

Forventet trafik over 58.500 82.400 110.400 129.500 107.400
Furesøringen i alt

Pr. retning 29.200 41.200 55.200 58.600 64.500
Dimensionerende time2) 3.500 4.950 6.600 7.000 7.700

1) 1980 A og B efter henholdsvis langtidsskitse A og B for befolkningsudvikling i Køben

havnsegnen.

2) 12 % af julidøgntrafik.

Tabel 3. Vejkapacitet.

1966 maksimal rimelig 1980 maksimal rimelig
Antal biler pr. lime antal kapacitet kapacitet antal kapacitet kapacitet

spor 1) 2) spor 1) 2)

Strandvejen 2 2.000 1.500 2 2.000 1.500
Helsingørvejen 4 8.000 6.000 4 8.000 6.000
Kongevejen 3 4.000 3.000 3 4.000 3.000
Farumvejen 3 4.000 3.000 4 8.000 6.000
Frederikssundsvej 2 2.000 1.500 4 8.000 6.000

I alt 14 20.000 15.000 17 30.000 22.500
Fr. retning 7 10.000 7.500 8½ 15.000 11.250

i) Maksimal kapacitet er her angivet efter de amerikanske normer i Highway Capacity
Manual (1965). Disse tal forudsætter lav lastbilprocent og ideelle vejforhold, hvorfor
de må iagttages med forbehold især fur de to- og tresporede veje.

2) En rimelig dimensioneringsnorm er ansat til ¾ af de af de HCM angivne maksimale
kapaeitetstal.

bel 1 er derefter vist udviklingen i
henholdsvis årsdøgntrafikken og juli
døgntrafikken over snittet, og det
fremgår klart, hvorledes trafikstignin
gen har været meget varierende. Års
døgntrafikken er steget langt stærkere
end julidøgntrafikken, hvilket er et
udtryk for, at det ydre område ændrer
karakter fra rekreationsområde til en
mere og mere udpræget forstadsmæs
sig soveby karakter. Samtidig viser ta
bellen, hvorledes åbningen af Hare
skovmotorvejen til Bagsværd har truk
ket en større del af trafikken fra
Nordsjælland ind over Farum.

Den fremtidige trafik
Da vejdirektoratet i 1963 udarbej

dede sin rapport om det fremtidige
vejsystem i Nordsjælland, jfr. fig. 2,

forudsås ikke en så hurtig stigning i
trafikken. I tabel 2 er vist de i rappor
ten forventede trafikmængder over
»Furesø-ringeno. Det for 1980 viste
alternativ er resultatet af to trafikbe
regninger, foretaget under hensyn til
den førte diskussion i »Udvalget til
teknisk gennemgang af principskitsen
til en egnsplan< om, i hvilken grad
arealerne i Nordsjælland bør udnyttes
som boligområder. Langtidsskitse A
forudsætter en fortsat udbygning af de
eksisterende »fingre< mod Helsingør,
Hillerød og Frederikssund, medens
skitse B går ud fra, at man koncen
trerer det meste af den fremtidige be
byggelse imellem Roskilde og Køge.

En sammenligning af tabel 1 og 2

viser, at julidøgntrafikken allerede i
1966 har nået et niveau, man først
ventede ville nås i 1969—70.

I tabel 3 er vist, hvilke vejkapacite
ter der i dag rådes over i ringen, og
hvilke der må forventes i 1980 efter
det i 1962 af vej direktoratet skitserede
anlægsprogram. Kapaciteterne er op
gjort efter de nyeste amerikanske nor
mer i Highway Capacity Manual.

Opstillingen viser, hvorledes der ef
ter det tidligere prognoseskøn regne
des med, at der i 1980 fortsat ville
være en kapacitetsreserve på ca. 50 %
til at dække en yderligere trafikstig
ning i årene efter 1980.

Anvendelsen af 12 % af julidøgn
trafikken pr. retning som dimensione
rende time er gjort ud fra en genera
lisering af de i tabel 4 viste erfarin
ger fra Helsingørmotorvejen ved Næ-
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rum i 1966. I tabellen er opgjort tra
fikken i hver retning for sig og det
fremgår, at 971/2 % af trafikken kør
te ved trafikintensiteter lig med eller
lavere end ca. 13,5 % af årsdøgnet
eller 12 % af julidøgnet. De sidste
2½ % repræsenterer 50—60 timer pr.
år. Denne tendens var ensartet for
begge retninger.

Spørgsmålet er imidlertid, om de i
tabel 1 og 2 viste tendenser til en hur
tigere udvikling i trafikken, end for
udsat i Nordsjællandsrapporten, må
forventes at fortsætte også i fremtiden.
Af tabel 5 fremgår, at bilparken i he
le landet steg med 87 % fra medio
1960 til medio 1966, altså en udvik
ling proportional med trafikken over
»Furesøringen< i julidøgnet.

Selv om trafikken i årsdøgn har væ
ret genstand for en kraftigere stigning
end julidøgntrafikken og sikkert vil
blive dominerende indenfor en korte
re årrække, skal der her kun gives
nogle få betragtninger om, hvor stærk
en stigning i julidøgntrafikken, der
kan ventes i årene fremover. En nær
mere analyse af og prognose for års
døgntrafikken er igang og resultater
ne heraf vil blive fremlagt i en sene
re artikel.

For julidøgntrafikken derimod tør
med større sandsynlighed regnes med,
at trafikstigningen stort set vil følge
en landsprognose for bilparken. I ta
bel 5 er vist de seneste års bil
parkprognoser fra vejdirektoratet og
F.D.M. Samtidig er vist forsøg på en
ny vurdering af hele prognosesituatio
nen, der i store træk går ud fra, at
afsvækkelsen i stigningen i biltæthe
den først vil indtræde, når en mæt
ning af behovet indtræffer engang ef
ter århundredeskiftet.

Benyttes den sidstnævnte prognose
som grundlag for en vurdering af den
fremtidige udvikling i julidøgnet over
Furesøringen, fremkommer en stig
ning i trafikken, som er vist i tabel 6.
Det synes heraf at fremgå, at der i
hele ringen uanset en udbygning af
vejnettet svarende til det i Nordsjæl
landsrapporten forudsatte, vil indtræ
de kapacitetsnød inden år 2000. En
diskussion om at udbygge motorvej e
ne til 6 spor er da også løbende, men
en dyberegående analyse af befolk
ningsvækstens fordeling i egnen må
dog afventes før et forsvarligt skøn

Tabel 4. Fordelingen af den samlede årstrafik i 1966 på Helsingorvejen ved Nærum
efter den trafikintensitet, der herskede på vejen i passageojeblikket.

A. Retning mod Helsingør

Procent af den samlede trafik, Timeintensi. Antal timer med trafikintensitet
der kørte ved timeintensiteter lig teterne i % af større eller lig med den angivne:

med eller lavere end: årsdøgntrafik

Fraltil timeintensitet (12.300) I alt »hverdagstrafikn

50 % 676—700 5,5 2431 1387

75 % 1026—1050 8,3 872 473

90 % 1351—1375 11,0 311 216

95 % 1501—1525 12,2 146 123

97½ % 1626—1650 13,2 64 50

99 % 1776—2000 14,4 28 22

99½ % 1951—1975 15,9 12 8

100% 2151—2175 17,5 1 —

Totaltrafik 1966: 4,5 mill. biler, heraf 53 % i hverdagstrafik (Ma—Fre fra 6,00—18,00,
Les fra 6,00—12,00) 22 i weekends (Lø 12,00—Sø 24,00 incl, andre
helligdage) og 25 i aften. og nattrafik.

Arsdøgntrafik 1966: 12.300.
Julidngntrafik 1966: 13.800.

B. Retning mod København

Procent af den samlede trafik, der kørte ved Timeintensiteterne Antal timer med

timeintensiteter lig med eller lavere end: i % af årsdøgn- trafikintensitet større
end eller lig med

Timeintensitet trafikken (12.000 den angivne:

50 % 676—700 5,6 2214

75 % 1026—1050 8,5 776

90% 1351—1375 11,3 228

95 % 1451—1525 12,1 72

97½ % 1626—1650 13,5 63

99 % 1926—1950 16,0 20

99½ % 2176—2200 18,1 10

100 % 2476—2500 20,6 1

Totaltrafik 1966: 4,4 mill, biler.
Arsdngntrafik 1966: 12.000.
Julidngntrafik 1966: 13.500.

Tabel 5. Udviklingen i bilparken i hele landet.

Juli 1960r 100
Juli 1960 554.000 biler’) 100
Juli 1966 1.035.000 biler5) 187

‘) Bilparken ultimo 1959 + 2J af stigningen 1959—1960
2) Bilparken ultimo 1965 + CIa af stigningen 1964—1965 + 10 %.
Vejdirektorarets prognose af 1959

1980 ca. 1.800.000 biler i alt
2000 ca. 2.000.000 biler i alt

FDM’s prognose af 1964 (maksimum)
1980 ca. 2.000.000 biler i alt
2000 ca. 2.750.000 biler i alt

Nyere prognoseovervejelser tyder på, at bilparken fortsat vil vokse med usvækket tendens
indtil mætningsniveauet nås. Mætningsniveauet må efter de seneste overvejelser her og i

Sverige antages at komme til at ligge betydeligt højere end hidtil antaget:

1980 ca. 2.100.000 biler i alt
2000 ca. 3.500.000 biler i alt
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Vibrationstromle med
hydraulisk styring,
hydraulisk, trinløs
regulering af
vibrationsfrekvensen
fra 0—3000 0/min.,
Ca. 8000 kg centrifugaikraft,
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 MASKINFABRIK
Over-Jerstal — tlf. (045) 471 53*

— København — tlf. (01) 31 36 50*
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over den endelige dimensionering af
det Nordsjællandske motorvejsnet kan
opstilles.

Et sådant prognosearbejde er imid
lertid af en størrelsesorden, der kun
kan gennemføres, hvis de allermest
moderne databehandlingsmetoder ta
ges til hjælp. Langtidsplanlægning
kræver udgifter og indsats af kvalifi
ceret arbejdskraft. Begge dele er i da
gens Danmark en udpræget mangel-
vare, som også udlandet kalder på, og
det må naturligvis bero på et skøn,
hvormange ingeniører og penge sam
fundet skal overflytte fra anlægssek
torerne til planlægningssektorerne,
især under hensyn til den usikkerhed
de endnu i dag relativt primitive prog
nose- og planlægningsmetoder og da
ta indebærer.

Denne usikkerhed om fordelene ved
en virkelig avanceret planlægningspro
cedure er betydelig. Der tales meget
om at starte en egentlig transport-
forskning i Danmark, men der er næp

pe tvivl om at en større investering i
videnskabelig grundforskning af trans
portmæssige spørgsmål ikke vil være
»feasabel«, før man gennem en virke
lig dybtgående indsats ved konkrete
planlægningsopgaver har fået lokalise
ret de faktorer, der i virkeligheden er
afgørende ved konkrete anlægsbeslut
finger. Først når man har ofret et i

forhold til disse hidtidige administra
tive omkostninger relativt stort beløb,
men i forhold til investeringssummer
ne meget ringe beløb på en række så
danne konkrete planlægningsopgaver,
vil grundigere diskussion kunne tages
op om, hvorledes transportforsknings
arbej det her i landet bør dimensione
res og prioriteres.

Fersonalia

JUBILÆUM

Den 1. april havde amtsvejinspektør
R. B. Mortensen, Ringkjøbing, 40

års tj enestemandsj ubilæum.
Amtsvejinspektør R. B. Mortensen

er født d. 5. januar 1901, blev cand.
polyt. i 1926 og blev kort efter ansat
hos daværende amtsvejinspektør J. A.
Jensen som assisterende ingeniør ved
visse private arbejder, men allerede
året efter, d. 1. april 1927 ansattes
han af Ringkjøbing amtsråd i stillin
gen som amtsvejinspektørens stedfor
træder.

Amtsvej inspektør Mortensen omfat
ter sin gerning med enestående inter
esse og i en sådan grad, at han ikke
har nogen bedre hobby, og han har

aldrig ønsket bestyrelsesposter eller
andre ikke-tjenstlige hverv. Det var
derfor også ganske naturligt, at han
d. 1. april 1946 afløste sin forgænger
i embedet som amtsvejinspektør i
Ringkjøbing amt.

Resultatet af amtsvejinspektør R. B.
Mortensens meget store personlige ar
bejdsindsats er derfor i fuldt omfang
kommet Ringkj øbing amts landevejs
net til gode og kan ses derpå.

Vi ønsker tillykke.

FØDSELSDAG

Den 15. februar fyldte fhv. amtsvej
inspektør J. C. Lintrup, Hillerød, 70

Lintrups hele livsgerning har været
knyttet til Frederiksborg amts vejvæ
sen — bortset fra en ganske kort pe
riode ret efter hans eksamen fra Poly
teknisk Læreanstalt — først som in

geniør i tiden 1. oktober 1923 til 31.

marts 1941, dernæst indtil 31. marts
1950 som afdelingsingeniør og der
efter som amtsvejinspektør, indtil han
den 1. april 1964 tog sin afsked.

Hele epoken i vej væsenets udvik
ling fra bilismens barndom i tyverne
med udbygningen og tilpasningen i
flere tempi af de oprindelige gamle
macadamveje til den stigende biltrafik
— en udvikling, der i Frederiksborg
amt som nabo til hovedstadsområdet
har medført langt større problemer
og krævet en betydelig større arbejds
indsats end i de fleste af landets øv
rige amter — er faldet i Lintrups tid
som aktiv vej bygger, og han har her
øvet en stor indsats og været med at
sætte sit præg på denne udvikling.

Stående overfor næste epoke i den
fortsatte udvikling, hvor man ifølge
et københavnsk dagblad skal i gang
med »at asfaltere hele Nordsjælland<,
har Lintrup ved sit 67. år foretruk
ket at overlade arbejdet hermed til
yngre kræfter og i tide at trække sig
tilbage til en mere fredfyldt livsaften.

I kollegers kreds har Lintrup gen
nem alle årene været respekteret og
værdsat for sin stille og rolige — men
altid interesserede og venlige fremtræ
den.

Tabel 6. Forventet stigning i julidogntrafikken i Nordsjælland over Furesøringen.

Dimensionerende
julidøgntrafik timetrafik Kapacitet1)

i alt pr. retning = 12 % af
Ca. j ulidøgntrafik maksimal rimelig

pr. retning

1960 41.400 20.700 2.500 10.000 7.800
1966 77.900 38.900 4.700 10.000 7.800
1980 150.000 75.000 9.000 15.0002) 11.000
2000 275.000 138.000 16.000 15.0002) 11.000

1) Jvnf. tabel 3.
2) Farumvej og Frederikssundsvej forudsat udbygget til motorvejsstandard.

ar.
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af et antal faktorer, f. eks. hastighed,
rejsetid, forstyrrelser, den lethed hvor
med man kører, sikkerhed, kørsels
komfort og omkostninger ved kørslen.
En given vejstrækning har, hvis færd
slens procentmæssige sammensætning
er kendt, én given kapacitet, men
mange forskellige serviceniveauer.
Hvilket serviceniveau, der optræder,
er afhængigt af trafikmængden og ha
stigheden. Der er defineret ialt 6 ser
viceniveauer (A, B, C, D, E og F). A
svarer til helt uforstyrret og fri tra
fikafvikling med ganske ringe trafik-
belastning.

Servicetrafik mængde defineres som
den største trafikmængde, der kan af
vikles til et bestemt serviceniveau. Ser
vicetrafikmængden ved niveau E sva
rer pr. definition til vej ens kapacitet.
I øvrigt kan opstilles følgende sam
menhæng mellem den gamle og den
ny udgaves definitioner:
Mulig kapacitet Serviceniveau E,
kapacitet.

Praktisk kapacitet (landeveje) ---—-

Serviceniveau B.
Praktisk kapacitet (gader) ÷—*

Serviceniveau C.

Serviceniveaubegrebet er tænkt som
et »værktøj« til hjælp ved beskriveise
og sammenligning af trafikforholdene
for alle typer trafikanlæg. I overens
stemmelse hermed giver Highway Ca
pacity Manual anvisning på beregning
af kapacitet og serviceniveau for kryds,
flettestrækninger, ramper og forskelli
ge vejtyper. I det følgende beskrives,
hvorledes kapacitets- og serviceniveau
beregninger gennemføres for vej -

strækninger.

1.2 Kapacitet og serviceniveau for en vej

Beregningen af en vejs kapacitet
tager udgangspunkt i kapacitet under
ideelle betingelser jfr. den viste tabel.
For f.eks. en flersporet vej bidrager
hvert af vejens spor med 2000 vog
ne/h.

HIGHWAY CAPACITY MANUAL’S

SERVICENIVEAUBEGREB
Af civilingeniør Jens Rørbech,
Laboratoriet for Vejbygning samt Trafikteknik og Byplanlægning

Highway Capacity Manual 1965 af
viger fra den føste udgave fra 1950
på en række områder. Væsentligst
er indføelsen af serviceniveaube
grebet i forbindelse med en ny ka
pacitetsdefinition. Artiklen beskri
ver, hvorledes kapacitets- og ser
viceniveauberegninger gennemfø
res for vejstrækninger. På grund-
lag af måleabejder vurderes trafik-
afviklingen på Motorvejen om He
dehusene, Roskidevej og Lyngby
vej, hvorved Highway Capacity Ma
mal’s resultater sættes i relation
til danske forhold.

1. Serviceniveaubegrebet

1.1 Definitioner

Kapacitet defineres som det maksi
male antal biler, der med rimelighed
kan forventes at passere et givet tvær
snit af en vognbane eller en kørebane
i én retning (eller i begge retninger
tilsammen for 2- og 3-sporede veje)
i løbet af en tidsenhed under de eksi
sterende konstruktive og færdselsmæs
sige betingelser. De konstruktive be
tingelser vil altid være konstante
(vognbanebredde, fritrumsprofil, eksi
stensen af nødspor m. m.). De færd
selsmæssige betingelser kan derimod
variere (lastvognsprocent, busprocent
m. m.). Kapaciteten er således et mål
for en vejs (eller iøvrigt ethvert tra
fikanlægs) evne til at betjene trafik-
enheder og skal opfattes som en art
fysisk størrelse, der kan udledes som
funktion af de nævnte forhold.

Trafikmængden er en manifestation
af trafikefterspørgsel. Kapaciteten er
som angivet et mål for evnen til at
betjene trafik og ændres ikke ved æn
dret efterspørgsel. Ændret efterspørg
sel giver sig derimod udslag i ændret
serviceniveau.

Serviceniveau defineres som et kva
litativt mål for den samlede virkning

Vej type

Kapacitet under ideelle betingelser.

Kapacitet vogne/time

Flersporet vej 2000 pr. vognbane
Tosporet vej 2000 i begge retninger tilsammen
Tresporet vej 4000 i begge retninger tilsammen

Fig. 1.
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— og fik bedre lys
med minimum omkostninger
Ved en ganske enkel udskiftningsproces
uden kostbare ny-installationer fik
Gudhjem bedre og stærkere belysning
med Osram’s HWL-blandingslyslamper
med lysstofbelægning. Forøget levetid -

Ca. 5 gange den for almindelige gløde
lamper.
Osram HWL - blandingslyslamper med
lysstofbelægning for bedre, mere økono
misk belysning af veje, pladser m. m,
direkte tilslutning til lysnettet, 160-250-
500-1000W.
Osram HQL - Farvekorrigerede kvik
sølvdamplamper tilsluttes lysnettet i for
bindelse med drosseispole. Fra 50 til

HQL 2000W.

OSRAM
DET LYSENDE VERDENSMÆRKE

Gudhjem bevarede fatningen
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Robust konstruktion

Effektiv, hydraulisk styring

Nem service

PRÆSENTERER
2NYELÆSSEREMEDm I C H I G A fl -

Komfortabelt forerhus

35 AWS og 65 AWS har styring po alle 4 hjul. Det betyder mindre drejeradius, d. v. s. mindre plads-

behov og Større manøvredygtighed - og derfor større arbejdsydelse. Det er let at skifte fra 4 til

2-hjulsstyring. Med 2-hjulsstyring. især forhjulsstyring, opnar De en mere sikker kørsel pa landevej.

Maskinerne er meget lette at styre for føreren. Som alle andre MICHIGAN modeller er disse ud

styret med CLARK converter, gearkasse, aksler. power-shmft m. m. Effektiv og hurtig hydraulik

Enkel og bekvem betjening

Lynhurtig hydraulik

den bedstepåjorden

Fuld motorkraft til rådighed

Kraftige skovlarme

Rummelig skovl

%LR5 lRNBlICO . KØBENHAVN N-ÆG 5115
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I de fleste tilfælde opfyldes krave
ne til ideelle betingelser imidlertid
ikke, og der foretages da en reduk
tion efter følgende fremgangsmåde:

Kapaciteten c 2000 X n X W
x T >< B, hvor
n er antallet af vognbaner,
W er en reduktionsfaktor, der tager

hensyn til vognbanebredde og til
stedeværelse af faste genstande i
vejens nærhed. Er vognbanebred
den 3,60 m eller derover og af
standen til faste genstande fra hver
kørebanekant større end 1,80 m, er
w=1.

T er en faktor, der reducerer for til
stedeværelsen af lastvogne.

B1. er en faktor, der reducerer for til
stedeværelsen af busser.

I visse tilfælde er det udover disse
faktorer nødvendigt at tage hensyn til
spidstimejaktoren PHF, defineret som
forholdet mellem timetrafikken og 12

gange trafikmængden i største 5-min.
periode.

For de forskellige vejtyper er opgi
i’et tabeller for reduktionsfaktorerne.
Den udregnede kapacitet c, svarer som
angivet til servicetrafikmængden ved
serviceniveau E.

Servicetrafikmængden ved de øvri
ge serviceniveauer findes ved hjælp af
sammenhængen mellem operating
speed, defineret som den højeste kør
selshastighed med hvilken vej stræk
ningen kan tilbagelægges under gode
vejrforhold og under de eksisterende
trafikbetingelser, uden at vejens sik
kerhedshastighed (bestemt ud fra di
mensioneringshastigheden) overskri
des, og v (trafikstrømmens størrelse)
evt. dc (trafikstrømmens størrelse sat
i forhold til kapaciteten). En sådan
sammenhæng er vist på fig. 1. Fig. 2

viser, hvorledes diagrammets enkelte
dele hver repræsenterer sit serviceni
veau. Eksempelvis ses, at skellet mel
lem niveau B og C optræder ved for
holdet v/c = 0.5. I dette tilfælde er
servicetrafikmængden for serviceni
veau B = 0.5 X c = 0.5 X 2000 X

n X W>< T, >< B. Har man kend
skab til trafikforholdene for en given
vejstrækning, kan det ved hjælp af
diagrammet lade sig gøre at udregne
det tilsvarende serviceniveau.

2. Eksempler på måling og
udregning af serviceniveau

2.1 Målesteder

Til belysning af fremgangsmåden
ved udregning af kapacitet og service-
niveau for en vejstrækning er på
grundlag af målearbej der gennemført
beregninger for følgende vej stræknin
ger, der alle er 4-sporede veje med
midterrabat:
Motorvejen om Hedehusene, klassifi
ceret som 4-sporet facadeles motorvej
med delt karebane. Målingerne er fo
retaget i vejens nordlige kørebane, d.
v.s. trafik mod Roskilde.
Roskildevej, klassificeret som 4-sporet
ikke facadelas landevej med delt ko
rebane. Målingerne er foretaget umid
delbart øst for Baldersbrønde i ve
jens nordlige korebane, d.v.s. trafik
mod Roskilde.
Lyngbyvej, klassificeret som 4-sporet
delvis facadelas byekspresgade med
delt karebane. Observationerne er fo
retaget fra den yderste fodgængerbro
umiddelbart syd for Vangede, og kun
trafikken mod København er observe
ret. Denne trafik er på dette sted
ikke påvirket af nogen lyssignalregu
lering.

2.2 Måleresultater

De måleresultater, der er nødvendi
ge til beregningerne, er opført i ske
maer tillige med de nødvendige mel
lemresultater.

Målingerne på Motorvejen om He
dehusene og Roskildevej er udført
med en kronograf, og måleusikkerhe
den på hastighedsbestemmelserne er
kun få procent. Måleperioderne er
alle et kvarter.

Fig. 2.

VOLU ME/GAPUG Ifl RATIO

Observationsværdierne fra Lyngby
vej er opført i to skemaer. Det første
skema er resultat af en filmsoptagel
se. Observationsperioderne er her ret
korte (omkring i min.), dog til
strækkelig lange til at give udtryk for
forskellige færdselssituationer. Des
værre må påregnes en stor måleusik
kerhed på disse hastighedsbestemmel
ser (omkring 5—10 %). Intervallerne
er ikke lange nok til at klassificere
serviceniveauet på Lyngbyvej om mor
genen. Til dette tjener observationer
ne i sidste skema, der er resultat af en
minuttælling over 2 timer. Selve tæl
leresultatet fremgår af diagrammet.

Skemaernes kolonne »reduktion til
operating speed kræver forklaring:
Highway Capacity Manual angiver, at
man til bestemmelse af serviceniveau
for en given situation skal benytte
operating speed (defineret i afsnit
1.2), men angiver ikke, hvorledes en
målt middelhastighed kan omregnes
til operating speed. Dette kan gøres
ved hjælp af fig. 3, der viser en rela

km! OPERKrn4G SPEED -

/1-b

40

8

b

.IIIIIIIIfr

.Åt

0
Fig. 3. 0.0 o.4 o.Z o. o.4 0.5 46 0.7 d.8 0., 4.0
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tion, der kan udledes ved at sammen-
holde de i Highway Capacity Manual
medtagne sammenhænge mellem mid
delhastighed og v/c og mellem oper
ating speed og v/c.

De anførte kapaciteter er for mo
torvejen om Hedehusene og Roskilde
vej givet ved c = 2000 x 2 X T1,
idet der for de pågældende vejstræk
ninger ikke er reduktion på grund af
vejgeometri eller på grund af busser.
Kapaciteten for Lyngbyvej er givet
vedc 2000 x 2 X W X T X B
= 2000 x 2 X 0.97 x T, x B.
Faktoren W 0.97 reducerer kapa
citeten på grund af den meget smalle
midterrabat.

De anførte kapaciteter er for Mo
tegnet som funktion af v/c i de viste
diagrammer, der tjener til en bestem
melse af serviceniveauet, idet punktets
placering vurderes i forhold til de
indtegnede serviceniveauskalaer.

Serviceniveauerne for trafikken kl.
7,00—9,00 på Lyngbyvej er udregnet
under hensyntagen til spidstimefakto
ren. Spidstimefaktoren influerer på
serviceniveauet på den måde, at ser
viceniveauskalaen ændres ved ændret
spidstimefaktor. Grænsen mellem f.
eks. serviceniveau D og E er givet
ved v/c 0.90 X (PHF). Med
mindre spidstimefaktor (d.v.s. større
spidstimeeffekt) forskydes grænsen til
venstre.

På diagrammerne er indtegnet de
kurver, Highway Capacity Manual op
giver for den bestemte vejtype. Det
ses, at en landevej har større fald i
hastigheden, når v/c vokser, end en
motorvej.

3. Konklusion
3.1 Motorvejen om Hedehusene og

Roskildevej

Trafikken afvikles på begge veje
ved serviceniveauerne A, B eller C,
d.v.s. med en væsentlig kapacitetsre
serve.

Highway Capacity Manual forud
sætter samme ønsket hastighed på en
flersporet landevej og en motorvej
(nemlig 112 km/h). De udførte må
linger tyder dog på, at den ønskede
hastighed på Roskildevej er ca. 10

km/h lavere end på Motorvejen. En
sammenligning med de amerikanske
forskrifter (de indtegnede kurver) vi
ser en forbløffende god overensstem
melse for Motorvejens vedkommende.

For Roskildevej er hastigheden som
nævnt lidt mindre ved ringe trafikbe
lastning, men ved lidt større værdier
af v/c er der god overensstemmelse.

I skemaerne fra Motorvejen om
Hedehusene og Roskildevej er medta
get en kolonne med spredningen på
de målte hastigheder, der kan give en
fornemmelse af, i hvor høj grad tra
fikken er forstyrret. Der ses således
en tydelig nedgang i spredningen med
stigende trafikmængde — eller med
faldende serviceniveau.

3.2 Lyngbyvej

Serviceniveauet for trafikken kl.
7,00—8,00 og kl. 8,00—9,00 er som
nævnt udregnet under hensyntagen til
spidstimefaktoren. Selv om trafik
mængderne de to timer er næsten ens,
giver den store spids i timen 7,00—

8,00 anledning til en spidstimefaktor,
der er betydelig mindre end for ti
men 8,00—9,00. Dette betyder igen, at
serviceniveauet kl. 7,00—8,00 er E til
sammenligning med serviceniveauet C
kl. 8,00—9,00. Selve spidstimen fal
der kl. 7,21—8,21. Denne time er og
så opført i skemaet. Sammenlignes
tallene med timen kl. 7,00—8,00 ses
en lidt større spidstimefaktor, idet
den 5-min, spids, der ligger til grund
for begge timer, er fælles, mens tra
fikmængden jo er større kl. 7,2 1—

8,21. Alt i alt giver denne time også
serviceniveau E, idet en udregning af
serviceniveau under hensyntagen til
spidstimefaktoren i virkeligheden bli
ver en udregriing på basis af 5-min.
trafikken, når hastigheden ikke giver
anledning til indflydelse på service-
niveauet.

En sammenligning af hastigheder
ne på Roskildevej og Lyngbyvej viser,
at trafikanterne færdes på de to vej-
strækninger med nogenlunde samme
hastighed. Hastighedsbegrænsningen
på Lyngbyvej (70 km/h) influerer
altså ikke væsentligt på middelhastig
heden, men bevirker nok, at de eks
tremt høje hastigheder sjældent op
træder.

En vurdering af hastighedens af
hængighed af v/c viser, at man på
denne vej ved store trafikmængder er
villig til at køre hurtigt — en stigning
i trafikmængden nedsætter tilsynela
dende ikke hastigheden så meget, som
man skulle vente.

3.3 Slutning

De udførte målinger og beregnin
ger giver anledning til at tro, at ser
viceniveaubegrebet, som det er opbyg
get i den nye Highway Capacity Ma
nual, med fordel vil kunne tages i
anvendelse i Danmark. I beregninger
ne er benyttet reduktionsfaktorer og
talkonstanter, som er taget direkte fra
mariualens tabeller og altså baseret på
amerikanske forhold. Målinger på
danske veje må vise, om disse størrel
ser er relevante herhjemme, idet det
udbytte, serviceniveauberegninger kan
give er afhængigt af de forudsætnin
ger, der gøres.

En undersøgelse, som den foretag
ne, specielt filmsoptagelsen fra Lyng
byvej, giver dog for trafik på fri vej-
strækning et overbevisende indtryk af
selve strukturen i Highway Capacity
Manual’s serviceniveaubegreb.

Engelsk rapport
(fortsat fra side 63)

der og overbygningsarbej der, og

brokonstruktionerne er blevet me
re økonomiske. Disse gevinster ta
bes imidlertid igen på grund af
bygherrens forøgede krav. Måske
er de også blevet tilsløret af for
øgede udgifter til materiel, mate
rialer og arbejdsiønninger. Resul
tatet er imidlertid, at ministeriet
har betalt betydeligt mere for
jordarbej der og broer og kun lidt
mere for selve overbygningerne.
(Se pkt. 41).

41. Afvanding, indhegning og diverse
småarbej der viser ikke samme
tegn på forøget produktivitet, og
forberedende arbej der udgør en
voksende del af udgifterne. Der
må ofres mere opmærksomhed på
disse forhold, hvis anlægsudgif
terne for vejarbejder skal kunne
nedsættes.
(Dette er foreløbige konklusioner.
Jeg håber, at arbejdsgruppen kan
uddybe dem under detailarbej det.
Med den grundlæggende tendens,
som rapporten tilsyneladende af
slører med hensyn til de virkelige
anlægsudgifter i vej sektoren, er
opmuntrende).

G. C.
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HELGE LØN HART A/S

Skovlunde Byvej 100 . København Skovlunde
Telefon (01) 94 77 22

Fabrik og serviceværksted i Jylland:
Mogelgårdsvej 4-6. Lystrup. Telf. (06)221488

Ii’
dH - send mig oplysninger om BOM FOR D.

Jeg er særlig interesseret i

Firma:

Adresse:

Tale med:

DANSK VEJ APRIL

FORD
arbejder efter gronthosterprincippet.

Model S-arm. Sidemonteret tre-leds hy
draulisk kontrolleret vippearm. 135 cm rote
rende klippeaggregat med løse knive. Kan
tilsluttes næsten alle traktormærker. Klipper i
hvilken som helst vinkel indenfor 1800

- og
altid lige på klippefladen i forhold til vinklen.
Den sønderflænger og knuser græs og ukrudt,
således at det hurtigt rådner og forsvinder.
Klippehastighed Ca. 10 km[t. Klippehojde:
max. 3 meter.

For alle modeller gælder, at alle drivhjul, gearhjul

o.a. transmissioner er konstrueret til en belastning

på mere end 60 hk. Klippeaggregaterne er forsynet

med sikkerhedskobling, der bevirker at aggregaterne

stopper såfremt større fremmedlegemer kommer i

klemme. Transmissionerne i såvel klipperen som

traktoren ødelægges således ikke af

denne årsag. Klippeaggregatet er

behørigt afskærmet mod sten og

andre fremmedlegemer. De løst-

hængende knive er selvrensende.

Model R-arm. Tre-punkts-ophængt 135 cm roterende klippe-
aggregat med løse knive. Kan tilsluttes alle traktormærker af
anerkendt fabrikat. Klipper i hvilken som helst vinkel indenfor
1800

- og altid lige på klippefladen i forhold til vinklen. Den
sønderflænger og knuser græs og ukrudt således, at dette
hurtigt rådner og forsvinder. Klippehastighed Ca. 10 km/t. Klip
peaggregatet kan monteres på mindre end 10 minutter på
tre-punkts-ophænget. Klippehøjde: max. 190 cm.

A 25



Dynamisk kraft med nem vedligeholdelse

Egenvægt 270 kg 500 kg 800 kg 1200 kg

Tryk 3 tons 6 tons 10 tons 15-18 ts

BI-IE’mE’I
dobbelt vibrationstromle

CD

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
primeri ngsaggregat.

R55 R66 R77 R90

I IT1EIF I
HANDELS- OG INGENIØRFIRMA

TØNDER DANMARK TELEFON (047) 11632
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Tilsidesættelse af ud
stykningsforbud efter
landsbyggelovens

§ 5, stk. 2.
Boligministeriet har tilsidesat et af
et amtsnid i medfør af landsbygge
lovens § 5, stk. 2, ned/agt forbud
mod udstykning af 2 parcel/er. Ud
stykningen kunne dog godkendes,
hvis adgangsfo rh oldene blev for
bedret.
En lodsejer har klaget over et af et

amtsråd i medfør af landsbyggelo
vens § 5, stk. 2, nedlagt forbud mod
udstykning af 2 parceller til helårs
bebyggelse.

Den omhandlede ejendom lå i ud
kanten af en stationsby. Vejen langs
parcellernes sydgrænse var en privat
fællesvej med varierende bredde mel
lem 4 og 8 m. Vejen var adgangsvej
for Ca. 20 bebyggede parceller. Den
udmundede i en bivej umiddelbart
før dennes indmunding i en lande
vej.

Forbudet blev ved nedlæggelsen be
grundet med, at vej adgangsforholde
ne til de 2 parceller var utilfredsstil
lende og i strid med bestemmelserne
i landsbyggelovens § 21. Samtidig
med forbudets nedlæggelse tilkende
gav amtsrådet, at udstykningen kunne
godkendes, såfremt en af følgende 2
betingelser blev opfyldt:

1) Adgangsvejen måtte udlægges i
mindst 8 m bredde på strækningen
fra de 2 parceller til hivejen, og ved
tilslutningen til bivejen måtte sikres
de under hensyn til den eksisterende
bebyggelse størst mulige oversigts
arealer, dog ikke over 20 X 40 m.

2) Ved tilkøb af jord og efter en
af sognerådet godkendt ændring af
dispositionsplanen måtte sikres en 8

m bred vejadgang fra en nord for
udstykningen beliggende 12 m brel
udstykningsvej.

I klageskrivelsen anførte lodseje
ren, at det ikke forekom rimeligt,
hverken at parterne i den omhandle
de udstykningssag skulle være ene om
at afholde betydelige udgifter til er-

hvervelse af areal til udvidelse af en
Ca. 250 m lang vejstrækning, når en
snes andre lodsejere ville få en lige
så stor fordel af udvidelsen, eller at
der til betjening af kun 2 grunde
skulle udlægges en ny Ca. 100 m lang
og 8 m bred vej over arealer, der i
dispositionsplanen var udlagt til par
celhusbebyggelse, og som for en dels
vedkommende allerede indgik i en af
de lokale myndigheder, herunder også
amtsbygningsrådet, godkendt udstyk
ningsplan.

Lodsejeren gjorde endvidere gæl
dende, at færdselen på den eksiste
rende vej ikke ville blive væsentligt
forøget som følge af de 2 parcellers
udstykning, og at der kun var mu
lighed for at udstykke yderligere et
par grunde langs vejen, der for Ca.
4 år siden var godkendt af sognerå
det, med dens nuværende bredde.

Amtsrådet fastholdt den trufne af
gørelse. Amtsrådet anså den eksiste
rende adgangsvej for ganske uegnet
til at tjene som adgang for yderlige
re udstykning og bebyggelse, dels på
grund af vej ens ringe bredde, dels på
grund af de dårlige udkørseisforhold
ved tilslutningen til bivejen.

Amtsrådet anførte endvidere, at
sognerådet for tiden havde en partiel
dispositionsplan for stationsbyen un
der udarbej delse. Amtsrådet kunne
for sit vedkommende ikke tiltræde
den i det foreliggende dispositions
planudkast viste udstykning omkring
den omhandlede adgangsvej, og da
det kunne blive vanskeligt at få den
eksisterende vej udvidet, havde amts
rådet i sin afgørelse medtaget den al
ternative betingelse, hvorved der kun
ne opnås tilfredsstillende vejadgangs
forhold for fremtidige udstykninger i
området. Amtsrådet havde i øvrigt
henstillet til sognerådets overveielse
at ændre dispositionsplanudkastet i
overensstemmelse hermed.

Boligministeriet svarede, at mini
steriet i overensstemmelse med by
plannævnets indstilling kunne tiltræde
amtsrådets bedømmelse af vej adgangs
forholdene som uheldige. Ligeledes i
overensstemmelse med byplannævnets
indstilling fandt boligministeriet imid
lertid, at den omhandlede udstykning
af kun 2 yderligere parceller ved den
private fællesvej, ved hvilken der al
lerede fandtes en snes bebyggelser.

ikke kunne hindres i medfør af lands
byggelovens § 5, stk. 2, som værende
i strid med en forsvarlig og hen
sigtsmæssig byudvikling og derfor ik
ke med denne lovhjemmel kunne
medføre krav om udvidelse af vejen
eller anlæg af en ny vej som betin
gelse for udstykningens godkendelse.
Sikring af en mere hensigtsmæssig
vejføring i området måtte således
henvises til en partiel byplanvedtægt,
eventuelt efter forudgående nedlæg
gelse af et foreløbigt forbud mod ud
stvkningen, jfr. byplanlovens § 9.

Boligministeriet ophævede derfor
hermed det påklagede forbud. Mini
steriet udtalte imidlertid over for sog
nerådet, at boligministeriet ville være
villigt til på sognerådets begæring at
nedlægge et forbud mod udstyknin
gen i medfør af byplanlovens § 9.

Ved afgørelsen havde boligministe
riet bla. henset til, at vejbestyrelses
lovens § 3 ikke kan antages at af
give hjemmel for vej bestyrelsen til at
betinge den omhandlede udstykning
af en øget vej bredde og forbedrede
oversigtsforhold ved den private fæl
lesvejs indmunding i bivejen, jfr. den
kommenterede udgave af vej bestyrel
sesloven, 5. 109—ib.

jadomstoleneZ

Forbud mod par
kering af hyrevogne.

Statueret, at politiet kunne forbyde
hIrevogne al ho/de pil nogle pil bane
‘ilrdspladsen i Odense anlagte park e
rngsbilse. der var beregnet for bili
ster med korii’arigt ærinde p statio
nen.

Forskellige førere af lillebiler hav
de holdt på nogle på banegårdsplad
sen i Odense indrettede parkeringsbå
se, uanset at der var opsat en forbuds
tavle med tekst: »Parkering forbudt
over 15 minutter — Stopforbud for
hyrevogne.«.

Der blev rejst tiltale mod de på
gældende, der imidlertid gjorde gæl
dende, at forbudet var ulovligt, da
det var et indgreb i den fri hyreret,
og det ikke var begrundet i færdsels
mæssige eller andre almene hensyn.
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Det blev under sagen oplyst, at det
pågældende stopforbud for hyrevog
ne kun gjaldt 5 parkeringsbåse foran
jernbanestationen, og at forbudet
skyldtes ønske om at friholde enkelte
pladser, således at også privatbilister
fik mulighed for at holde en kort tid
ved stationen.

Underretten fandt det sandsynligt,
at de 5 omhandlede pladser ville væ

re besat af hyresogende lillebiler, når
tog ankom, hvis et forbud herimod
ikke blev gennemført. Retten fandt
derfor ikke, at politiet ved efter for
handling med kommunen og statsba
nerne at forbeholde denne beskedne
parkeringsmulighed for privatbilister
havde overskredet sin kompetence.

De tiltalte lillebilchauffører blev
derfor ikendt hver en bøde på 60 kr.

Denne dom blev stadfæstet af
østre landsret (U.f.R. 1966—911).

Civilingeniør E. 1-larste påpeger den
samfundsøkonomiske interesse, der
kan ligge i en sådan standardisering,
og anfører: »Det er ikke rationelt, at
store moderne blandeanlæg skal pro
ducere alt for mange forskellige kva
liteter i forholdsvis små portioner.
Ved en forenkling m.h.t. belægnings
typer og lagtykkelser kunne disse an
lægs kapacitet øges væsentlig samti
dig med, at produkternes kvalitet kun
ne forbedres<. Ingeniør Harste mener.
at det må være værd at overveje, om
man ikke skulle finde sammen i ar
bejdet med en sådan standardisering.

Statens Vej laboratorium har ved
flere lejligheder gjort tilsvarende syns
punkter gældende, senest i en artikel
i Dansk Vejtidsskrift nr. 5, 1965. Der
foreligger endvidere på forskellige
områder et grundlag for de overvejel
ser, civilingeniør Harste efterlyser. En
skitse til standardisering af typer til
slidlag af pulvermaterialer er således
fremført på Vej- og byplanforenin
gens kursus over bituminose vej belæg
ninger november 1962. Vej laborato
riets krav til asfaltbetonbærelag og
slidlag til motorveje er et andet eks
empet på »normaltyper«.

Såvel standardisering af leverings
betingelser som normkrav til materia
ler kan indebære en skjult tendens til
at virke bremsende på en udvikling.
Det må derfor være hensigtsmæssigt,

at rammerne i sådanne standardkrav
gøres så rummelige som muligt. I for
annævnte skitse til typer af pulveras
falt, var typerne angivet ved sigtekur
veintervaller indtegnet i diagram. En

sådan typeinddeling kan virke rigori
stisk. Typeinddelingen kunne mulig
vis simplificeres ved en fastlæggelse
af typer efter principper i tabel 1.

Skitsen i tabel i foregiver ikke at
være et endeligt forslag, men er anført
som eksempel på, hvilke størrelser iøv
rigt rummelige krav kan bygge på. En
nærmere bestemmelse af cirkaværdi
for maksimalkornstørrelse, eventuelt
indhold af groft stenmateriale, ville

I en artikel om standardisering af

vejbefæstelser, i Dansk Vejtids

skrift 1967, nr. 3 efterlyser civil

ingeniør E. Harste standardisering

af bituminose belægningsmateria

formentlig i en del tilfælde være et
nødvendigt supplement til typeindde
ungen i tabel 1. Eksempelvis ville den
type graduering, der foreløbigt er fo
reslået til slidlag af asfaltbeton på

motorveje, kunne bestemmes som tæt
graduering, type 3 med tilføjelse af
begrænsende krav til maksimalkorn
størrelse (14—16 mm) og indhold af
groft stenmateriale (62—72%). Blandt
de overvejelser der iøvrigt melder
sig, er spørgsmålet om, i hvilket om
fang typeinddeling af bituminøse ma
terialer forudsætter og kan indpasses
i standardprodukter fra stenproducen

Foreningsmeddelelse

Dansk Amtsvejingeniørforening

afholder drsin øde i København i da
gene 28.—30. niay.

Delta’erne anmodes om selv at
sørge for indkvartering.

Standardisering af
bituminose vejbelægninger
Civilingeniør A. Skjoidby, Statens Vejlaboratoriurn

ler.

Tabe) I Sk,tserv.’i h peine/deling af pitli ermah-Yhile; 1,1 v1id/a.

Tætte gradtieringet

Type i Type 2 Type 3

101) ‘‘ gennemfald (Km.\) >4 mm—<8 mm 8—12 mm >12—18 mm
91) Çi gennemfald (Kn): 3—6 mm 6—10 mm 10—16 mm
Sigte 2 mm, gennemfald: 55—75 % 30—55 % 20—40 r/(

Fillersigte. gennemfald: 6—14 —10 4—7 Ç4

.4bne gradueringer

Type 1 Type 2 Type 3

100 % gennemfald (Kfll.L): >4 mm—<8 mm 8—12 mm >12—20 mm
90% gennemfald (Kq0): 4—7 mm 7—11 mm 12—19 mm
Sigte 2 mm, gennemfald: 30—50 % 12—28 % 5—18 %
Fillersigte, gennemfald: 4—9 % 4—28 % 3—6

ter.
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FOR EN

SIKKERHEDS SKYLD!

NORDISK AUTOVÆRN

i motorvejens

midterrabat

NORDISK AUTOVÆRN
Salgokontor eet for Store-Bælte

NORDISK AUTOVÆRN, Askeby, Mon
Telf. (03) 81 74 11

ASKEBY, MØN

Salgskontor vest ler Store-Bælt

AIS SYDJYDSK LECA: BETON, Egernsund
Telf. Gråsten (046) 5 17 13

SKOVGAARD læssemaskiner
SKOVGAARD model D:

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

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

Nye modeller, bygget
på mange års
erfaringer i sædvanlig
SKOVGAARD kvalitet.
.
Maskiner med
kapacitet og med
pepv i.
.
Dansk fabrikat,
bygget til danske
forhold.

RASK-PEDERSEN & DALSGAARD A/

NÆRUM TLF. (O1)*802800

••.

s
1 0

I

-4
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Ny udgave er udkommet af:

*

*

*

KJELLERUP VÆGT & MASKINFABRIK A/S

Telf. Kjellerup (068) 8 1688

- ,. .

v%%. _

- .

Stobeasfalt
til gade- og vejbelægning
hånd- eller maskinudlagt

Færdselslære
7. udgave

Af E. Groes-Petersen

Po/itlinspektØr

og Poul Eefsen

Kontorchef i justilsministeriet

7. udgave er forsynet med en del nyt stof og ført

àjour m. b. t. nye bestemmelser og afgørelser.

For fØrste gang udsendes bogen i lØsbladesystern,

og det er meningen I à 2 gange om året at udsende

supplerende blade. Husk derfor venligst at blive

noteret op hos Deres boghandler for fortsættelsen.

I ringbind kr. 69,50.

FÅS I ENHVER BOGHANDEL

NYT NORDISK FORLAG - ARNOLD BUSCK

A/S DANSK ASFALTFABRIK
østre Teglgade. Kbh. SV.TIf. (01)44 *Hilda 1648

NYSTED

Telefon 8711 88

AAR HUS

Telefon 3 3844

ODENSE

Telefon 123681

-

ziir
BETON-FILTERRØR

* Sorterings- og doseringsanlæg

Transportorer

Siloanlæg

Stenknuserarrangementer

Enkelte maskiner eller komplette anlæg — alt bygget af

standardkomponenter.

De velkendte problemer med hensyn til en effektiv dræning er
nu last ved anvendelse ef POROSIT-rILTERRØR.

POROSIT-FILTERRØR, som fremstilles Danmark efter tyske pa
tenter, har gennem mange år bestået sin prave overalt i Tyoklend
ved anlæg et veje, aulobaner, flyvepladser, sportspludser, indu
stri- og boligbyggeri m. m.

PORoslT-FILTERR0R er udelukkende fremstillet at hårdt niateriule,
og den najugtige porevolumen i forbindelse med muftesamlinger
garanterer en hidtil ukendt filtaruirkning ved ringe overdækning
med grus (30-50 mm), idet rarel selv virker som filter og derved
hindrer tilstopning i modsætning til tidligere kendte rar ef ler,
eller pluoticror med riller eller huller.

Demonstration og tilbud tuden forbindende

DANSK POROSIT AfS
STRANDVEJEN 96 . AARHUS C . TLF. (06) 14 22 22
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DVI KLOAKPUMPER
TO BEDRE OG BILLIGERE LØSNINGER

r.o_1

DVI seIvansugende.
Ideel, hvor pumpen står
oven på brenden, eller
hvor der kan etableres
nudoverlab.

FRISTRØM
10-300 m3lfim.
DANSK
ARBEJDE

— derfor altid reserve
dele og omhyggelig
service.
Hvirvelstrømsprincip
pet betyder mindre
slitage og forhindrer
tilstopning.

Udbed Dem nærmere
oplysninger.

VEJAFSTRIBN ING

STRIBEMASKINER

Vore stribehold udfører opmærkning og afstribning overalt i landet.
Specialudstyr for lufthavne og kantlinieafstribning.

STRIBEMATERIALER

Moderne maskiner med tilhørende specialudstyr til al vejmarkering med
eller uden refleks. Bl. a. universalmaskinen «Junior».

KANTREFLEKTORER

Hvid og gul vejstribemaling. Kold- og varmplastic materialer.
Refleksglasperler til alle formål. Prisma Plastix permanent markerings
materiale.

Prismalite, hvide og orange.

SCANREFLEX
ALGADE 5 - KORSØR - TLF. (03) 57 1067

EN UDMÆRKET LOSNING

DVI dyk.
med dobbelt hårdmetal.
Pakdåse og siticagel
motor.

DVI HAT’
er drukneoikker og udtuf
tot til det fri, derfor
sikker og universal.

DANSK VANDINGS INDUSTRI
SNOGHØJ PR. FREDERICIA — TELEFON ERRITSØ (059) 5 22 11

A 29



Regler for
annoncering i
Dansk Vejtidsskrift

1. Betaling

Annoncepriser er exclusive klicheer tegnearbej
de etc. Såfremt intet andet er anført, erlægges
betalingen, når bladet er udkommet. Udebliver
betalingen efter påkrav, kan det resterende an
noncebeløb kræves forudbetalt, og bladet for
beholder sig ret til at standse annoncens ind
rykning, til betaling er indgået. Korrektur af ny
opsatte annoncer fremsendes inden trykningen.
Ekstra korrekturaftryk, væsentlige ændringer I
korrekturen og andet, for hvilket trykkeriet
måtte beregne sig særlig betaling debiteres
annoncøren. — Bladet forbeholder sig ret til i
tilfælde af unormalt store stigninger i pristallet
at kunne annullere en annonceordre.

2. Fejlagtige annoncer

For fejl i annoncer indrykket i overensstem
melse med annoncørs eller bureaus angivelser
påtager bladet sig intet ansvar. For fejl og
mangler, som annoncer og bureau ikke bærer
ansvar for, ydes kun reduktion efter bladets
eget skøn over annoncens værdiforringelse. Ind
rykkes en annonce flere gange med samme
fejl, uden at bladet modtager reklamation, ydes
der kun eventuel godtgørelse for den første ind
rykning. Reklamationer, rettelser og standsnin
ger må indgives skriftligt. For telefonisk besked
tages intet ansvar.

3. Udskydning

Bladet kan uden særligt varsel flytte annoncen
til et andet nummer eller anden placering end
den bestilte, såfremt bladets ombrydning kræ
ver det, medmindre annoncen ved udtrykkelig
bemærkning på ordresedlen er bestilt til ind
rykning i et bestemt nummer eller med en be
stemt placering, for eksempel ved at der på
ordresedlen er anført eller udskydes”.

4. Annoncernes tekst

I læsernes, annoncørernes og bladets interesse
kontrolleres alle modtagne annoncer, og bladet
forbeholder sig ret til at nægte optagelse af en
hvilken som helst annonce. Eksempelvis optages
der ikke annoncer, der ikke er i overensstem
melse med lovgivningen. Annoncer med politisk
eller religiøst indhold eller med angreb af per
sonlig karakter optages ikke. Optagelse kan
iøvrigt nægtes for:

— annoncer, som skønnes at være vildledende,
tvivlsomme eller uærlige

— annoncer, som skønnes at være usammelige,
simple eller fornærmende

— annoncer, som skønnes at skabe åbenbar
mistillid til ærlig reklame

— annoncer, som iøvrigt skønnes at stride mod
bladets interesser.

Til alle tænkelige formål

TRANSPORTØRER
Sækketransportorer • Letvægtstransportorer • Køb
mandstransportører • Kopelevatorer • lJoseringsan
læg • Rullebaner • Ruller • Endeløse bånd.

Produktion efter moduiprincip derfor:
UHYRE DRIFTSSIKRE * KONKURRENCELØSE PRISER

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

Morsogade 6 — Esbjerg

(051) 2 01 99 —

Telex: 3288

Salgskontor København: T. V. Klein, BYen 5058,
Salgnkontor Silkeborg: N. C. Rysguard, (0681) 4866.
Salgukontor Tyskland Clauson-Kaas, (046) 5 16 21.
Salgskontor Sverige: Bengtson Maskinaffår, Tlf. Malmø 93 57 40,

tlf. Stockholm 83 21 23.

IEDERSIIAIB
MASKINFABRIK AIS
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Fejemaskine jern
beton
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.
monteres lynhurtigt i traktorens 3-punkts B B

.
• • lift. Kraftovertoririgsakslen nr forsynet med B B
I

•B beskyttelsesror og kobles med snaplås. 1
.

•B Tappe og kardanled er udskiftelige, så fejemaskinen passer B B
.

• • til alle traktormærker. B
• .

Den svingbare kost har en ejebredde på t 700—2006 mm. .
I.•. Vægt: 325 kg.
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_______________________
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• . FABRIK FOR VEJMASKINER . •

I
HELSINGFORSGAOE 0 . ÅRHUS N . TLF. (05) 1624441

BAfd. for Slæltand: BI.
B Repr J. Auel Pedersen, Kobenhann. Tlf. (01) 35 2640 IBI.. B
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£AAJGAAARD

VINKEL
GRØFTESLAMASKINE

nødvendigt kraftbehov Ca. 40
hk, kapacitet 4-5 km vejstræk
ning — 810 km groft pr. ar
bejdsdag. — Pris kr. 11.500.

Panser til påmontering af alle
gængse traktortyper. Arbej
der dybt nede selv i smalle
grøfter - og kan nå de høje
ste skrænter. Græsset søn
derdeles totalt, og efterriv
ning er Ikke nødvendig. Al
betjening, der er mekanisk,
foregår fra traktorens fører
sæde. S(åaggreqatet, der be
står af 2 vandret gående pro
peller, drives af kileremme.
Arbejdsbredde 1,30 m, række
vidde ned ad skrænt 2,60 m,

Prospekt og
demonstration
helt
uforbindende

DLAM
flANSK LANOBBUGS ANDELS.MASKININDKOB
Hovedkontor: Ullerslev St. Fyn,
Telefon (09-35) Ullerslev 22

DANALITH A/

KØBENHAVN - VESTERGADE 33K (01) 156747
MRHUS-J.P.LARSENSVEJ 19 BRABRAND (06)260431

AALBORG - VEJGAARD TORV 5 (08) 121177
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Stenmaterialer til vejarbejde Vaskede

OPMÅLING MED TOPOM&rER
FORENER HØJ kVALITET \‘

‘c MED GOD ØKONOMI
.J. r

:
Topomerermetoden er anvendt ved korrtægningsarbejder.
for en række kommuner og institutioner i samarbejde med
lokale Iandirtspektører. Metàden er benyttet ved taIrige
opmalinger af veje, fabriksanlæg, boligområder etc, i mål
forholcjfra 1:100 til I:IÖOO.

Eneret for Danmark;

LANDINSPEKTØR ERIK LUND
Bakkevej 15-17, SILKEBORG TLF. (0681) 1515.

— z°—

Leveres fra nedennævnte lejer:

Herrup pr. Vinderup
Burbjerg pr. Holstebru
ølby pr. Struer
Orum pr. Hejsiev
Sjorup pr. Viborg
Karlshaj, Hobro
Volutrup pr. Randers

Taastrup pr Herlev J.
Sum pr. Ry
Over Isen pr. Ikast
Frederikshaab pr. Randbel
Gesager v/ Hedensted
Knabberup pr. Vejle
Billesballe pr. Aorup (Fyn)

Leveres fra:

stenmaterialer til bygningsarbejde

Taootrup pr. Harlev J.
Knabberup pr. Vejle

NB. Stabilmaterialer fra Herrup, Hobro og Sum pr. Ry

Gesager vi Hedensted
ørum pr. Hajulev
Billeobolle (Fyn)

KORSHØJ & KNUDSEN Als Haraldsgade 36. Herning . Tlf. (07)12 31 55

Chas. F. Schou AIS
Lou iselund, Lunding

Tlf. (045) Haderslev 23435

Kontor
Tlf. (045) Haderslev 24233

Sten og Grus

BOTAX
STYRTSIKRE FØRERHUSE

BOTAX fordele:
* har glasfibertag
* har glasfiberdøre
* har bagdør plus 2 sidedøre
* har splintfrie ruder

— et kvalitetsprodukt fra

B OTAX MASKINFABRIK
v/ OTTO JØRGENSEN

Ormslev Station Tlf. AARHUS 06-283036

H. R. AAGAARD A/s

Entreprenør- og ingeniørfirma

Jord-, Vej- og Kloakarbejder udføres

Speciale: Pilotering — Grundvandssænkning

Udlejning at
GRAVEMASKINER — BULLDOZERE — TROMLER

Sjællandsgade — Tlf. (0581) Vejle 3883

I

MUNCH & LERCHE
Ingeniør & Maskinfirma

Skt. Knudsvel 21 . København V. *Ve 9340

Stribemaskiner,,City” IZET ,,Midway’
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HANS GULDMANN AIS

PUGGÅRDSGADE 6

KBHVN. V. TLF. (01) 14 41 01
TLF. (01)144301

DINKUM TILBYDER
SIDSTE NYT INDENFOR

ENTREPRENØRPUMPER
3” SPATE
induceret
gennemstromspumpe

Til:

Snavsetvandspumpning
Lænsepumpning
Hojtrykspumpning
Luttpumpe
Sugespidspumpning

Ydelse:

40.000 ltr./t
Max. sugehojde 9 mtr.
Pumpen er let og handy
Vægt kun 87 kg

172 sider
67 illustrationcr
format 25X17 cm
pris: kr. 42.—

Denne bog er beretningen om et usædvanligt stykke

forekningsarbejde, som ikke mindst er egnet til at

vækko opmærksomhed blandt trafikfolk i det Europa,

der hastigt er på vej ind i motoriseringens tidsalder.

TTEKNISK

FORLAG

i Skelbækgade 4 . København V

_____

Telefon (01) *21 68 01

3” Spate pumpen arbejder lige godt hvad enten det er
med vand, luftblandet vand eller luft alene. Pumpen er
selvfølgelig selvansugende.
Pumpen leveres med diesel- og elmotor.
Rekvirer venligst brochurer eller bed om yderligere op
lysninger og demonstration af pumpen uden forbin
dende.

Eneimportor

NICOLAISEN & LARSEN Ah

ULFBORG . (074)91600

geotekniske forundersøgelser
for vejprojekter -broer - dæmninger etc.

G E0D4I’%I KAMPMANN, KIERULEF & SAXILD A/S
Gribskevvej 2, København ø - Telt. Ry. 4210

Svalegärdsvej 60, Aalbørg - Telf. (081) 30444
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BRABRAND VOGNMANDSFORRETNING
Svend Moller — Tlf. (06) Aarhus 26 0041

Levering at grus og stenmaterialer

til såvel bygnings- som gade_ og vejarbejde.

Entreprenørkorsel med vogne fra 3 til 15 t samt traktor.

Entreprenør- og ingeniørfirma

KAJ BUNDGAARD A/S

Guldbæk pr. Godthaab J.
Telefon ø. Hornum (081-1 7711) nr. 180

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

Alt i betonvarer.

Speciale:

Forspændt beton

Autoværn

Nørreallé 25, Silkeborg

Tlf. (0681)1875, priv. 3698

KROGH’S STENSILOERA/s
Klim Strand pr. Klim — Tlf. (081-56811)

Klim 101

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

Alle størrelser i små skærver

Forlang tilbud uden forbindende

A 34

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

CHRISTIAN SKOV
Eisenballegaard (Det skarpe Hjørne) — TAULOV
TELEFON TAULOV (055 — 6 6111) 252

Kaj Christiansen
Vognmandsforretning

Al kørsel udføres. Levering af sten og grus.

Tlf. (09) 65 Korinth 158

Mogens Christensen, vognmandsforretning

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

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

Vej- og støbematerialer
i alle sorteringer haves på lager til omgående levering

i såvel store som små partier.

JENS MIKKELSEN
Pandrup —. Telefon (08) 247206

Bestil Deres

udenlandske tekniske bøger
og tidsskrifter

fra importafdelingen hos

TEKNISK FORLAG
SKELBÆKGADE 4. KØBENHAVN V
Telefon (01) *21 68 01

ENTREPRENØR . VOGNMAND

TH. ERIKSEN
FARSØ . TELEFON (086-32111)149

Vejmaterialer . Vejarbejder

Kloakarbejder . Al kørsel

HAJERfl
IMPORT SERVICE
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