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Schörling fejemaskine

nr. 52

solgt til Hørsholm Kommune

bET GAD FEJENDE LET MED SCHORLING

Oe avrtge 51 maskiner er seigt til: Ballerup-Måles Kommune t stk. HZ. • Birke-

rad Kommune i stk. 1KM. • Bresdbyersss Kommune i stk. HZ. • Cemesttabrik

kas Hardol, Asiborg i stk. 1KM. • Farsm Ksmmsne 2 stk. HZ-TOZ. • Fredericia

Ksmmane i stk. TTM. • Frederiksberg Kommune i stk. 1KM, • Onntslte Ksm

mose 3 stk. HZ-IKM. • Gladsase Ksmmsse 2 stk. Hz-TGZ. • Oisstrsp Ksmmsse

2 stk. HZ. • Helsinger Ksmmase 5 stk. HZ-TTM-IKM. • Herning Ksrnmsse 1 stk.

HZ. • Herstederses Kommune i stk. 1KM. • Hillerad Ksmmsse i stk. HZ. •

Hsidssre Ksmmsse i stk. HZ. • Haje Tåstrup Ksmmsne i stk. HZ. • Kbhvns.

Amts Vojoæsen 2 stk. TT. • Lysgby-Tårbæk Kommuse i stk. TI3Z. • Nybsrg

Kommsne I stk. 1KM. • Odense Ksmmune i stk. RZ. • Hadosre Kommune 2 stk.

HZ. • Statens Lufttartseæson 11 stk. 55-1KM. • Sylvudan, Kage (Junckers Sav

værk) i stk. TTM. • Sellerod Kommune i stk. RZ. • Sanderborg Kommune 1 stk.

HZ. • Tårnby Kommune i stk. HZ. • Vallensbæk Kommune i stk. 1KM. •

Ålhnrg Hunnoomsen i stk. TTM. • Århus Huvnevæsen i stk. TTM. • Århus

Knmmsne i stk. HH.
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E. T. GREWA/s KØBENHAVN - N.
Æ.G.(0193)700-ÆG.(0193)7878

Barber-Greene

- det største fremskridt i asfalt-blandeanlæg [ OA’III’IPAC

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.

Anlægget er støvtæt og indrettet til dobbelt fillersystem. Trans
portabelt monteringsudstyr sikrer hurtig tilkobling af alle kom
ponenter.
E. T. Grew AIS 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 fremskridf, siden Batch-anlæg introdu
ceredes.

ENTRE PRENØRAPØELINGEN
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Schörling maskine

nr. 53-54-55-56-57
solgt til Statens Luftfartsvæsen

DET GÅR FEJENDE LET MED SCHORLING

De nurige 52 maskiner er solgt til: Ballerup-Målov Kommune i stk. RZ. • Birke

rad Kommune i stk, KM. ø Brandbyernes Kommune i stk. lIZ. • Cementfabrik

ken Rardul, Aalborg i stk. 1KM. • Farum Kommune 2 stk. RZ-TGZ. • Fredericia

Kommune I stk. TTM. • Frederiksberg Kommune i stk. KM. • Gentofte Kom

mune 3 stk. 112-1KM. ø Gladsaxe Kommune 2 stk. RZ-TGZ. • Glostrup Kommune

2 stk. lIZ. • Helsingør Kommune 5 stk. RZ-TTM-IKM. • Herning Kommune i stk.

RZ. • Herstedernen Kommune i stk. KM. ø Hillerød Kommune i stk. RZ. ø

Hvidovre Kommune t stk. lIZ. • Hoje Tåstrup Kommune I stk. RZ. • Hørsholm

Kommune I stk. lIZ. • Kbhvns. Amts Vejvæsen 2 stk. TT, • Lyngby-Tårbæk Kom

mune i stk. TGZ. • Nyborg Kommune i stk. 1KM. • Odense Kommune i stk. lIZ.

• Rødovre Kommune 2 stk. lIZ. • Statens Luftfartsvæsen ii stk. SB-IKM. •

Sylvudan, Kage (Junckers Savværk) 1 stk. TTM. • Søllerød Kommune I stk. lIZ.

• Sonderborg Kommune i stk. RZ. ø Tårnby Kommune i stk. RZ. • Vallensbæk

Kommune i stk. 1KM. • Ålborg Havnevæsen I stk. TTM. • Århus Havnevæsen

1 stk. TTM. ø Århus Kommune I stk. RR.

Roholmsvej 19-21 2620 Albertslund . Tlf. (Ofl 6473 33
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Opdag de store Allis-Chalmers
fordele:

Sammenlign den nye HD-21 serie B
med en hvilken som helst anden
bæltetraktor

Allis-Chalmers fordelene. Det er ikke kun tomme

ord. Den nye HD 21 serie B har nu et helt år,

på de allervanskeligste arbejdspladser, samlet

masser af beviser.

Den •er stærk, pålidelig og har en stor pro
duktionskapacitet. HD 21 er den store bælte-

traktor, som man ikke har råd til at overse!

En robust 268 HK dieselmotor. Nyt topstykke,

ny blok, nyt kolesystem. Altsammen grundigt

efterprøvet i praksis. I alle slags terræn. Under

de sværeste arbejdsbetingelser. Nogle af mo

torerne har gået tusinder af timer uden, at der

skulle påfyldes olie mellem olieskiftene.

HD 21 serie B har en ny torque converter og

3 speed transmission, som forøger effektiviteten

ved alle hastigheder. Nyt lukket hydraulisk

system giver exceptionel pålidelighed og hurtig

reaktion.

Undervognens levetid er forlænget med 30 0/0.

Den har fået kraftigere kædeled, pinde og

bøsninger, forstærket kædehjul, fly vippebom og

A-ramme.

HD 21 er ny helt igennem. Nyt udseende. Større
komfort. Bedre udsyn. Lettere kontrol. Under
alle forhold, på ethvert job kan De forvente
topydelse af Deres fører og hans HD 21 serie B.

Sammenlign Allis-Chalmers HD 21 serie B med
en hvilken som helst anden bæltetraktor af
tilsvarende størrelse. Se på ydeevne, kvalitet,
service og indtjeningsevne. Så vil De straks se
de store Allis-Chalmers fordele. Har De råd til
at gå glip af dem?

Ring efter brochure og nærmere oplysning.

i samme størrelse.

INDUSTRIVEJ 7, GLOSTRUP tlf. (01) 961900 ALLIS-CHALMERS



I/ejbelægning under kontrol

Cementstabiliserel gms
Im Hedehusene Grusgmv

Fra Ca. 1. juli er vi i stand til at påtage os større
opgaver med cementstabiliseret grus, idet vi tager
et nyt stort blandeanlæg med kapacitet Ca. 100 m3/h
i brug i Hedehusene Grusgrav.
Vort centrallaboratorium fører løbende kontrol med
kvaliteten.

I
Parkeringsareal 11.000 m2

på Prøvestenen.
Belægning af 15 cm

cementstabiliseret grus forseglet
og afdækket med

10 kg/m2 asfaltpulver.

(AMMANN

DANSK DAMMANN ASFALT
AMALIEGADE 15 KØBENHAVN IC TLF. 1011 56388
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Caterpillar, Cat og Traxcavator er indregistrerede varemærker for Caterpillar Tractor Co.

CAT 12F MOTORGRADER
DRIFTSSIKKER OLIEKOBLING

Den specialbyggede økonomiske CAT olie-
kobling med uafhængigt tryksystem, der
sikrer konstant fuldt filtreret smøring, er
kendt for lang levetid og skal kun sjældent
justeres.

HYDRAULISK MANØVRERING
Alle kontrolhåndtag manøvreres hydraulisk
og føreren betjener derfor legende let præci
sionskontrol af bladløftog cirkelvending der
er mekanisk drevet og derfor mest nøjagtig.

ENESTÅENDE STABILITET
Kontrollernes store nøjagtighed er baseret
på maskinens stive hovedramme, der, hvor
påvirkningerne er størst, er af tredobbelt kas

se-sektion, dette tilligemed totallængde på.
over otte meter giver enestående stäbilitet.

JUSTERFRIT BRÆNDSTOFSYSTEM
Det enkle justerfrie CAT brændstofsystem
holder driftsomkostningerne nede, idet
brændstoffet indsprojtes gennem en stor
selvrensende åbning og forbrænder rent og
fuldstændigt i cylinderen.

GODT UDSYN
Instrumentbrættets lave profil giver føreren
glimrende udsyn fra det indstillelige sæde.

OMFATTENDE EKSTRAUDSTYR
Automatisk bladkontrol, frontmonteret
bulidozerblad, hydraulisk opriver og harve,
bladkasse, bladstabilisator, sneudstyr m.m.

CATEPPILLAP

Originale
CATERPILLAR

reservedele
findes naturligvis al
tid parat på vort la
ger—klar til at arbej
de i Deres maskine.

På ENMACO’s
værksteder

er De sikker på at
arbejdet udfores som
det skal og bør ud
føres. Veluddannede
og erfarne mekani
kere med alt tænke
ligt specialudstyr er
til Deres rådighed.

KØBENHAVN: AMAGER LANDEVEJ 149 .2770 KASTRUP . (01)502464 . ÅRHUS: ENGTOFTEN 16 8260 VIBY. JYLLAND (06)145533



Amtsvejinspektørforeningens årsmøde
i Københavns amt den 19. - 21. maj 1969

På bestyrelsens vegne aflægger jeg
herved amtsvejinspektørforeningens
58. årsberetning for året 1968/69.

Først omtales spørgsmål af mere
almindelig interesse afsnit I-IV, og
derefter nogle af de mere specielle
sager, som bestyrelsen har beskæftiget
sig med, herunder i samarbejde udad
til, afsnit V-XI1.

I. Kommunalreformen
De nye amtskommuner.
I det forløbne år har der været ud-

foldet stor aktivitet med hensyn til

gennemførelsen af kommunalrefor

men. Adskillige lovforslag tagende
sigte herpå er forelagt og behandlet

i folketinget, og kommunalreform
kommissionen har fortsat sit arbejde.

Efterhånden som de grundlæggende

politiske beslutninger foreligger, og
retningslinier tilkendegives, kan den
administrative forberedelse tage en

fastere form end det hidtil har været

tilfældet.
Af en ganske særlig interesse for

den amtskommunale sektor i reform-

arbejdet er, at folketinget i marts

måned vedtog en lov om den nye
amtsinddeling. Fra 1/4 1970 vil der
være 14 amtskommuner, og heri ind
går købstæderne. Fra styrelsesområdet
kommer samtidig den skelsættende
ændring i forhold til de nuværende
amtskommuners styrelse, at amtsrådet

får en folkevaigt formand, en amts
borgmester.

Problemerne vedrørende den nye
kommuneinddeling er endnu ikke helt

afklaret, men antallet af nye kommu
ner, primærkommuner, vil blive ca.

300. Også købstædernes geografiske

område og dermed befolkningsunder
lag forøges i adskillige tilfælde væ
sentligt. De nye kommuner, herunder

købstæder, som kommer til at indgå

i de nye amtskommuner og bliver re
præsenteret i de nye amtsråd, er så
ledes langt fra de samme, som kendes

i dag, og de medbringer det nye træk,

at fremtidens amtskommuner kommer

til at omfatte både by- og landbefolk
ning.

De nye amtskommuner må således

se sig stående på et fundament, som

man ikke hidtil har kendt. Hertil
kommer, at forholdet til staten med

hensyn til byrder og opgaver også

ændres.
Der skal skabes noget nyt.

Målsætningen for kommunalrefor
men er erklæret i folketinget, og i

sidste instans må meningen være, at

den skal kunne befordre samfundsud
viklingen og blive til gavn for hel

heden.
I henhold til målsætningen har

tanken om styrkelse af det kommunale
selvstyre og om decentralisering fået

en fremtrædende plads. Heri ligger

en hensigt gående ud på at overføre

opgaver, gamle og nye, til kommu
nerne.

Når tale har været om kommunal

reformen, har de spørgsmål, som

vedrører antallet af amter, disses geo
grafiske grænser, den folkevalgte for

mand og de nye amtskommuners øko

nomiske basis hidtil påkaldt den stør

ste opmærksomhed, men efterhånden

som disse spørgsmål må registreres

som klarlagt, må det ventes, at de nye
amtskommuners opgaver og virkemid

ler vil samle interessen. Senere vil

selve virkningen blive betragtet, og

på den vil de nye amtskommuner

blive dømt.
Et udtryk for interessen for kom

munalreformen er, at det ofte bliver

fremhævet, hvor betydningsfuldt det

vil være at bevare en nær forbindelse

mellem politisk ledelse og befolkning.

Den moderne samfundsudvikling kan

nok byde på vanskeligheder i så hen

seende, fordi der forlanges løsning

af stadig flere og mere komplicerede

opgaver, og det kræver større enheder

og større apparater, hvorved afstande

kan øges, geografisk og menneskeligt.

Svaret på denne følgevirkning kan

ikke alene være en henvisning til, at

ingen kan vente at få alle goder. Der

foreligger utvivlsomt også på dette

område en vigtig opgave, som må

tilgodeses.
De foran fremdragne forhold ved

rørende de nye amtskommuner er fak

torer, som uden tvivl vil indgå med

vægt i overvejelserne vedrørende de

principper, som lægges til grund ved

opbygningen af forvaltningen, politisk

og administrativt.

Jeg tror, at der af hensyn til bære-

evnen bliver behov for stor indre

styrke i forvaltningen, og at vejen til

at nå den er delegering af myndighed

og ansvar, kombineret med bred koor

dinering og ledsaget af løbende in

formation over for offentligheden.

Det er nok en forudsætning, at

alle, som på forskellig måde er part
havere i formidlingen mellem gam
melt og nyt, gør en fællesindsats, og
jeg går ud fra, at vi ud fra helheds
betragtninger er indstillet på at med
virke heri.

II. Amtsvejvæsenet og fremtiden
Inden for amtsvejvæsenets område

er det ikke afklaret om der som et led
i — eller samtidig med — kommunal
reformen udover rene konsekvensæn
dringer agtes gennemført afgørende
forandringer i vejlovene, især vejbe
styrelsesloven.

For så vidt angår amtsvejvæsenet

Formandens beretning

Forma,iden, amisvejinspektor
H. Buch wald Christensen.

DanskJ7ejtidsskrift 6 . 1969 101



er det særlig de spørgsmål, der står
i forbindelse med hovedlandevejsio
ven, som samler interessen, idet især
anlæg af motorvejene fortsat kan give
næring til tanken om muligheden for
et tredie vejvæsen.

Som fremhævet i tidligere beret
ninger kan der i dette land ikke være
plads til tre vejvæsener af nogen be
tydning hver især. Med en helheds
vurdering som grundlag for overve
elser vedrørende mulige nyordninger

på vej væsenets område kan resultatet
efter min opfattelse ikke blive, at der
indledes en væsentlig svækkelse af
amtsvejvæsenet.

Hertil kommer, at det i en reform-
periode, som beskrevet i det foregå
ende afsnit, må forekomme overra
skende, hvis der tages væsentlige skridt
i modsat retning på de kommunale
vejvæseners område.

Under alle omstændigheder er det
betydningsfuldt, at den usikkerhed,
der hviler over amtsvejvæsenets for
hold, nu afløses af klarhed.

Under de ved kommunalreformen
hejste signaler vil amtsvejvæsenet sam
les i færre og større enheder i de nye
amtskommuner og i nær tilknytning
til disses øvrige tekniske institutioner,
går jeg ud fra. Der arbejdes på dette
grundlag på at finde de bedst mulige
rammer med det sigte på et bredt felt
at tilvejebringe kapacitet til løsning
af betydningsfulde opgaver, som det
må være nærliggende at pålægge de
amtskommunale, tekniske organisatio
ner. Det er samtidig en bestræbelse
inden for disse rammer at skabe gode
arbejdspladser, som kan bevare nu
værende styrker inde og ude, og som
kan tiltrække unge mennesker med
lyst til at gøre en indsats. Endvidere
må det tilsigtes, at omformningspro
cessen kan foregå glidende fra ud
gangspunkt i det nuværende til det
trin stedligt behov fastsætter.

Det er for mig et alvorligt håb, at
der også under de nye forhold vil
være vækstbetingelser for et amtsvej
væsen tilpasset efter tidens krav.

Ill. Finansloven for 1969/70
Vej fondens indtægter er anslået til

1,64 milliarder kr., hvoraf 1,49 mil
liarder kr. bevilges til vejformål. Dis
se tal repræsenterer i forhold til fi
nansloven for 1968/69 en stigning
på 8 % henholdsvis 18 %.

Udgifter i henhold til hovedlande
vejsloven er 581 mill. kr., heraf til
motorvejsanlæg 411 mill. kr., til drift
af motorveje 9 mill. kr., ialt 420 mill.
kr. således, at der til øvrige hoved-
landevej sanlæg er påregnet anvendt
161 mill. kr. På finansloven for 1968/
69 var regnet med 491 mill. kr. til
udgifter i henhold til hovedlandevejs
loven, heraf til motorvejsanlæg 345
mill. kr., til drift af motorveje 5 mill.
kr. og til øvrige hovedlandevejsanlæg
141 mill. kr.

Til almindelige vejfondsarbejder
regnes anvendt 89 mill. kr. mod for
rige år 99 mill. kr.

For så vidt angår kommunernes vej-
udgifter er der for 1969/70 regnet
med et refusionsbeløb på ialt 740
mill. kr., heraf amtskommuner 315
mill. kr. Svarende hertil er vejudgifts
beløbene i 1968/69 anslået til ialt
1238 mill. kr., heraf amtskommunerne
419 mill. kr.

I finansloven for 1968/69 var de
kommunale vejudgifter for 1967/68
anslået til 1050 mill. kr., heraf amts
kommunerne 320 mill. kr. Ifølge vej-
direktoratets foreløbige opgørelse for
1967/68 blev vejudgifterne 1129 mill.
kr., heraf amtskommunerne 340 mill.
kr.

Den fortsatte stigning i de kommu
nale vej udgifter, og ikke mindst i
amtskommunernes, må mere alminde
ligt ses på baggrund af den fortsatte
stigning i priser, i krav til serviceni
veau og i trafikbelastning, ligesom
indførelse af merværdiafgift må erin
dres og endvidere omklassificeringen
af ca. 2000 km offentlig bivej til
landevej.

En yderligere faktor af betydning
gør sig gældende. Det beløb, som på
de årlige finanslove afsættes til almin
delige vejfondsarbejder, har stadig af
tagende værdi. Over en længere år
række har beløbet været omkring 100
mill. kr., de seneste år mindre.

Denne tilstand fører til, at anlægs
arbejder på landeveje, som har væ
sentlig betydning for den gennemgå
ende trafik, ikke kan opnå vejfonds
tilskud, selv om forudsætningerne her
for iøvrigt er fuldt ud til stede. Disse
anlægsarbejder har således enten måt
tet udskydes til en uvis fremtid eller
udføres på grundlag af den almindeli
ge refusion, antagelig ikke så sjældent

med forlængelse af anlægsperioden til
følge. Planmæssig udbygning af denne
del af vejnettet har under disse for
hold ikke gode vilkår.

Fra finanslovens vej område må og
så nævnes de beløb, der afsættes til
anlæg af viadukter mv. i henhold til
krydsningsloven. For 1969/70 regnes
med ca. 8 mill. kr., og de nærmest
foregående år har ikke afveget meget
herfra. Der vil antagelig for et sådant
beløb kun kunne udføres nogle få
anlæg om året. Da der stadig er et
udækket behov, og da ældre anlæg i
ikke ubetydeligt antal trænger til for
nyelse og modernisering, ville det væ
re af interesse at få klarlagt, hvorledes
en rimelig bedømmelse af behovet for
større aktivitet på dette område ser
ud set i sammenligning med det nu
værende bevillingsniveau.

Af den i forbindelse med finans
lovforslaget udarbejdede treårs-over
sigt indeholdende budgetoverslag for
1970/71—1972/73 incl, synes at frem
gå, at der hverken for de almindelige
vejfondsarbejder eller for viaduktan
læg i henhold til krydsningsloven er
påtænkt en løftning af bevillingsni
veauet, snarere er en faktisk nedgangs
linie fortsat.

Den nævnte treårs-oversigt viser
derimod for motorvejsanlæggene en
stigende tendens i bevillingsniveauet,
for øvrige hovedlandevejsarbejder ten
dens til stagnering.

IV. Vejrefusionerne
Efter årelange diskussioner om og

flere tilløb til begrænsning af vej
refusionerne er der i indeværende fol
ketingssamling vedtaget en ændring
i vej tilskudsloven således, at amtskom
munernes refusion nedsættes fra 75 %
til 50 % — og med virkning fra og
med 1969/70. De øvrige kommuners
refusion nedsættes ligeledes. Refusi
onsnedsættelsen ses i sammenhæng
med ændret byrdefordeling mellem
staten og kommunerne som et led i
kommunalreformen. Lovforslaget om
nedsættelsen blev fremsat 22. januar.

Samtidig med nedsættelsen af vej-
refusionen sker også nedsættelse af
andre af amtskommunens refusioner,
og i denne forbindelse har især syge
husrefusionen betydning. I sammen
hæng med refusionsnedsættelserne er
endvidere gennemført lov om generel-
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le tilskud til amtskommunerne, hvor

ved, som bebudet, penge flyttes fra

den østlige til den vestlige del af

landet.
I betragtning af hele forhistorien

og af de i udvalgsbetænkningen af

11/1 1968 om statens refusioner inde

holdte forslag til mulige ændringer i

refusionssystemet har overraskelsen

over nedsættelse af vejrefusionen an

tageligt været begrænset, men i hvert

fald er det overraskende, at virknin

gen skal gøres gældende for 1969/70,

og det føles som noget af en urime

lighed.
En vurdering af refusionsnedsættel

sens eventuelle rimelighed og af hold

barheden i grundlaget for den skal

ikke foretages her. Situationen er iøv

rigt den, at det samlede bedømmelses

grundlag beroende på den endelige

byrde- og opgavefordeling vel ikke

kan siges at være afklaret.

Vej refusionen må for amtskommu

nerne som nævnt nok ses som et led

i den samlede økonomiske helhed,

således som denne vil fremtræde efter

kommunalreformens gennemførelse

med følgevirkninger på væsentlige om

råder, herunder beskatningsmulighe

der.
Traditionelt har imidlertid finansie

ringen af vejudgifter været set i for

hold til motorafgifterne — jf. finans

loven. De udgifter, trafikudviklingen

har medført, er tilvejebragt dels ved

afgifter på motorkørslen og dels ved

kommunernes bidrag.
Så længe grundlaget for vejvæsenets

opbygning her i landet består uæn

dret, forekommer det hensigtsmæssigt

at lægge vægt på, at den nævnte sam

menhæng ikke udviskes. Det har be

tydning, at vejvæsenets finansierings

muligheder dog til en vis grad kan

forudses — til gavn for trafikafviklin

gen, herunder trafiksikkerheden, og

for planlægningen af vejarbejder.

Med en refusionsprocetit på 0 må

den tidligere kritik især af priorite

ringen af vejarbejder være imødegået,

og jævnbyrdighed med staten er til

stede.
For sidste gang kan der være an

ledning til at understrege, at den ge

nerelle kritik af den gamle refusions

procent gående ud på at overflødige

vejarbejder blev gennemført, ikke har

været saglig. Vej udgifterne er steget

som følge af et presserende behov.

Set med amtsvejvæsenets øjne vil
det, da fremtiden byder på en del usik

kerhedsmomenter, være meget ønske

ligt, at den nu etablerede tilstand på
dette område holdes stabil.

Det er vanskeligt at forudsige på

hvilket niveau aktiviteten vil stabilise

re sig for så vidt angår de vejarbej

der og den service, som henhører

under refusionsområdet. Virkningen

af kommunalreformen må være mere

afklaret end i dag, før en vurdering

kan ske. Det forekommer imidlertid

nødvendigt at fremhæve, at det ikke

under de ændrede forhold kan være

rimeligt at lade bevillingerne til al

mindelige vej fondsarbej der, herunder

krydsningslovens anlæg, fortsætte den

foran omtalte faktiske tilbagegang.

For disse anlægsarbejder vil alle øn

skelige prioriteringshensyn kunne sik

res.
Der vil i forbindelse med gennem

førelse af by- og egnsudvikling og

som et nødvendigt supplement til mo

torvejs- og andre hovedlandevejsanlæg

være behov for finansielt at sikre be

tids udførelse af betydningsfulde vej-

anlæg. Ud fra helhedsbetragtninger

må den almindelige vejfonds rolle i

fremtiden have krav på opmærksom-

hed.

Sager, bestyrelsen har
behandlet i årets løb

V. Vintermødet og de her omtalte
sager

Amtsvejinspektørforeningens vinter-

møde afholdtes i Ingeniørhuset i Kø

benhavn d. 3. og 4. december 1968.

På formiddagsmødet d. 3. drøftedes

på internt medlemsmøde spørgsmål

af særlig betydning for amtsvejvæ

senet i sammenhæng med kommunal-

reformens nye amtskommuner, nemlig

spørgsmål vedrørende økonomi, op

gaver og administration.
Administrationsudvalget aflagde be

retning om udvalgets overvejelser ved

rørende den fremtidige tekniske for

vaitnings opgaver og dens hensigts

mæssige opbygning.
I eftermiddagsmødet deltog som

gæst direktør Jens M. Nielsen med

meddelelser fra amtsrådsforeningen.
På grundlag af drøftelserne på mø

det har bestyrelsen over for amtsråds

foreningen fremført hovedsynspunk

terne vedrørende de behandlede

spørgsmål og henstillet, at disse syns
punkter må indgå i amtsrådsforenin
gens overvejelser.

I mødet d. 4. deltog som gæster
fra vejdirektoratet overingeniør K. 0.
Larsen, overingeniør Aage Andersen
og kontorchef Poul Hansen og fra sta
tens vejlaboratorium professor H. H.
Ravn. Vej direktør K. Bang var for
hindret på grund af sygdom.

Formanden omtalte nogle sager be
handlet af bestyrelsen, og foreningens
udvalg afgav beretning om udvalgs-
arbejdet.

Kontorchef Poul Hansen holdt fore
drag om den praktiske gennemførelse
af fastprissystemet for anlægsarbejder.
Foredraget er refereret i Dansk Vej-
tidsskrift.

Professor H. H. Ravns meddelelser
fra statens vejlaboratorium er ligele

des refereret i Dansk Vejtidsskrift.

Iøvrigt henvises vedrørende vinter-
mødet til det til medlemmerne ud

sendte referat.

VI. Dansk Vejtidsskrift
Regnskabet for 1968 sluttede med

et overskud på godt 14.000,— kr. mod
et budgetteret underskud på 2.000,—
kr. Det bedre resultat fremkommer
dels ved en motiveret forhøjelse af
abonnementsprisen og dels ved om

kostningsbesparelser.

For 1969 er budgetteret med balan

ce mellem udgifter og indtægter.

Tidsskriftets økonomi er korisoli
deret, idet der forefindes reservekapi
tal tilhørende amtsvejinspektørforenin
gen men indestående i Teknisk For

lag. På grundlag af reservekapitalen

og aktier erhvervet i tidens løb i Tek
nisk Forlag — sidst i forbindelse med
forlagets udvidelser af aktiekapitalen
i 1968 — er der nu fuld sikkerhed
for, at forpligtelser over for Teknisk
Forlag kan indfries i tilfælde af op
hævelse af overenskomsten med dette,

og tillige repræsenterer disse behold

finger en for foreningen beskeden
men nødvendig stødpude over for de

senere års betydelige stigning i ud
gifter som følge af stærkt forøget
omfang af fagligt udvalgsarbejde.

Samarbejdet med Teknisk Forlag
varetages af redaktionsudvalget og er
fortsat forløbet på udmærket måde,

hvilket bestyrelsen, som det fremgår,

lægger vægt på og anerkender.
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Samarbejde udadtil

VII. Vejdirektoratet
Der har foreligget nogle enkelt

sager til udtalelse i bestyrelsen. En
kelte af disse er omtalt i referatet fra
vintermødet. Iøvrigt skal her nævnes
følgende:

Fra vej direktoratet er modtaget ud
kast til lov om vinlervedligeholdelse
og renholdelse af veje, og bestyrelsen
har på grundlag af indhentede udta
lelser fra kollegerne afgivet bemærk
ninger til udkastet. Lov ventes vedta
get i indeværende folketingssamling.
Der vil blive tale om mange nydan
nelser på dette område, og der vil
kræves god tid til den administrative
forberedelse. Næppe nogen tænker på
at stille sig afvisende over for service-
krav, som falder inden for en rimelig
praktisk og økonomisk mulighed for
imødekommelse, hvilket, for så vidt
angår glatføre- og sneforhold, nær
mere blev omtalt i forrige årsberet
ning. Her blev det også fremhævet,
at der må forudsættes en fællesind
sats, hvori de vejfarende tager del.
De betænkeligheder, der kan næres,
knytter sig ikke mindst til placering
af ansvar. Det må fortsat være de vej-
farende, som har ansvaret for kørsel
efter forholdene. Vi må tillægge ind
holdet af de retningslinier, som mini
steren for offentlige arbejder vil ud
sende for vintertjenesten, den største
betydning, og det er afgørende for os,
at det politiske led i vejmyndigheden
taler med her. Disse synspunkter er
støttet af amtsrådsforeningen.

Iøvrigt har fra vej direktoratet fore
ligget udkast til lovforslag om æn
dring af vej love i ren konsekvens af
kommunalreformen, nemlig for hoved
landevejsloven, vejbestyrelsesloven,
vejtilskudsloven og k rydsningsloven.
Disse lovforslag er mod forventning
ikke blevet fremsat. For så vidt angår
vejbestyrelsesloven må der formentlig
så foreløbig regnes med, at landeveje
i købstadsområder er de veje, som i
dag er optaget på amtsrådenes lande
vejsfortegnelser.

Fas/prissystemets anvendelse på vej -

arbej der har på forskellig måde været
til behandling. For hovedlandevejs- og
vejfondsarbejder kan henvises til om
talen af vintermødet. For så vidt angår
vejarbejder, som udføres med almin
delig refusion og som overdrages i

entreprise, er systemet indført fra 1.

april i år ved vedtaget lov om herpå
sigtende ændring af vejtilskudsloven.
De nærmere bestemmelser vedrørende
fastprisordningens omfang for disse
arbejder behandles i et nedsat udvalg,
hvori amtsvejinspektør Abild Ander
sen repræsenterer foreningen, men re
sultat foreligger endnu ikke.

Til fortsat behandling i vejdirekto
ratet er de tdiligere rejste spørgsmål
om forøget omfang af færdselstællin
ger- og analyser, retningslinier for
etablering af raslepladser, park erings
pladser, kiosker mv. ved offentlige
veje.

I forbindelse med vej direktoratets
arbejde med revision af bekendtgørel
sen om vej afmærkningen har fælles
udvalget, nedsat af Danske Stadsin
geniørers Fællesråd og amtsvej inspek
tørforeningen til behandling af disse
spørgsmål, henledt opmærksomheden
på behov for regler vedrørende vej-
visning til private virksomheder, her
under hoteller, campingpladser m.v.
Dette spørgsmål er videregivet til vej-
direktoratets overvejelser.

Endelig skal nævnes, at der under
Trafikkommissionen er nedsat en ar
bejdsgruppe til undersøgelse af for
holdet mellem vejomkostninger og
molorafgifter. Arbejdet foregår i un
dergrupper, og vejdirektoratet har an
modet vor forening om at lade sig
repræsentere i dette arbejde. Amtsvej
inspektør K. I. Poulsen er udpeget.

Vej direktoratet har som i foregåen
de år været repræsenteret ved vore
møder og har aktivt deltaget i drøf
telser og bidraget med materiale til
belysning af problemerne. Spørgsmål,
vi har stillet, er beredvilligt besvaret
eller taget op til overvejelse.

VIII. Amtsrådsforeningen
Bestyrelsen har haft kontakt med

amtsrådsforeningen i forbindelse med
behandlingen af lovforslag — eller ud
kast hertil — som har berørt amtsvej
væsenets forhold, og som vi har haft
anledning til at beskæftige os med.
Her kan nævnes de foran omtalte lov-
udkast vedrørende konsekvensændrin
ger af vejlovgivningen som følge af
kommunalreformen, lovforslag vedrø
rende fastprissystemets anvendelse på
vejarbejder, der udføres med alminde
lig refusion, og lovudkast vedrørende

vintervedligeholdelse og renholdelse
af vejene.

Kontakten omfatter endvidere det
nu rejste spørgsmål om motorvejs
projektering på Sjælland.

Amtsrådsforeningens teknikuminge
niøroverenskomst er fornyet i årets
løb.

Som nævnt under omtale af vinter-
mødet har vor forening rettet hen
vendelse til amtsrådsforeningen ved
rørende de med henblik på fremtiden
meget væsentlige spørgsmål, som op
står i forbindelse med kommunalre
formens nye amtskommuner, og som
er af særlig interesse for amtsvejvæse
net.

Amtsvej inspektørforeningens admi
nistrationsudvalg har i amtsrådsfore
ningen medvirket ved den fortsatte
behandling af momsproblemerne og
ved arbejdet med udarbejdelse af fæl
les kontoplan for de nye amtskom
muner. Udvalgets formand, amtsvej
inspektør Knud Jensen, deltog i de
af amtsrådsforeningen arrangerede
konferencer i efteråret på den kom
munale højskole i Grenå og holdt
foredrag om teknisk forvaltning i de
nye amtskommuner.

Jeg har deltaget i en del af amts
rådsforeningens bestyrelsesmøder og
repræsenteret vor forening ved amts
rådsforeningens generalforsamling i
Haderslev samt ved orienteringsmø
derne i Randers og på Christiansborg
og ved nævnte konference i Grenå.

Også amtsvej inspektørforeningen
har draget fordel af den udmærkede
lovinformation, som amtsrådsforenin
gen har iværksat.

Efter amtsrådsforeningens ibrugta
gen af de nye lokaler på GI. Strand
har adskillige af vore bestyrelsesmøder
og udvalgsmøder meget bekvemt for
os kunnet afholdes der.

Sammenfattende har vor forening
al grund til at værdsætte den kontakt,
som også i det forløbne år har bestået
i forholdet til amtsrådsforeningen og
sekretariatet.

IX. Stads- og havneingenior
foreningen og Ingeniør
sammenslutningens stads- og
kommuneingeniorer

Kontakten har også i det forløbne
år været formidlet af Danske Stads-

(fortsættes side 124)
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KLIPPE

EPOKE klippemaskiner sikrer rationel og økonomisk
klipning af vejrabatter, grøfter, skråninger etc.

HYDRAMOWER HR 15 med 4,5 m rækkevidde, ar
bejder i enhver stilling, hydraulisk betjent, fuld
oversigt over arbejdet. Kan monteres med udstyr
til gravning og læsning.

HYDRAMOWER HR 65 med 3,0 m rækkevidde.

TURBOMOWER for ophæng i de hydrauliske løfte-
arme. Monteres på få minutter.

Græsklipper GK-15 og 20 for vejrabatter. Sidefor
skydelig. Arbejdsbredde 1,5 og 2,0 m.

Græsklipper FM 30 — 0,75 m klippebredde — 9 hk.
motor — ideel til rabatter.

Turbo m 0 wer

Hydramower HR 65

Græsklipper GK
Græsklipper FM 30

A/S ALFRED THOMSEN — ASKOV — Askov pr. 6600 Vejen — Tlf. (05) 36 07 00
Epoke Sjælland: Kongevejen, Hesselrød — 2980 Kokkedal — Tlf. (03) 180255



XIII. internationale vejkongres
Tokyo 1967

Af amtsvejinspektør Chr. Kirkegaard, Aa/borg

Spørgsmål I:
Almindelige vejemner

Pkt. 1—4: 2/3, Vejes vedligeholdel

se (Vintertjenesten udeladt).
Uddrag af de fra forskellige lande

indsendte rapporter samt kongressens

konklusion
udarbejdet af

Chr. Kirkegaard, amtsvejinspektør i

Aalborg.
Omfattende dette emne var
der til kongressen indsendt 10 rap

porter, nemlig fra Vesttyskland, Dan

mark, Spanien, Storbritannien, Un

garn, Indien, Italien, Japan, Portugal

og Rumænien.
Af disse rapporter skal hovedind

holdet refereres nedenfor, idet særligt

interesserede henvises direkte til rap

porterne:

Vesttyskland
(Rapport 1 — 1)

Det fastslåes, at planlægning af den

fremtidige vedligeholdelse skal fore

tages allerede på projekteringsstadiet

for mest muligt at kunne lette dens

udførelse — idet
a) den senere vedligeholdelse ikke

må genere trafikken i væ

sentligt omfang — dette gælder
selvfølgelig særlig motorveje —

og
b) høj mekanisering af arbejdet

kræves alene af arbejdskraft-
manglen.

Det er ikke alene et pengespørgs

mål men også et spørgsmål om tid;

man kan derved føres ind på metoder,

der er dyrere i anlæg, så man f. eks.

undgår den tidligere ofte nødvendige

løftning af plader på betonmotorvej

ene. Ved anvendelse af flexible be

lægninger vil man f. eks. foretrække

den 11/2_2 gange dyrere støbeasfalt

fremfor asfaltbeton på grund af først

nævntes længere levetid.
Endvidere foreslåes foreløbig for-

syning af en asfaltkørebane med et

mindst 10 cm tykt asfaltdæklag i ste

det for den alm. lapning og vedlige

holdelses-overfladebehandling, både af

hensyn til forstærkning og profilfor

bedring af kørebanen.
Ved valg af istandsættelsesmetoder

ved motorveje er disses trafikintensi

tet aldeles afgørende. Indsnævring af

motorvejene til én dobbeltsporet kø

rebane kan kun foretages, såfremt tra

fikken er 1.200—1.500 køretøjer i

timen. Denne trafikintensitet oversti

ges på mange tyske motorveje, og da

ornkørsler sjældent kan arrangeres, må

rnotorvejenes tværprofil udformes såle

des, at der selv under reparationsar

bejder altid er 4 spor disponible.

To metoder er hertil udviklet i

Tyskland:

a) Bedste metode: Alle 4 spor ar

rangeres på motorvej ens halve

bredde (den anden afspærres til

reparation): dette kræver mindst

11,50 m bredde, der kan ind-

deles således: 3,25 m til last

vogne + 2 X 2,50 m til per

sonvogne ± 3,25 m til lastvog

ne.
Denne bredde på 11,50 m kan

på ældre motorveje opnåes ved

benyttelse af en del af midter

rabatten og af nødsporet (hard

shoulder). De nybyggede mo

torveje har allerede denne bred

de: 0,75 + 7,50 + 0,75 +
2,50 m. Metoden er anvendt

med stort held.
b) Kan 11,50 m bredde ikke op

nåes, må man dele profilet i 3
spor:
3,50 m + 2,50 m i én retning

og 3,25 m i modsat retning,

med 3,25 m under mere van

skelig og bekostelig reparation.

Reparationstjenesten må som tidli

gere sagt mekaniseres mest muligt;

mindre skader repareres af mobile ar-

bejdshold, der daglig overvåger 80—
100 km vej, større skader repareres af
hold med 180—225 km arbejdsstræk

ning. Ved 2 spors-motorveje anlægges
nu særlige vej mester-stationer, hvor
fra alle mindre reparationsarbejder ud
føres.

Græsset på yderrabatter, kanter,

grøfter og skråninger (f. eks. kan i

km vej have 10—12.000 m2 græsareal)
slås maskinelt af motordrevne maski
ner med central- eller sidevirkning

med indtil 5 m’s udlæggerbredde.
Udenfor disse arealer kan anvendes
landbrugsslåmaskiner med samlebe
holdere for det afslåede græs. Foran
autoværn, træer o.s.v. søges græsvæk

sten (med held) begrænset ved sprøjt
ning med kemiske midler.

Autoværn, standere og lign, renses
maskinelt; rapporten viser fotos af en
maskine ,der kan rense 2—4 km, auto-

værn pr. time.
Rensning af selve kørebanerne er

hovedsagelig begrænset til motorvej
ene, og der anvendes selvladende ma

skiner til fjernelse af salt (efter vin
terperioden) og større mængder snavs

og affald.
På andre veje anvendes forsøgsvis

seivladende rensemaskiner ved kant-

sten og på lange broer m. v.
Malede færdselsstriber slides så hur

tigt, at de må fornyes hvert år — helst

inden sommertrafikken sætter ind, så

et stort antal motordrevne malemaski

ner er nødvendige.

Danmark
(Rapport 1—3)

Omhandler kun bevoksning på rabat

ter, skråninger og rastepladser.
Først gives en gennemgang af si

tuationen indtil for få år siden, hvor

trafikken var svag og langsomtkøren

de, vej ene smalle med små påfyldnin

ger og afgravninger, hvorfra mulden

anvendtes til græsklædte og bløde ra
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batter, der dog ikke frembød nogen
reel trafikal fare.

Anderledes er forholdene i dag med
større, bredere veje, evt, med midter
rabat, mange store afgravninger og
påfyldninger, fladere skråninger og
specielt anlagte rastepladser, der be
plantet og besået skal indpasses æste
tisk i landskabet, og den hurtige tra
fik kan ikke tolerere de bløde rabat
ter.

En del af de ved de store moderne
vej anlæg rejste problemer refereres så
ledes:
1. Det er blevet dyrt at skaffe muld

jord (udgraves—flyttes—udlægges)
på de store græsarealer,

2. græsarealerne beherskes hurtigt af
ukrudt, der må bekæmpes,

3. udgifterne til gentagen græsslåning
bliver store,

4. hvis der anvendes ukrudtsdræben
de midler, bliver græstæppet kede
ligt, uniforrnt af udseende, bier
slåes ihjel, der sker skade på flo
raen- og måske på naboarealer, og

5. der må udfindes en metode, der
kan give de græsklædte rabatter en
tilstrækkelig bæreevne overfor
vildfarne bilister.

Løsningen af disse problemer disku
teres derefter, og der refereres,

a. Amerikanske erfaringer vedr.
græsbevoksning på helt gold
jord uden muld, hvor græsfrøet
var sået sammen med let asfal
teret strå, eventuelt gødet og
vandet.

b. Forsøg i Sverige, hvor muldjord
ofte er en mangelvare, syntes at
vise, at man kunne undvære og
faktisk skulle fjerne mulden, in
den der blev sået med en blan
ding af lavt- og tætvoksende
græssorter. (En blandingsrecept
er angivet i rapporten).

Uanset, at vejdirektoratet med cir
kulære af 16/3 1964 introducerede
den svenske metode i Danmark og an
befalede den forsøgt, var der i be
gyndelsen nogen skepsis deroverfor.
Men det viste sig snart, at et tilfreds
stillende græstæppe kunne opnåes selv
på mekanisk stabilt grus og dér tåle
en ikke alt for tung trafik, f. eks. på
rastepladser o. lign. Græs på nødspo
rerne må dog undgåes, da trafikan
terne så ikke tør benytte dem!

Forsøgene, der nu har stået på i
nogle år, viser følgende:

Ulemperne (ovenfor benævnt 1, 2
og 3) kan helt undgåes, meden ulem
per (pkt. 4) ikke er afhjulpet endnu,
idet der mangler tokimede planter,
og vedr, pkt. 5 kan det nu fastslås,
at græs kan gro på mekanisk stabilt
grus.

Andre problemer har dog vist sig:
A.’ Frø fra de lavtvoksende græssor

ter er meget små og gror langsomt,
tørrer derfor forholdsvis let ud og
vil derfor i de første måneder give
mindre beskyttelse mod sætninger
og erosion. Udtørringsrisikoen kan
imidlertid undgås ved at blande
frøet med let bituminiseret strå
eller spagnum og erosionen ved
plantning af buske og småtræer
i græsarealerne.

B: Hvis muld og dermed ukrudtsfrø
ikke helt kan undgåes på disse
arealer, må man 3—4 mdr, før
græssåningen behandle arealerne
med ukrudtsdræbende midler.

2—3 års forsøg synes at have vist
følgende:
1. Bløde muldrabatter kan undgås.
2. Disse rabatter kan befæstes med

stabilt grus uden derved at ude
lukke græssåning.

3. Græsslåning mere end i gang om
året skulle ikke være nødvendig,
og hø-mængden er lille.

4. Ved valg af passende græssorter
kan der opnåes et godt græstæppe
på f. eks. ler- og sandunderlag.

Om de økonomiske fordele kan føl
gende siges:

ci. Ved undladelsen af alt muldar
bejdet vil der kune spares ca.
70.000 kr. pr. km 4-sporet mo
torvej, og

b. besparelsen ved at undgå 1 gang
græsslåning kan anslås til Ca.
5.000 kr. pr. km motorvej.

Spanien
(Rapport 1—4)

Vejvedligeholdelsen udføres af de
lokale myndigheder, der med deres
mandskab og maskiner kan gøre dette
hurtigere, billigere og mere flexibelt
end statslige, overordnede myndighe
ders entreprenører.

Mekanisering af arbejdet er løsenet
for at nedbringe den medgåede tid og
mandskabsstyrke, og store optrænings
kurser for formænd, maskinførere og
arbejdere er påbegyndt, ligesom et
program for maskinindkøb, bygning

af maskinstationer og arbejderboliger
er påbegyndt, beregnet til at strække
sig over 4 år, afsluttet i 1968.

Træningskurserne afholdes i provin
sen vedr, lette maskiners betjening,
medens kurser vedr, svært materiel og
specielt udstyr afholdes på centralt
plan, sidstnævnte i forbindelse med
maskinfabrikanterne.

Som resultat af det hidtidige træ
nings- og rationaliseringsarbejde op
gives, at antallet af ansatte er gået
ned fra Ca. 16.000 mand i 1961 til ca.
12.900 i 1965, medens vedligeholdel
sesudgifterne er gået op fra 100 mill.
pesetas i 1961 til 627 mill, i 1964, og
værdien af maskinparken er steget fra
250 mill. pesetas i 1961 til 1000 mill.
i 1965.

Der gives herefter en oversigt over
de studier af vedligeholdelsesoperatio
ner, der gennemføres, og hvor de gen
nem mange år trænede og erfarne for
mænd m. fI. må gøres fortrolige med
de nye arbejdsmetoder, og nye ledere
må oplæres efter disse, på teoretisk
basis opbyggede retningslinier, og ny
arbejdsorganisation må skabes til mere
økonomisk udførelse af arbejderne —

og alt må derefter checkes af ved de
taillerede forsøg, hvor arbej dsoperatio
nerne spaltes op i overskuelige og sam
menlignelige enkelt-processer.

Der redegøres herefter for 4 ope
rationer, hver omfattende 6 sammen
hængende dages arbejde med data og
analyser for hver dag:

1. Lapning af asfaltkørebane (sur
facing) opdelt i A: spredte over
fladesår, med 20 m’s afstand, B:
dybe og tættere (10—20 m afst.)
sår og C: meget dybe og tætlig
gende sår (mindre end 10 m af
stand).

2. Overfladebehandling på allerede
asfalteret vej, opdelt i A: med kø
rebane bredde mindre end 6 m
(ADI: 2.500) og B: med ADI
250—500.

3. Opretning af asfaltkørebaneover
flade før overfladebehandling,
med overfladeskader og bølgedan
nelser.

4. Vedligeholdelse af grøfter, opdelt
i A: hvor grøfterne skal fordybes
mindst 20 cm, B: hvor uddybnin
gen kun er 10—12 cm, og C: hvor
grøfterne kun skal oprenses, ca. 5
cm. Endvidere er undersøgt for-
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skelligt andet, f. ex. nedtrykning i
asfaltkørebaner, stenknuserstatio
ner, kørebaneafmærkning, plant
finger, oprivning og opretning af
macadambelægninger.

Hver af disse operationer beskrives
detailleret, medtagende alle relevante
faktorer, og tidsstudier for person- og
maskinydelser udregnes, idet arbejder
ne splittes op i enkelt-operationer.

En kortlægning af alle samtidige
aktiviteter foretages i form af grafisk
fremstilling af hver dags arbejde.

Exempel 1: Jordarbejdspræstatio
nens afhængighed af jordartens type,
flytteafstand, aflæsningsmuligheder,
vogn- og maskintyper — med formål
at få udgravning og læsning pr. min.
til at være = transport og aflæsning
pr. min.

Exempel 2: Overfladebehandlirigs
afhængighed af sten- og asfaltlagrenes
beliggenhed, stenenes, asfaltens og
spredernes type og spredningstid for
skærver og asfalt samt antal af egnede
vogne — med formål at finde højst
muligt antal m2 færdigbehandlet kø
rebane i forhold til asfalt- og sten-
mængde udspredt, antal tromler og ar
bejdere.

Disse exempler er gennemregnet i
alle detailler og kurver derfor angivet
i rapporten — og så skal de deraf ud
lede nye arbejdsmetoder afprøves i
praksis!

England
(Rapport 1—6)

De rationelt opbyggede nyere en
gelske kørebaner, har kun vist meget
ringe fravigelser fra den førstopnåede
standard, hvor der ikke har været tale
om begåede fejl i bærelaget eller Un
derbunden.

For at lette slåningen på græsarea
ler anbefales det at fjerne alle forhin
dringer dér og at plante eventuelle
træer i samlede områder langs vejene,
med hegn bagved for at undgå paral
lisme. Nåletræer anbefales fremfor
løvfældende træer.

Vedligeholdelse og rensning af tra
fiksignaler, særlig ved motorveje, og
specielt udstyr må skaffes dertil. Eks
empelvis nævnes stigebiler med hy
draulisk elevator, også anvendelig til
inspektion under broer; men ved stil
ladssignaler anbefales forud anbragte
platforme.

Forsøg gøres for tiden med hensyn
til fabrikation af lysmaster, der kan
give efter overfor påkørsler. Lakering
o. lign, anbefales af hensyn til ren-
gøring.

Ungarn
(Rapport 1—7)

De nødvendige vedligeholdelsesar
bejder er først og fremmest forsynin
gen af vejnettet med støvfri belægnin
ger og med befæstelser stærke nok til
den forhåndenværende trafik.

Af det nationale vej net opgives
28 % at være overdimensioneret (i
forhold til nuværende trafik), 25 %
har tilfredsstillende og 47 % util
fredsstillende, for svag befæstelse, og
disse sidste må forstærkes, idet de kun
kan vedligeholdes ved lapning og re
paration, når de i øvrigt svarer til den
aktuelle trafikbelastning.

Vandbunden macadam gives en
anti-støv behandling med cutbackas
falt med småskærveafdækning; deref
ter vedligeholdelse ved lapning med
asfaitmaterialer, antistøv-behandlingen
gentages event, gennem flere år. En
vis forstærkning søges også opnået
ved efterfølgende tæppebelægning.

Til regulær forstærkning af sådan
ne belægninger anvendes et skærvelag
med cut-back asfalt.

Rapporten konkluderer, at vedlige
holdelse i tide, kvalitetsforbedring og
forstærkning er den mest effektive
form for vejarbejde, og den benævnes
derfor præventiv vedligeholdelse.

Af særlige forholdsregler for at

mindske tøbrudsskader nævnes bl. a.:
Dybdedræning, grøfter, gennemløb,
fjernelse af sne fra vejene, vejrepa
rationer udført inden vinteren til gen
skabelse af tætte kørebaner, lapning
under snefri vintre, trafikrestriktioner
(hastighed og vægt) anvendelse af be
fæstede rabatter (»hårde skuldre<)
ved særlig smalle veje.

Indien
(Rapport 1—8)

Rapporten synes kun at behandle
den langt overvejende del af vejnettet,
der må betegnes som jord- eller grus-
veje, og som med den stærkt voksen
de trafik efterhånden overbelastes
voldsomt, såvel af biltrafikken som af
de tunge massivrings-oksekærrer, til
hvilke særlige spor søges reserveret,

befæstet med 10 cm tykke betonstri
ber, ligesom særlige cyklestier søges
anlagt, særlig i byområderne.

Vedligeholdelsestjenesten er mest
organiseret i arbejdshold ansvarlige
for 8—16 km vej, der reparerer slag-
huller og hjulspor i kørebanen og
stierne med jord fra siderne, eventuelt
med vanding. En tynd asfaltoverflade
behandling har tidligere nødvendigvis
måttet fornyes hvert 3—5 år. Med kva
litetskontrol for asfalten og rigtigere
materialegraduering er det nu muligt
at opnå en belægnings-levetid på 5—7
ar.

De nævnte arbejdshold, mest cykle-
hold med ringe og simpelt udstyr, reg
nes som forløbere for mere avancerede
biludrykningsarbejdshold.

Italien
(Rapport 1—9)

Rapporten, der egentlig udelukken
de behandler vintertjenesten, omfatter
foranstaltninger til at undgå isdannel
ser på og rydde sneen af kørebanerne.
Rapporten ender dog med en omtale
af neopren-fuger, såvel ved overgan
gen fra broer til flexible kørebaner
som i tværfugerne på betonkørebaner.

Japan
(Rapport 1—10)

I rapporten behandles de metoder,
der siden 1965 har været anvendt ved
istandsættelser af ældre vejbefæstelser,
der nu ikke mere kan holde til den
stærkt voksende trafik.

Der beskrives et eksempel på en
20 cm tyk betonbefæstelse, der først
er forstærket med 6 cm tæt asfaltbe
ton og derefter med yderligere 4 cm
grov asfaltbeton.

Spørgsmålet er nu, om man — når
bundforholdene er tilstrækkelig gode
— skal udføre enten

1: en total ombygning bestående af
15 cm sandlag, 45 cm paklag, 3 x 6

cm åben asfaltbeton, 5 cm tæt asfalt
beton + 4 cm skridsikkert slidlag —

eller.

2: en forstærkning bestående af 8

cm udlignings-sandlag, 3 >< 6 cm
åben asfaltbeton, 6 cm grov og 5 cm
tæt asfaltbeton + 3 cm skridsikkert
slidlag, idet det anføres, at priserne
forholder sig for 1 og 2 som ca. 2.8

og 2.1.
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Efter at prøvestrækninger har væ
ret under nøje observation m. h. t.

nedsynkninger og andre skader, en
der man i en ren matematisk behand
ling af problemet, hvori bl. a. indgår:
antal år fra anlæg til total ombyg
ning, forholdet mellem udgifterne til
forstærkning og ombygning, antal år
fra anlæg til 1’ forstærkning, antal år
fra 1’ til 2’ forstærkning, antal år fra
2’ forstærkning til nødvendig total
ombygning og en faktor vedr, nød
vendigheden af istandsættelsen. Resul
taterne heraf opstilles sluttelig grafisk
således, at man med ovennævnte fak
torer kendte eller skønnede f. eks. kan
finde frem til, at når tiden fra anlæg
til nødvendig total ombygning må an
tages at være mere end 15 år, vil for
stærkning være mere økonomisk end
ombygningen.

Portugal
(Rapport 1—15)

Rapporten omfatter øjensynlig mest
forholdene i kolonierne og nævner, at
vedligeholdelsen af grus (jord)—veje
dels består i en genprofilering og dels
en periodisk fornyelse af gruslaget,
idet det nævnes, at før regntiden må
man særlig tage sig af tværprofilop
bygningen og alt angående vandafled
ningen: grøfter, dræn og rabatterne.

De, øjensynlig få, asfaltoverfladebe
handlede veje forsynes med ny over
fladebehandling hvert 4—6 år, måske
oftere — afhængig af befæstelsens type
og trafikkens art og størrelse.

Rabatterne, af grus eller jord, må
hyppigt genprofileres, hvorfor der ofte
anvendes en (helst lav) og krybende
beplantning, der dog kræver hyppig
slåning og hindrer god vandafledning.
Forsøg gøres nu, mest i selve Portugal,
med anvendelse af stabilt grus på ra
batterne.

Man er ganske klar over, at ved
ligeholdelsesarbej det må mekaniseres
mest muligt, og at hensyn hertil må
tages allerede ved vejens projektering,
ved valg af tværprofil m. m.

Rumænien
(Rapport 1—16)

Befæstelsen på langt den overvejen
de del af landets veje er stadig vand-
bunden macadam, og i Rumænien har
det ligesom andre steder vist sig, at
denne befæstelse ikke mere kan holde

til den tungere og hurtigere biltrafik.
De tidligere anvendte vedligeholdel
sesmetoder: nye macadamlag og plet-
vis reparation har ikke mere i tilstræk
kelig grad kunnet fjerne ulemperne
fra stadige kørebaneødelæggelser, støv,
mudder 0.5v., og nye mere rationelle
metoder er under udarbejdelse og for
søgsmæssig gennemførelse.

For veje med ganske let trafik an
vendes f. eks. en oversprøjtning af ma
cadambefæstelsen med asfalt, tjære, rå
olie eller nafta-affald (Rumænien har
behagelig let adgang til olieproduk
ter), en metode der dog kun kan bin
de sten og støv i 2—3 mdr. En noget
mere holdbar (1—2 år) metode består
i en forstærkning med et nyt maca
damanlæg (8—10 cm tykt) stabiliseret
med kalk og bitumen, også gjort tæt
ved en overfladebehandling af en el
ler anden art.

Den mest almindelig anvendte ved
ligeholdelsesmetode (på Ca. 90 % af
landevejene) har dog siden 1960 væ
ret udlægning af et let asfaltdæklag.
(Light asphaltic surfacing) i indtil 6
cm’s tykkelse ovenpå den event. regu
lerede og — efter trafikkens krav —

forstærkede gamle macadam. Denne
metode anvendes nu også på nye veje.

Asfaltdæklaget udføres som tæt be
lægning af knuste sten og asfalt af
forskellige typer med filler og udlæg
ges for nogle typers vedkommende
varmt, for andres koldt.

Disse asfaltdæklag regnes at kunne
holde i 5—7 år, selvfølgelig med sta
dig vedligeholdelse, efter trafikkens
krav eventuelt også med forstærkning
med et nyt asfaltdæklag ovenpå det
første. Efter nogle års erfaring har de
vist sig fuldt tilstrækkelige, selvom
de ikke alle steder vil blive den en
delige løsning, men til sin tid må reg
nes afløst af mere permanente og svæ
re belægninger.

Reparations- og vedligeholdelsesar
bejdet udførtes indtil for få år siden
af alm. vejmænd, men er nu rationali
seret ved oprettelsen af særlige ar
bejdshold (complex brigades) med Ca.
60 km arbejdsområde sorterende un
der vedkommende vej distrikts tekni
ske administration, motoriseret og ud
styret med asfaltblandemaskine og an-
det materiel; organisationen har vist
sig betydelig mere effektiv og økono
misk end den tidligere anvendte.

aiiinisterierne

Afspærring af privat
fællesvej i bymæssig
kommune

Vejdirektoratet har udtalt, at

kommunalbestyrelsen i en by
mæssig kommune i vejvedtæg

ten har haft hjemmel til at til
lade afspærring af en privat fæl

lesvej, men at spørgsmdlet om

eventuelle privatretlige færdsels

rettigheder til vejen henhørte

under domstolene.

Vej direktoratet har fået forelagt en
sag vedrørende færdselsret til en privat
fællesvej i en bymæssig kommune.
Grundejerne ved den oprindelige
strækning af vejen (strækning I)
havde påklaget en kendelse, afsagt af
kommunalbestyrelsen, hvorved kom
munen akcepterede en afspærring af
en i 1961 udlagt privat fællesvej med
tilsluttende stiforbindelse (strækning
II), hvilken vejstrækning havde sam
me gadenavn som strækning I og var
sidevej til denne og forbindelsesgenvej
til offentlig vej.

Den for kommunen gældende vej
vedtægt af 1951 indeholdt en bestem
melse om, at private fællesveje ikke
må afspærres uden kommunens sam-
tykke.

Vej direktoratet svarede, at kommu
nalbestyrelsen i medfør af den nævnte
bestemmelse i vejvedtægten kunne til
lade afspærring af den omhandlede
private fællesvej m. v., strækning II,
for offentlig færdsel. Da der ikke for
de langs strækning I boende grund
ejeres side var nedlagt påstand om,
at de skulle have særlig privatretlig
adkomst til færdsel ad strækning II,
fandt vejdirektoratet ikke, at kommu
nen skulle være afskåret fra at forby
de disse grundejere at benytte stræk
ning II. Spørgsmålet om eventuelle
privatretlige færdselsrettigheder for
grundejerrie langs strækning I til be
nyttelse af strækning II henhørte dog
under domstolene.

108 Dansk J/vjIjdsçk,if1 6 1969



--

Den helt rigtige vibrationstromle når det gælder
anlæg at gader og veje, tortove, parkering

VIBRATIONSTROMLER:
DYNAPAC CG 10, 1000kg— 9HK

DYNAPAC CG 11, 1700 kg—lo HK

DYNAPAC CG 31, 4000kg-22HK

DYNAPAC CC 40, 9400 kg —90 HK

TRAKTORTRUKNE VI BRATIONSTROMLER:

DYNAPAC CH, 3.500 kg til 12,5 tons.

JORDVIBRATORER:
DYNAPAC CM 13, 135 kg—7HK

DYNAPAC CM 20, 400kg—9HK

VIBRATIONSSTAMPER;
DYNAPAC CO 10,60 kg-2HK

C®.
SVENSK KVALITET FRA VIBRO VERKEN

VIBRO
- w

SALG OG

UDLEJNING

SERVICE OVER
HELE LANDET

hjortsa A. P. HJORTSO
ENERGIVEJ 26

2760 BALLERUP

TLF.: (01)974077
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INTERNATIONAL HARVESTER

GLOSTRUP — HORSENS — KØBENHAVN — RINGE — RINGSTED ÅRHUS N

INTERN ATIO NAL
HARVESTER

::•
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—..

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.

I-I -30 B
73 HK
I m3
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Stigningsgradienter for motorvej s- og motorgade
broer og -tunneler verden over —

og stigningsgradienters betydning for udformning

Af cand, mag. C. E. Andersen

af en bro over Storebælt

De første store og moderne motor
vejsanlæg var de tyske autostradaer.
Før krigen byggedes de stedvis med
meget betydelige stigningsgradienter,
og det selv på steder, hvor det ikke
var strengt nødvendigt at bruge store
gradienter. Motorvejen mellem Stutt
gart og Ulm har således en meget lang
stigestrækning med 70 0/00 gradient
og en anden meget lang strækning
med 60 0/ gradient. Man er dog gået
bort fra at bruge så store gradienter
på de tyske motorveje.

På den nye autostrada mellem
Frankfurt og Nürnberg bruges 40 0/00

stigning øst for Frankfurt, og det er
maksimum for hele strækningen.

Tunnelen under Kielerkanalen ved
Rendsburg har 40 0/00 gradient.

Den nyligt påbegyndte tunnel un
der Elben ved Hamborg får gradienter
op til 35 0/00

Wagenburg-tunnelen i Stuttgart har

57 0/oa stigning.
I Østrig har Europa-broen ved

Innsbruck 40 0/ stigning.
Motorvejen over Brennerpasset ud

føres med maksimalt 37 0/ stig
ning.

For de planlagte motorveje i
Schweiz tillades maksimalt 50 0/00

stigning,
Den nye vej syd for Sct. Gotthardt

har 70 0/00 stigning mod 110 0/00 for
den gamle vej.

De nye schweiziske motorveje har
som regel 50 0/00 maksimalstigning,

selv om man nu og da overskrider
denne standard.

Den nye motorveje mellem Milano
og Neapel, »Solvejen«, er udført med
højst 37 0/00 stigning.

Andre italienske motorveje har dog
lidt større gradienter. Gradienterne er
40 0/00 for den gamle motorvej mel
lem Genua og Po-sletten og ligeledes
40 Obo for den motorvej, der nu er
under bygning fra Savona til Venti
miglia. Motorvejen fra Savona til To
rino har et enkelt sted 50 0/00 gra
dient, men i øvrigt ikke over 30 0/00.

Motorvejen i Calabrien har normalt
kun 40 Obo gradient; men stedvis går
man op til 50 0/

I Spanien har man brugt 52 °/
gradient for den nye motorvejsforbin
delse gennem Guadaramabjergene.

\Tejene ved den nye tunnel under
Pyrenæerne mellem Bielsa og Agnouet
får 50 0/00 stigning.

I Frankrig tillades 40 °/ på de nye
motorvejsanlæg.

For den nye motorvejsbro ved Tan
carville nær le Havre, indtil for nylig
den bro uden for USA, der havde det
længste spand, er stigningsgradienten

65 0/00 ved den lave side af Seinen.
Den nye hængebro ved Bordeaux

har 47 0/00 gradient.
Marseille-tunnelen har 37,95 0/oa

gradient. Men tunnelramperne har ind
til 50 0/oo gradient.

Belgiens motorveje bygges med
40 0/ stigning som tilladeligt.

Den gamle tunnel ved Antwerpen,
der lavedes i 1930’erne, har 35 0/

stigning.
Også den nye tunnel har 35 0/oo

stigning.
Den første Rotterdam-tunnel udfør

tes med 36 0/ stigning.
Benelux-tunnelen får 45 Obo stig

ning.
Heinenoord-tunnelen syd for Rot

terdam får 45 0/oo gradient.
Tunnelen under Ijmuiden—Amster

dam-kanalen ved Velsen har 35 0/00

gradient. Coen-tunnelen under samme
kanalforbindelse vest for Amsterdam
samt Ij-tunnelen midt i Amsterdam
udføres begge med samme gradient.

I England planlægges de nye mo
torveje normalt med 30 0/00 gradient;
men i bakket terræn går man dog op
til 40

Dartford-tunnelen ved Themsen har
en gradient på 36 0/oo.

Birkenhead-tunnelen ved Liverpool
har 33,3 0/m.

Den nye paralleltunnel får 40 0/

gradient.
De to tunneler, der nu bygges i

Glasgow, får 62,5 0/00 gradient.
I Canada har tunnelen fra Mon

treal til Charron Island, der fører den
transcanadiske motorvej under Sct.
Lawrence-floden, 45 0/00 gradienter.

Den nye tunnel under Welland-ka
nalen har 60 0/00 gradienter.

Detroit—Windsor-tunnelen har
52 Obo gradient.
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I New York findes der et meget
stort antal vejtunneler og vejbroer for
hurtig og intensiv trafik. De er næ
sten alle bygget med 40 0/00 gradient,
der ligefrem er blevet en standard
dèr. Det er bemærkelsesværdigt, at
man har brugt denne gradient alle
rede i hestevognenes tid og gennem
bilernes udviklingsperiode, altså i ti
der, da bilerne ikke var nær så kraf
tige som nu.

Holland-tunnelen har 40 °/ gra
dient.

Lincoln-tunnelen har dog kun 35
0/00 gradient.

Quens—Midtown-tunnelen under East
River har 40 0/ gradient.

Battery—Brooklyn-tunnelen har 40
0/00 gradient i den ene retning og
36,7 0/00 i den anden retning.

Brooklyn-broens gradient er 1:31,
altså ca. 32 og ‘Williamsburgh
broen har i :33 gradient, dvs. Ca. 34
0/00. — De udførtes begge med jern
baner for bytrafik. Togene blev oprin
delig trukket af damplokomotiver.

Queensborough-broen har stedvis
efter gentagne ombygninger overor
dentlig stejle gradienter. Hovedforbin
delsen udførtes med 34 0/ gradient.

Triborough-systemet har normalt 38
—40 0/ gradient, men på tilslutnings
forbindelserne op til 60 0/ gradient.

George Washington-broen har 40
0/00 gradienter både ved østenden og
vestenden, men i opadgående retning
ved vestenden, hvor den slutter sig til
en høj bjergryg. Tilslutningsforbin
delserne, f. eks. til vejen langs Man
hattans vestside, er meget stejlere, helt
op til 60 Obo

Outerbridge-broen ved Staten Island
har 40 0/ gradient.

Verrazano-broen over indsejlingen
til New York har også 40 Obo stig
ning.

Narragansett-broen ved Providence
får 48 0/00 stigning.

Den store Deer Isle-hængebro i
Maine har 65 o/ gradient.

For McDonald-hængebroen i Hali
fax er gradienten noget lignende.

Den Ca. km lange motorvej svia
dukt fra Holland-tunnelen til Newark
har broer over Passaic og Hackensack
rivers, begge med stor gennemsej
lingshøjde og 55 0/oa gradient.

Delaware-broen mellem Philadel
phia og Camden har 35—36 0/00 gra
dient.

Baltimore havnetunnelen har 35
0/00 gradient.

Yorktown-broen, en stor, høj sving-
bro i nærheden af Richmond, har 45
0/00 gradient.

Forbindelsen over og under Ches
apeake Bay har 40 0/00 stigning for
tunnelernes og 30 0/00 for broernes
vedkommende.

For Norfolk-Portsmouth tunnelen
er gradienten 50 0/00.

Charleston-broen har 50 0/00 gra
dient.

Broen over Tampa-bugten, på vest
siden af Florida har en gradient på
50 Ob o. Det er en meget lang bro,
6,8 km, som i tre fjerdedele af sin
længde er horisontal. På den baggrund
er den betydelige stigningsgradient
særlig bemærkelsesværdig. Det ville
ikke have kostet ret meget mere at
udføre broen med længere stigestræk
finger og med f. eks. 25 0/00 gradi

ent.

Havana-tunnelens gradient er 50
Obo o

Mobile-tunnelen har 60 0/oo gra
dient.

Belle Chasse-tunnelen ved New Or
leans har 60 0/00 gradient.

Baytown-tunnelen ved Houston har
58,24 Obo gradient.

Pasadena-tunnelen, Texas, har 60
0/00 gradient.

Broen over Corpus Christi Channel
har 50 0/00 gradient.

Mackinac-broen har kun 25 0/00

gradient; men den er meget lang.
Oakland-Alameda-tunnelen har 47,5

0/oo gradient.

San Francisco—Oakland-broen har i
vest 40 Obo stigning. Det gælder ho
vedforbindelsen; sideforbindelserne

har op til 50 0/00

Golden Gate-broen har 30 0/00 gra

dient ved den sydlige (høje) landtil
slutning, men kun 20 0/00 ved den
nordlige (meget høje) tilslutning.

Den nye San Mateo-Hayward-bro
har 30 0/00 gradient.

San Rafael-Richmond-broen har 30
0/00 gradient.

Tacoma-broen har 25 0/00 gradient.
Deer Island-tunnelen ved Vancou

ver har 45 0/ gradient.
Den store Lion’s Gate hængebro

over indsejlingen til Vancouver har
48,36 °/00 gradient.

Den nærliggende »Second Nar
rows« bro har 50 0/00 gradient.

Den projekterede tunnel mellem
Rio de Janeiro og Niteroi skal have
en gradient på 45 0/00.

Den store buebro over Sydney’s
havn har kun 25 0/00 gradient. Men

den nye Paramatta-bro længere inde
har en gradient på ikke mindre end
60

Kanmon-vejtunnelen mellem Hon
shu og Kyushu har 40 0/00 gradient.

Tingstad-tunnelen i Göteborg har
40 0/00 gradient.

Älfsborg-broen i Göteborg har lige
ledes 40 0/oo gradient.

Askerö-broen har også 40 0/00 gra

dient.
Det samme gælder Vesterbroen i

Stockholm.
Essingeleden, motorvejen gennem

Stockholms vestlige udkanter, med
brostrækninger bl. a. over Mälaren, er
udført med gradienter på indtil
40 °/ på hovedstrækningen og på
tilslutningsstrækningerne indtil 62
0/00.

AInö-broen ved Sundsvall har en
gradient på 30 0/00.

I denne eksempelsamling er ikke
medtaget broer, som er meget lange,
eller som forbinder højtliggende land-
områder eller tunneler gennem bjerge
med tunnelåbningerne i omtrent sam
me højde, fordi der som regel ikke
er nogen grund til at udføre sådanne
broer og tunneler med særlig store
stigningsgradienter. Det ville være in
teresseløst her at nævne tal for f. eks.
den 5 km lange Ooster Schelde-bro el
ler den 40 km lange Pontchartrain
bro eller den 12 km lange Mont
Blanc-tunnel.

Den nye Lillebæltsbro får en stig
ningsgradient på 30 0/00.

På ramperne til den gamle Lille
bæltsbro er gradienten 33 0/oo

Samme gradient er brugt på ram
perne til Storstrømsbroen.

For broen mellem Sjælland og Møn
er gradienten 331/3 O/oo.

Denne gradient er også brugt for
broen mellem Tåsinge og Langeland.

På den nye Knippelsbro og den nye
Langebro i København er gradienten
25 0/00.

For den planlagte øresundsbro mel
lem Helsingør og Hälsingborg regnes
der i betænkningen med 35 0/oo for

vej, For broen over Kalvebod Strand
regnedes der indtil for et par år si
den med 30 0/00 for vejen.
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Den dag, De fr leveret Deres L maskine (LC 80 p larvebnd, LY 80 eller LY 4 x 4 p gummihjt
2- el. 4-hjulstraek) vil blive den fØrste, hvor De gratulerer Dem selv for en rigtig beslutning
for at have købt Poclain.

I

Dybdeske
Kraftfuld på udgravning, præcis på
kloakering og hurtig på oprensning,
dette er L-maskinens umiddelbare
“kvaliteter”, — bare se en i arbejde.
Den vil stå alle rekorder på en 9Q0

arbejdscyklus. Det bliver til mange
rekorder pr. dag. Men af større vigtig
hed er den produktion, der er resultatet
heraf.
Beviset for den “indre kvalitet” kommer
af sig selv, efter uger, måneder og år
med problemfri drift.

—.

.-

Langmonteret
grab

Enestående konstruktion,
sikker styring og over
lege kraft (27 tons cylin
dertryk på grabben) i dyb
der på op til 12,80 m er
garanti for reduceret ar
bejdstid og mindre om
kostninger på enhver op
gave i dybden mellem
spuns, til in-situ vægge,
fundamenter, pille huller
(runde og firkantede).
Effektivt og rigtigt udnyttet
er dette udstyr et uvurder
ligt aktiv.

Grab
Det patenterede Poclain grabsystem
giver den største nedtrykningsevne og
den bedste fyldning — HVER GANG
I tilgift får De en fuld roterbar grab,
der automatisk kan placeres i den
ønskede stilling for — eller under hver
operation.
8 forskellige grabtyper er til disposition,
og f. eks. er alle smalle fundaments
grabbe forsynet med udkaster, der
sikrer FULDSTÆNDIG tømning.

I.

i

q
I



Laesseskovi
Et udvalg i 6 størrelser læsseskovle fra
0,5 m3 V-type klippe skovle til 1,5 m’
alm. Læsseskovi indeholder den skovl,
der netop svarer til Deres behov.
Ideel til en lang række læsseopgaver,
jord, grus og sten, kalk, kul m. v.
fra brink eller bunke, — udgravning af
vejkasser, et udstyr med stor produk
tion og billig i vedligeholdelse (minimal
kørsel på undervogn)

Industri-laesning
Et enormt område, hvor Poclain også
er toneangivende. Poclain tilbyder et
program at 6-tands polygrabbe (sten,
træ, skrot) med uafhængige hydraulisk
kontrollerede tænder, læssegrabbe på
mere end 800 I til løse materialer og et
utal at special-udstyr inklusive tømmer
klo, grabbe, elektromagnet og 6-tons
krankrog.

Foruden at have købt Poclain produktion og alsidighed, har De også
kqbt Poclain kvalitet! -og i dagene, der kommer, vil De auto
- matisk spare til kb at den naeste. Og at spare er ikke noget

problem, nar De har Poclain.



Jeg Ønsker, uforpligtet, yderligere orientering om Poclain programmet.
NAVN STILLING
FIRMA
ADRESSE

. Vort katalog
vil svare pa

nogle af Deres
spØrgsmål.
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LYNGGAARDEN TJÆREBY
4000 ROSKILDE DANMARK

‘i
‘\

I,

PRINTED IN FRANCP BY O.P.G. CONSEIL PARIS. RËE.

Printed in Germany by Interoffset Räsch KG., Kehi



For tunnelen under Drogden regnes
der med 20 0/00. Samme gradient
forudses for tunnelen under Flinte
renden. For den alternative bro her
er gradienten 15 0/00 både for jern
banen og vejen, dog på en kort stræk
ning 35 0/00 for vejen.

Forbindelsen over Sallingsund er
projekteret med 35 0/ stigning. På
selve brostrækningen bruges 32,6 0/00

stigning.
Tunnelen under Limfjorden mellem

Ålborg og Nørre Sundby udføres med
stigninger på maksimalt 50

De danske hovedlandeveje har man
ge steder endnu større gradienter, selv
over lange strækninger. Eksempelvis
har vejen fra Vejle mod Fredericia
vistnok gradienter på 60—70 0/ over
hele strækningen fra byen til pIa
teauet. Dette må ikke forveksles med,
at villavejene i samme kvarter har
store gradienter. Flere af dem har gra
dienter omkring 200 0/00. Chr. Win
thersvej i byens nordlige udkant er
endnu stejlere, idet dens gradient er
225

Den nye motorvej syd om Slagelse
har en lang stigestrækning med Ca.

65 m samlet stigning op ad Vårby
Bakke. Her er gradienten 35 0/; det
svarer nogenlunde til terrænets hæld
ning. Det ville ikke have kostet syn
derlig meget ekstra at udføre vejen
med kun 30 eller 25 0/ stigning.
Det ville have krævet lidt mere jord-
arbejde især til udgravning på den
øverste strækning og jordopfyldning
på den nederste strækning. Men man
har ikke betænkeligheder ved de

35 0/os Jvfr. Storebæltsbroen.
De 35 0/00 er forøvrigt i overens

stemmelse med de danske »vej regler«,

der blev udarbejdet for mange år si

den, og som blev fastholdt i nyeste
udgave, der udkom for få år siden.

Storebæltsbro-projekter
med forskellige gradienter

Storebæltsbroen skal ifølge kravene

til prisopgaven have 25 0/00 gradient,

og den alternative Storebæltstunnel
skal have 14 0/ gradient.

Storebæltsbroens rette stigningsgra
dient er et åbent problem.

Det er meget vigtigt at få det klar-
lagt eller i det mindste belyst, hvilken
gradient der bør lægges til grund for
projektet. Dels må det undersøges,
hvilke gradienter der kan komme i

betragtning ved anvendelse af forskel

lige slags jernbanemateriel og biler un

der hensyn til de seneste års tekniske
udvikling eller rettere sagt situationen
om 10—20 år. Desuden bør det be
regnes, hvor meget broen kommer til
at koste i udførelser med forskellige
gradienter. Det er nemlig først og
fremmest gradienterne, der bestemmer,
hvor lang broforbindelsen over Store
bælts østre Rende skal være. Prisdif
ferenserne for broer med forskellige
gradienter kan nemlig blive meget
store; ja de kan andrage milliardbe
løb.

Dette indebærer, at problemet om

Storebæltsbroens graclient er en vig

tigere sag i Danmarks trafikale plan

lægning end Lillebæltsbroerne, Stor

strømsbroerne og Limfjordstunnelerne
tilsammen. Selv om det vil koste nogle

millioner kroner at få problemet un

dersøgt til bunds, vil disse penge sik

kert være givet godt ud.
De første Storebæltsbroproj ekter var

alle baseret på, at gradienten skulle

være 8 0/00. Endnu ved udgangen af

1955, da Storebæltsbro-kommissionen

skulle til at afgive betænkning, forud

skikkede man denne gradient. Men i
allersidste øjeblik, da kommissions

indstillingen skulle offentliggøres,

måtte man pludselig begynde arbej

det forfra. Som følge deraf kunne

betænkningen først offentliggøres i

slutningen af 1956.
Nogle år forinden havde Statsba

nernes baneafdeling ønsket indførelse

af elektrisk drift på DSB’s hovedli
nier. Det førte til, at maskinafdelingen

ville indføre dieseldrift. Som følge af
denne uenighed mellem DSB’s to tek
niske afdelinger nedsatte Akademiet
for de tekniske Videnskaber, efter
anmodning fra Statsbanernes general
direktør, det såkaldte Traktionsudvalg,
hvori baneafdelingen og maskinafde
ungen var repræsenteret, men hvori
der også var andre kyndige. Trakti
onsudvalget skulle undersøge alle pro
blemer i forbindelse med elektrisk
drift kontra dieseldrift, navnlig øko
nomien.

I 1955 blev det udefra påpeget i en

tidsskriftartikel og endda motiveret

stærkt, at man ved indførelse af elek

trisk drift kunne forøge stigningsgra

dienten for Storebæltsbroen væsentligt,

helt op til 25 0/00, og at længden

af brostrækningen over østre Rende

og over Sprogø samt Halsskovhalvøen

derved kunne reduceres så meget, at

der kunne spares så store omkostriin

ger, at det ville være nok til at elek

trificere ikke blot brostrækningen, men

hele DSB’s banenet, lige til Løgstør og
Skælskør (hvormed det naturligvis

ikke var ment, at man burde elektrifi
cere sidebanerne).

Et af Traktionsudvalgets medlem
mer, professor P. H. Bendtsen, skrev
derfor til DSBs baneafdeling og
spurgte om, hvor meget en Storebælts
bro ville komme til at koste, udført
med henholdsvis 8 0/ gradienten og
25 0/00 gradienten samt en mellem-
stor gradient på 17 0/00.

Problemet om Storebæltsbroens stig
ningsgradient var et helt nyt moment
i den økonomiske vægtbalance mellem
dieseldrift og elektrisk drift.

Det økonomiske grundlag for de to
former for drivkraft syntes i forvejen
at være nær ved at være lige, ja var
så lige, at Traktionsudvalget aldrig
nåede til enighed om, hvad der burde
foretrækkes, men afgav en flertalsind
stilling for dieseldrift og en mindre
talsindstilling for elektrisk drift hen
holdsvis med 7 og 6 stemmer.

Da brogradientproblemet kom til
behandling i Traktionsudvalget, gjorde
DSBs maskiningeniører gældende, at
de nye diesellokomotiver godt kunne
klare de 17 O/, og at 25 0/os var
urealiserbart på grund af bremsevan
skeligheder.

Det sidste stemmer dog ikke særlig
godt med, at f. eks. alle hovedbanerne
over Alperne har omkring 25 Obo
stigningsgradient på meget lange
strækninger, eller med, at hovedbanen
mellem Liège og Briissel har 30 °/
gradient på strækningen mellem

Liège og Ans, hvor der er en stig
ning på ca. 100 m, som skal overvin

des på få km. Her har man klaret sig
med damplokomotiver i mere end et
århundrede, i de senere år med diesel-
lokomotiver lignende DSBs, dog med
alle 6 aksler drevne. For nogle år si

den blev banen elektrificeret; men det
var ikke nødvendiggjort af stigningen.

Da maskinafdelingen således uven

tet erklærede, at DSBs lokomotiver
kunne klare 17 0/00 stigning, var hele
grundlaget bortfaldet for det gamle
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Storebæltsprojekt. Derfor måtte pro
jektet laves helt om og baseres på
17 0/00.

Men det er naturligvis aldrig blevet
undersøgt, om f. eks. 15 eller 20 0/00

burde være foretrukket, skønt valget
derimellem betyder en byggeprisfor
skel på hundreder af millioner kroner.

Da priskonkurrencen om den tekni
ske udformning af en Storebæltsbro
blev udskrevet i 1965, forudsattes det
stadig, at gradienten skulle være 17

0/00 for en ren jernbanebro og for en
kombineret jernbane- og vejbro. For
en ren vejbro fastsattes gradienten til
25

Man bemærker her selve størrelsen
af de to gradienter, som begge er be
mærkelsesværdigt små. Desuden be
mærker man forskellen mellem dem,
som er meget ringe.

Det var af forft. en række år tidlige

*) »Autoe, december 1955, s. 24—30,
samt »Dansk Lokomotiv Tidende’x, 5. de
cember 1955, s. 281; desuden flere andre
steder.

re påpeget*), at det ville blive billigere
at bygge en ren jernbanebro og en ren
vejbro over Storebælts østre Rende
end en kombineret jernbane- og vej-
bro med meget stor styrke, længde og
bredde. Denne påstand fremkom på et
tidspunkt, hvor det krævedes, at en
ren jernbanebro og en kombineret
jernbane- og vejbro skulle udføres
med 8 O/oo gradient, medens en ren
vejbro syntes at kunne udføres med
5—6 gange så stor gradient.

Når en kombineret jernbane- og
vejbro og en ren vejbro skulle have
omtrent samme gradient — 17—25 0/00

—, måtte den kombinerede bro natur
ligvis forventes at blive billigst. Et af
formålene med udskrivningen af pris-
konkurrencen var netop at få belyst,
hvorvidt to adskilte broer eller en
kombineret bro ville blive billigst.

Skønt det statueredes, at konkurren
ceprojekterne skulle baseres på de to
nævnte gradienter, var det naturligvis
aldrig blevet undersøgt, hvorvidt disse
gradienter var de rette under hensyn

til samtidens og fremtidens tekniske
stade, dvs. bropriser ved forskellige
gradienter, og togenes og bilernes —

særlig godstogenes og lastbilernes —

evne til at klare gradienterne.
Dette problem skal ikke behandles

her. Men i det foregående er der givet
en oversigt over de gradienter, hvor
efter verdens vigtigste motorvejsbroer
og -tunneler er bygget hidtil, selv i
perioder, da lokomotiverne og lastbi
lernes motorer ikke var så kraftige,
som de vil være i 1980’erne.

Formålet med nærværende under
søgelse og fremstilling er netop at
vise, at man i hvert fald godt kan tilla
de sig at basere en vejbro over Store
bælt på grundlag af en gradient, der
er betydeligt større end de 25 0/oo,

ja endog betydeligt større end de
35 0/oo, som motorvejen sydvest for
Slagelse på den lange strækning fra
Vårby Å til Slotsbjergby er udført
med.

En vejbro over østre Rende kan
med sådan gradient blive langt kortere
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end med den gradient, der er lagt til
grund for betænkningens projekter.

Selve broen skal helst være lige.
Selvom det er muligt at lave kurver på
en bro, således som det er gjort ved
Storstrømsbroens nordende, kan man
ikke have kurver på den del af broen,
hvor brospandene er lange. Men bro-
forbindelsen i øvrigt behøver princi
pielt ikice at være lige. Følgelig kan
man placere broen mere frit, såfremt
den lige strækning kan forkortes.

Broen kan da forskydes mod nord
eller syd. Også dens retning kan æn
dres.

Herved skabes der grundlag for en
gunstigere linieføring både af bro-
strækningen og de tilsluttende dæm
ningsstrækninger.

Fra DSBs punkt 5 på Halsskov
Odde, 0,03 km indenfor kystlinien,
kan der laves en dæmning retlinet på
langs over den centrale del af Hals-
skov Rev til et punkt 0,56 km ret syd
for den i konkurrenceprojektet fore
skrevne retlinede brolinies punkt 4,69
km.

Fra dette punkt kan der bygges en
lige bro til konkurrencebroliniens
punkt 8,10 km.

Herfra kan der bygges en dæmning
i lige linie følgende konkurrenceli
nien eller beliggende 0,1 til 0,2 km
sydligere, dvs, på den høje del af
Sprogø Rev, til Sprogø.

Den østlige dæmning bliver da 2,40

km lang fra kystlinien til brotilslutnin

gen, og den vestlige dæmning bliver
2,05 km fra brotilslutningen til Sprog-
os østende. Dæmningerne kan bygges
på ringe vanddybder næsten hele vej
en. Dog må de føres over et hul med
8 meter dybde et sted på Halsskov
Rev.

Skønt dæmningerne repræsenterer
omkring to trediedele af distancen
mellem Halsskov og Sprogø, formind
skes østre Rendes gennemstrømnings
profil kun med mellem 12 og 13 %,
altså ikke ret meget.

Brostrækningens længde bliver 3,32

km. Det er godt 100 m længere end
Storstrømsbroen og ca. 100 m mindre
end Storstrømsbroen ± Masnedsund
broen.

Rutens tre afsnit, der i ovenstående
fremstilling er betegnet som retlinede,
må naturligvis forbindes indbyrdes ved
kurver med meget store radier, mindst
1500 m, gerne 3000 m.

Broen kan f. eks. udføres således:

Den bliver symmetrisk og omfatter
to 830 m lange strækninger på små
vanddybder med korte fag, og der-
imellem en 1660 m lang hængebro
strækning med 860 m hovedfag og
400 m lange sidefag.

Begge broens to hovedpiller kom
mer da til at stå på kun 30 m vand
dybde.

Det indebærer, at broens hovedfag
kan overspænde hele den egentlige
dybe rende, som har meget stejle skrå-

ninger og meget store dybder, i bro-
linien lige til 62 m.

Alligevel kan broen funderes på
vanddybder, der ikke er større end
dem, den gamle Lillebæltsbros piller
er funderet på.

Pillerne ved enderne af hængebro
partiet skal ifølge denne skitse fun
deres på blot 16 m vand i øst og 18 m
vand i vest. Brokablerne kan føres vi
dere til forankringsblokke 130 m nær
mere iand + disse blokkes egen læng
de. Herved kan de placeres på blot
7 m vanddybde i øst og 12 m i vest,
på undersøiske banker. Det har særlig
stor betydning, at forankringspillerne
kan placeres på små vanddybder.

Alle broens øvrige piller kan lige
ledes funderes på små dybder både i
øst og vest for hængebropartiet.

Hvis broens midterste del får et
parabolsk profil i en længde af 300

m, bliver der på hver side 1510 m
stigestrækning med jævn stigning fra
brostrækningens ender.

Dersom broen udføres med en gra
dient på 36 0/00, kan den stige 54 m,
dvs, fra 19 m dæmningshøjde til 73
m brobanehøjde ,hvor den centrale af
rundingskurve begynder. Da selve bro
banekonstruktionens højde må være
omkring 5 m, bliver den effektive
gennemsejlingshojde 68 m eller mere

under hele afrundingskurven.
Udføres broen alternativt med

23 0/00 gradient, bliver stigningen 35
meter på de retlinede stigestrækninger.
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Derved føres brobanen op til 52 m
højde. Den effektive gennemsejlings
højde kan da blive Ca. 50 m.

Dette må være tilstrækkeligt under
hensyn til, at den kommende bro over
Bosporusstrædet får 50 m gennem
sejlingshøjde, og til at de største rus
siske krigsskibe alle har Ca. 45 m ma
stehøjde, skønt de er af forskellig
konstruktion.

Herved åbner der sig nye mulighe
der.

DSBs første amerikanske diesello
komotiver, typen MY, har 1500 hk.
Den aller nyeste type, MZ, har 3300
mhk. Motoreffekten er altså mere end
fordoblet på 13 år.

Adhæsionsvægten er for MY-loko
motiverne 72 t, medens MZ-lokomo
tivernes adhæsionsvægt er 120 t. I så
henseende andrager forøgelsen kun
67 %. Men da lokomotiverne bidrager
stærkt til togenes bruttovægt, og da
MY- og MZ-lokomotiverne er omtrent
lige tunge, betyder den nævnte adhæ
sionsvægtforøgelse meget; enten kan
togstammerne gøres væsentligt tun
gere, eller også kan togene klare stej
lere stigninger.

Når MY-lokomotiverne kan klare
en gradient på 17 0/00, må MA-loko
motiverne kunne klare en gradient på
23 0/00, ja endda klare den lettere.

Man må da slutte, at en bro i den
skitserede linie og med det skitserede
længdeprofil principielt kan tjene ikke
blot vejtrafikken men også jernbane-
trafikken.

I så fald stilles der langt større krav
til broens styrke og stivhed, end der
kræves for en ren vejbro. En typisk let
hængebrokonstruktion er derfor ikke
anvendelig.

Men broen kan også udføres som
en skråstagsbro. Men et 860 m langt
midterfag vil repræsentere verdensre
kord for sådanne broer, og broen bli
ver heller ikke ganske billig i den ud
formning.

Broen kan imidlertid udføres som
en kombineret hængebro og skråstags
bro, nemlig med Lissabon-broen som
forbillede.

Denne bro er i sin nuværende ud
bygningstilstand en ren hængebro.
Men den er konstrueret med henblik
på, at der senere kan tilbygges skråstag
fra bæretårnene til brobanen eller ret-

(fortsættes side 119)

Et aspekt af dette problem har væ
ret behandlet i et udvalg under Nor
disk Vejteknisk Forbund. Udvalgets
opgave var at udvikle en beregnings
teknik for massedisponering, hvorved
forstås en beregning af hvorhen de
enkelte afgravningsmasser i et vej ar
bejde skal flyttes, for at jordtransport
omkostningerne bliver mindst mulige.
Udvalgets rapport indeholder forskel
lige mulige beregningsmetoder, der
imidlertid alle som fælles grundlag
arbejder med en omkostningsfunktion,
der angiver omkostninger i kr. ved at
flytte en kubikmeter jord over givne
afstande. Det blev påvist, at denne
funktions udseende var af afgørende
betydning for resultatet af en relativ
økonomisk vurdering af alternative
projekter.

Da den tilgængelige viden om om
kostningsfunktionens form var util
fredsstillende nedsatte laboratoriet —

i samarbejde med Laboratoriet for An
lægsteknik, DtH, og med Entreprenør-
foreningen — en arbejdsgruppe, hvis
opgave skulle være at opstille stan
dardomkostningskurver for forskellige
typer jordflytningsmateriel.

Ved opstillingen af disse kurver

blev det forudsat, at resultaterne skulle
benyttes til følgende hovedformål:

1. Bedømmelse af forskelle mel
lem jordflytningsomkostninger
ne ved alternative længdeprofi
ler for given linieføring.

2. Opstilling af et skøn over va
righeden af et jordarbejde, når
materielparken kendes, eller om
vendt skøn over nødvendig ma
terielpark, når varigheden er gi
vet.

3. Opstilling af et prisoverslag for
arbejdet.

Resultater
Arbejdsgruppen har i maj 1969 af

givet en rapport. Den indeholder dels
produktionskurver, hvoraf et eksempel
er vist i fig. 1, dels omkostningskur
ver. Samtidig er opstillet et skøn over
de forventede antal effektive arbejds
timer med forskellige materieltyper i
en sæson.

Rapporten behandler produktion
med dozer, bugserscraper, motorscra
per, gravemaskine og dumper eller
lastvogn.

Arbejdsgruppens rapport samt den
nævnte rapport fra NVF kan rekvire
les fra laboratoriet.

NYT FRA
VEJDATALABORATO RI ET

Rapport om jordflytningsomkostninger
Det er i dag almindeligt anerkendt, at der består et behov hos de
projekterende vejingeniorer for større viden om problemerne ved arbej
dets udførelse. En sådan viden vil gøre det muligt på mere rationelt
grundlag at vælge mellem alternative projekter.

3 HOTOftSCRÅPEA CAT 11% ITTE VENTETIC VED LÆSNING TS TIPPENI

4 I CSÅVEAÅSDIVE PUSTEN 22DB ÆEDI,, SLESESEODL INDE VENTETID .2 VOLDEr

6 ,DOGDE 2 I O2
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Resumé af eksamensopgaver
udført ved Den Polytekniske Læreanstaits

Laboratorium for
og byplanlægning.

vejbygning samt trafikteknik

Efteråret 1968

J. G. Bergthorsson:
Busnetplanlægning

Et af de meget få teoretiske arbej
der indenfor dette felt nemlig Hol
royd’s formler for buslinieafstand er
gennemgået. Sættes udgiften for bus-
service pr. bus pr. time til 46 kr.,
ganghastighed til 5 km pr. time, bus-
hastighed til 20 km/h og antallet af
rejser pr. arealenhed pr. time til 400
rejser pr. km2 pr. time samt værdien
af en time til 10 kr., fås den økono
misk optimale buslinieafstand 800 m.
Der er her regnet med, at 10 % af
befolkningen rejser kollektivt i spids-
timen. Benyttes derefter Vuchic’s for
mel for stoppestedsafstand fås denne,
for en buslinie fra Jersie til Vallens
bæk, en strækning på 16 km, til 400
meter.

Regner man med 30 % kollektiv
trafik i Køgebugtområdet, er det kun
4 % af befolkningen, der rejser kol
lektivt i spidstimen.

Der bliver tale om 130 busrejser/
indb./år og 1300 rejser i spidstimen.
For strækningen Hundige—Ishøj giver
dette grundlag for 4 busruter med 10

minutters intervaller, alle forbindel
sesruter til S-togsstationen Vallens
bæk. Strækningslængderne er Ca. 8 km
og rejsetiden ca. 20 min. d.v.s. rejse-
hastigheden 34 km/time.

Det understreges, at man i nye by
områder bør tage hensyn til kollek
tiv trafik fra planlægningens start,
samt at spørgsmål om bane kontra bus
burde belyses ved en cost-benefit be
regning.

H. Nørgaard:
Trafikfordeling på
Samfærdselsmidler

Den indenlandske mellernbys trafik

med personer og gods analyseres for
skibsfart, jernbaner, veje og luftfart
i 1964. Transportmængderne fremskri
ves dernæst til 1990. En ny fordeling
på transportmidler foretages udfra rej
setid, rejsehyppighed og rejsepris i
1990.

Denne trafik fordeles på de respek
tive trafiknet for 1990. Danmark er
groft opdelt i 10 regioner og den for
håndenværende mangelfulde statistik
er benyttet ved opgørelse af den nu
værende trafik. Der regnes kun med
en trafikstigning på 400 % fra 1964
til 1990 for person- og godstransport
arbejdet. Trafikfordeling i 1990 viser
en øget anvendelse af bane og luft-
fart. Således stiger persontrafikandelen
med bane fra Kbh.—Ålb. fra 1964—90
fra 10 til 50, godstrafikandelen fra
15 til 35.

For luftfart stiger persontrafikande
len på samme strækning fra 10 til
25. For skibsfarten falder persontrafik
andelen fra 50 til 10 og godstrafik
andelen fra 75 til 40.

For vejtrafik falder persontrafikan
delen fra 30 til 15, mens godstrafik
andelen stiger fra 10 til 25.

Banenettet udnyttes på Storebælts
bro og Lillebæltsbro med 2 spor i
1990 ca. 50 % og 60%. Storstrøms-
broen kan ikke klare trafikken med
enkeltspor.

Vejnettet vil blive overbelastet på
strækningen Kbh.—Roskilde, Lillebælt
og Storstrømsbroen. Den ny Lille
bæltsbro vil være for lille i 1990 og
en ny Storstrømsbro må have mindst
6 vognbaner. Til slut er Kattegats
færgeruterne undersøgt for 1990 med
henholdsvis normale færger og luftpu
defærger. Persontrafikken på Katte
gatsruterne vil med luftpudefærger i
1990 udgøre 35 % af trafikken mel
lem øst- og Vestdanmark og Store
bæltsbroens kun 65 %.

P. G. Dinesen:
Parkering i Lyngbycentret

Der er foretaget indgående parke
ringsanalyser både ved kantsten og på
pladser, såvel ankomsttider, som hol
detider og optagethed er belyst og
døgn- og ugevariation er undersøgt.

Faktorer som genfindelsesprocent,
udskiftning og fejl ved stikprøvetæl
unger er omtalt.

Jens-Jørgen M. Munch:
Trafiksimulering på en to-sporet
ensrettet vej

Der er opbygget en simuleringsmo
del der beskriver trafikafviklingen på
en tosporet ensrettet vej, f. eks. den
ene halvdel af en motorvej, ud fra den
forudsætning, at alle trafikanter øn
sker at køre i vejens højre spor. Ind
hentes en forankørende vogn over
vejes det, at foretage en overhaling
og simuleringsmodellen rummer en de
taljeret beskrivelse af hele overhalings
proceduren. Modellen er programme
ret for elektronregnemaskine og er
blevet benyttet til ved forskellige tra
fikmængder at bestemme forsinkelse,
antal vognbaneskift og trafikkens for
deling på de to vognbaner.

Interesserede kan låne et maskin

skrevet eksemplar af hvert projekt

i 2 uger ved henvendeTse til Labo

ratoriets bibliotekar 1466 70,
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længder, ankomstfordelinger, de en
kelte bilers placering i køerne m. v.
Det er muligt at skelne mellem lette
og tunge vogne, og vogne fra fær
gerne og andre vogne. I alt er trafik
ken fra 6 Storebæltsfærger analyseret
med første tællepost umiddelbart ved
udkørslen fra færgen og sidste tælle-
post ved Roskilde Syd, hvor Hovedvej
A4 støder til Hovedvej Al.

Jørgen Sterner:
Hjælpefaser i lysregulerede
gadekryds

Med udgangspunkt i en gennem
gang af de specielle forhold, der har
betydning ved lysregulering, hvor der
er mange venstresvingende trafikanter,
koncentreres undersøgelsen omkring

______

de to mest anvendte typer hjælpefa
ser: før-grønt og efter-grønt. Behand
lingen er delt op i en gennemgang at
de trafiksikkerhedsmæssige problemer,
de kapacitetsmæssige forhold og i en
beskrivelse af hvorledes hj ælpefaserne
er indført i selve signalgivningen. Be

________

skrivelsen rummer dels en litteratur-
gennemgang dels referater af samtaler
med trafikteknikere og færdselspoliti,
ligesom specielt diskussionen af de ka
pacitetsmæssige forhold støttes på en
serie observationsresultater fra Køben
havn og Odense. Som afslutning er
gennemført en omfattende statistik
med oplysninger om samtlige lyssig
nalregulerede kryds i Danmark, med
specielle oplysninger om signalerne i
København, Odense og Århus.

Per Christiansen:
Fodgængeres trivsel

1400 1420 1440 1500 1520 1540 1600 Der foretages en sammenlignende
undersøgelse af fodgængeres trivsel i
tre gader: Vimmelskaftet, Fiolstræde
og Købmagergade.

Opgaven indledes mere generelt
med en indsamling af materiale om
gaderne, folks mening om disse, fore
liggende tællinger af fodgængere og

og et i projektet udarbejdet system til biler, hvilke aktiviteter der kan iagt
sortering af observationsmaterialet på tages på gaderne. Fodgængerne grup
elektronregnemaskine sikrer en mindre peres for hver gade efter køn og al-
fej lprocent end sædvanlig ved num- der, i grupper og i enlige og efter
merskrivningsanalyser. Hver af de ob- gruppestørrelser. Dernæst registreres
serverede køretøjers passage over den gennem systematiske iagttagelser hvor-
samlede vejstrækning udhulles på et ledes fodgængerne på de enkelte gader
hulkort. Det herved fremkomne data- og i de forskellige grupper opfører
dæk kan ved andre regnemaskinepro- sig med hensyn til de tidligere regi
grammer udregne rejsehastigheder, kø- strerede aktiviteter.

1340
I

1400 1420 1440 1500

HALSSKOV

SKOV SE

1340 1420 1440

FJENNESLEV

I I
1340 1400 1420 1440 1500 1520 1540

KILDEVANG

1340 1400 1420 1440 1500 1520 1600

OSTE D

ROSKILDE

Sven Krarup Nielsen . Ankomsternes tidsfordeling. 3 færgetræk fra Halsskor’ Havn over
Sjælland. Figuren viser, hvorledes færgebilerne fra 3 færger (vist sort, skraveret, sort) pJ
vejen over Sjælland blandes med den almindelige trafik. Fra vejsiden er det vanskeligt at
spore de enkelte færger længere end til omkring Ringsted, medens det fra færgebilerne er
tydeligt at man færdes blandt de samme biler helt til Roskilde.

Sven Krarup Nielsen:
Nummerskrivningsanalyse på
Hovedvej Al

Der er gennemført en nummer
skrivningsanalyse ved 6 tællesteder på
Hovedvej Al fra Halsskov Havn til
Roskilde med det formål at analysere,
hvorledes bilkøerne i et færgetræk op
løser sig. Ved hver tællepost er de
passerede biler registreret to gange
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DIESEL-MOTOR
(økonomisk og driftssikker)

Hele Opels kendte last- og kassevogns
serie kan nu også leveres med den
gennemprøvede 4 cylindrede 2,11 liter
»lndenor Opel dieselmotor, der yder
66 HK.
Modellerne leveres både til stort og
lille kørekort med totalvægte på hen
holdsvis 4000 kg og 3500 kg.
Lad Deres Opel forhandler fortælle Dem
alt om nyhederne i det omfattende
last- og kassevognsprogram.
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L. M. Ericsson A/S og Dansk Signal Industri A/S råder over en
af de få virkeligt erfarne arbejdsgrupper af trafikingeniører i
Danmark. Mange års erfaring og et omfattende studiearbejde
herhjemme og i udlandet sætter os i stand til at yde vore kunder
værdifuld, sagkyndig projekteringsbistand, både når det drejer
sig om at udforme vejanlæggene detailleret korrekt, og når det
drejer sig om tilrettelæggelse af det mest hensigtsmæssige
trafiksignalanlæg til hvert enkelt problem.

Vore apparatkonstruktioner er baseret på en sikringsteknisk
indsigt, som er resultat at mere end 50 års samarbejde med
jernbanernes sikringsteknikere i de nordiske lande.

Fortløbende, videnskabeligt baseret udviklingsarbejde garante
rer, at vore anlæg til enhver tid er så moderne som forsvarligt
under hensyn til, at anlæggenes sikkerhedsmæssige karakter
kræver virkeligt gennemprøvede konstruktioner.

TRAFIKDIRIGERING TRAFIKSIGNALER ‘TRAFIKSIKKERHED

DANSKSIGNALINDUSTRI L.M.ERICSSON
STAMHOLMEN 175 -AVED0RE-2650 HVIDOVRE FINSENSVEJ 78- KØBENHAVN F
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På baggrund af det materiale det
har været muligt at indsamle på så
kort tid, har man ikke ment at kunne
drage entydige konklusioner. Der pe
ges bl. a. på at visse forhold, f. eks.
forskellene på morgen- og eftermid
dagsstrømmene, kræver yderligere af
klaring: hvor forsvinder disse fodgæn
gere hen og ud fra hvilke motiver?

Lars Schiødt Larsen:
En erhvervsenheds lokalisering

Der foretages en undersøgelse af
de faktorer, der påvirker erhvervsvirk
somhedens lokalisering i en storbyre
gion.

Undersøgelsen tager sit udgangs
punkt i den historiske udvikling af
byfunktionernes (herunder erhverve
nes) lokalisering i byen. Herved be
lyses, hvorledes ændringerne i kom
munikations- og erhvervsstruktur har
ændret forholdet mellem de enkelte
bydeles tilgængelighed. En række
uden- og indenlandske empiriske un
dersøgelser gennemgås og de fundne
lokaliseringsfaktorer sammenlignes.
Udfra dette og andet materiale angi
ves de mest betydningsfulde lokalise
ringsfaktorer for erhvervsgrupperne,
administration, produktion og detail
handel. De to første grupper kræver
udvidelsesmuligheder, den sidste, god
kontakt til kunder.

Forskellige ‘irksomhedstypers loka
liseringstendenser beskrives og sættes
i relation til udviklingen i telekom
munikation og biltrafik. Virksomheds
størrelseris betydning for interaktions
behovet belyses. Ud fra disse forhold
vælges som emne for opgavens 4 eks
empler, ren fabrikationsvirksomhed og
indenfor dette område plasticvirksom
heder. En telefonbogsundersøgelse,
hvorved registreres flyttede og statiske
plasticvirksomheder inden for to 5-
årsperioder, giver baggrund for opstil
ling af udvælgelseskriterier fra de 4
virksomheder. 2 flyttede og to stati
ske.

Resultaterne af de 4 eksempler, som

gennemførtes som interviewundersø
gelser, var, at den væsentligste lokali
seringsfaktor var behovet for særlig
arbejdskraft, dernæst blev der lagt
vægt på udvidelsesmuligheder.

Opgaven er suppleret med meget
omfattende litteraturhenvisninger.

Kirsten Helge:
Boligdifferentiering

Ved boligdifferentiering forstås her
befoiknings forskellighed i social hen
seende fra et boligkvarter til et andet.

I rapporten gennemgås de hidtil
opstillede hypoteser for baggrunden
for boligdifferentieringen. Det påvises,
at den forskellighed der er mellem
beboerne i to boligkomplekser i Bir
kerød, kun kan forklares ved midler
de enkelte beboere har til rådighed før
indflytning.

Det bedste af områderne er et so
cialt boligbyggeri. Hertil flytter de
»højere sociale lag« kaldet borgere fra
alle dele af Hovedstaden. De >lavere
sociale lag< kaldet arbejdere, flytter
kun til dette område, hvis de har boet
i Birkerød før indflytningen. Forskel
len kan forstås, hvis man erkender
borgernes bedre informative mulighe
der.

Rapporten rummer en intensiv ana
lyse af en række beboerforhold i bolig
komplekserne, således 1) områdernes
demografiske sammensætning 2) ud
dannelse og social herkomst 3) flytte-
ønsker 4) årsager til flytteønsker 5)
boligens og arbejdspladsens beliggen
hed 6) lokaliserings præferencen 7)
almen tilfredshed og socialt klima.

Undersøgelsen omfatter 100 hus
stande, fordelt med 50 på hvert af
områderne.

Erik Stoltzner:
Trivsel undersøgelse

To boligkomplekser beliggende hen
holdsvis i Skovlunde og Københavns
nord-vestre kvarter sammenlignes i
henseende til beboernes trivsel. Som
kriterium for trivsel er anvendt vilje
til at flytte. 29 % af beboerne i Skov
lunde ville flytte sammenlignet med
15 % i N.V. Man skulle således for
vente en større trivsel i N.V.

En undersøgelse af tilfredsheden
med specielle forhold, f. eks. forbin
delse til arbejdsplads, skoleforhold,
trafikforhold etc. viser, at beboerne
i de to områder er:

1) Gennemgående tilfredse.
2) Utilfredse med trafikforhold, lege-

muligheder for børn og betjening
med læger og tandlæger,

3) at beboerne i NV-kvarteret er til
fredse med forbindelse til rekrea
tive områder samt bio og danse-

steder, hvorimod beboerne i Skov
lunde er utilfredse med disse for
hold.

En undersøgelse af sociale kontakter
viser, at beboerne har større kontakt
indbyrdes i Skovlunde end i N.V.
kvarteret.

Undersøgelsen omfatter 38 husstan
de i Skovlunde og 39 husstande i
N.V.-kvarteret.

Peter Høiriis Nielsen:
Flytninger

For perioden 1/10/67 — 1/9/68 er
undersøgt flytninger til, fra og inden
for et socialt boligselskab. Der behand
les 17 større boligkomplekser belig
gende i 10 forskellige kommuner i
hovedstadsområdet, med tilsammen
8.800 lejligheder. Flytningernes antal
var 550.

Det er påvist, at den mest væsent
lige faktor der påvirker, »hvor man
flytter hen<, er de administrative for
hold. Af disse kan nævnes kommuner
nes bopælspligt, der administreres mod
boliglovens bestemmelser. Endvidere
boligselskabets favorisering af de be
boere, der allerede er beboere i et bo
ligkompleks.

Flytninger til boligselskabets ejen
domme og inden for disse viser et
helt anderledes mønster end fraflyt
ningerne. Disse er ofte til parcelhuse
og i de fleste tilfælde flytninger til
Nordsjælland. Af disse er mange på
tværs af byen, modsat tilflytningerne,
der altid viser en radiær tendens. Fra
rækkehuse er der færrest flytninger,
fra små lejligheder flest. I de bolig
komplekser, der har mange forskellige
lejlighedstyper, findes mange interne
flytninger. Dette giver en relativ lille
fraflytning fra sådanne boligområder.

Jan Grubb Laursen:
»Avedøre Holmefl,
beslutningsforlobet

Københavns havn udkastede i tre
diverne planer om anlægget af en stor-
havn ved Avedøre Holme. Disse pla
ner blev yderligere belyst og anbefalet
i en af havnen udarbejdet betænkning
fra 1944—45 samt i egnsplanskitsen
fra 1947 (Fingerplanen). Men havne
planerne er endnu ikke realiseret, hvor
imod 450 ha industriareal på ind
dæmmet område er blevet gennemført
af Dansk Arbejde, Industrirådet, Glo
strup kommune og Kampsax, til dels
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inden for rammerne af havnens oprin
delige planer.

Forfatteren har søgt at belyse sam
menhængen mellem havneplaner og
industriplaner indbyrdes, og undersøgt
hvilken rolle egnsplanarbejdet har
spillet i spørgsmålet om industriens
lokalisering i Københavnsegnen. Det
gennemgås endvidere hvorledes sagen
om dette meget store industriområde
er blevet behandlet hos de off, myn
digheder. Som en af konklusionerne
fremhæves, at manglen på egnsplan
mæssige retningslinier har medført
usikkerhed ved sagens behandling samt
medført svigtende koordination mel
lem myndighederne indbyrdes.

H. E. Holm Petersen:
Flettestrækninger

Arbejdets første halvdel omfatter en
gennemgang af flettestrækningers ka
pacitet ud fra Highway Capacity Ma
nual. På baggrund heraf blev der der
efter foretaget en analyse af den nød
vendige længde og antallet af køre-
spor på Helsingørmotorvejen mellem
Jægersborg og Klampenborgvej nord
for København ud fra målte trafik-
mængder. En lignende vurdering blev
foretaget for forbindelsesanlægget mel
lem Ringmotorvejen og Hareskovve
jen.

Projektets sidste og måske mest
interessante del omfatter en analyse
af trafikanternes kørsel på flettestræk
ningen ved Jægersborg. Analysen blev
foretaget på grundlag af filmoptagel
ser. Det blev undersøgt, dels hvornår
trafikanterne flettede, dels med hvil
ken hastighed, de forskellige trafik
strømme bevægede sig. Som et resul
tat kan nævnes, at de trafikstrømme
der ikke flettede havde en gennem
snitshastighed på 95 km/t, mens de
flettende trafikstrømme havde en gen
nemsnitshastighed på Ca. 78 km/t.

Svend Erik Refslund Rasmussen:
Trafiknets fleksibilitet

Fleksibiliteten af et trafiknet defi
neres som dettes evne til at tilpasses
dels kortvarige variationer i trafik
strømmene og dels de ændringer, der
opstår over længere tid. Dette resulte
rer i følgende krav: Trafiknettet skal
kunne ændre hovedretning, netform og
maskevidde, skal kunne udbygges,
eventuelt med ændret maskevidde eller

netform, og skal kunne tilpasses nye
transportformer.

Der undersøges et trafikriet, bestå
ende af en enkelt S-bane med buslini
er, der passerer hver S-bane station.
Der opereres med 3 forskellige ud
formninger af busnettet: 1) Den en
kelte buslinie er en dobbeltrettet sløj
felinie, der står vinkelret på 8-banen,
og kun passerer een station, men i beg
ge retninger; 2) Den enkelte buslinie
er en ensrettet ringlinie, der passerer
to stationer, og hver station passeres
af to buslinier i hver sin retning; 3)
Der er kun een (dobbeltrettet) bus-
linie, der løber parallelt med banen og
passerer alle stationer.

For de betragtede tilfælde forsøges
det at bestemme den optimale køre-
plan for såvel busser som tog under
hensyntagen til kørehastighed, rime
lige intervaller for såvel tog som bus
og god forbindelse mellem tog og bus
på stationerne. Fleksibiliteten undersø
ges, og det viser sig at busnet type 1

vil have en betydelig større fleksibili
tet end de to andre nettyper.

Som praktisk eksempel på et trafik-
net af den betragtede type gennemgås
jernbanen København-Roskilde med
tilhørende buslinier.

Slutteligt foretages der en analyse
af et rektangulært busnet, optimal ma
skevidde og businterval søges fastlagt,
og nettets fleksibilitet undersøges.

Niels Melchior Jensen:
Servicecentre

Ved en undersøgelse af et karakte
ristisk område af Danmark forsøges
kortlagt, hvordan bymønstrets ud
vikling foregår i erhvervsmæssig hen
seende, og hvilke lovmæssigheder,
der gælder for denne udvikling. I
området Århus-Randers-Viborg-Silke
borg undersøges erhvervsstrukturen og
befoikningsforholdene grundigt, me
dens andre faktorer som trafikale og
historiske forhold, der er af under
ordnet betydning i forhold til de to
førstnævnte, kun berøres mere peri
fert.

De enkelte erhverv, som betjener
befolkningen indenfor et afgrænset
område, et opland, kaldes »centrale
funktioner«; eksempler herpå er: De
tailhandel, forlystelser, kulturelle in
stitutioner, undervisnings- og sund
hedsvæsen. En by med flere centrale

funktioner kaldes et »servicecenter«,
og summen af de centrale funktioner
er et mål for den indflydelse, service-
centret kan udøve på sit opland, hvil
ket kaldes dets »centralitet«.

Det konkluderedes, at man i fremti
den må vente, at der vil forekomme
store befolkningsstigninger i området
15 km fra Århus samt i de allernær
meste forstadskommuner til de øvrige
købstæder; i resten af det betragtede
område vil der kun forekomme næv
neværdige stigninger i enkelte byer og
ingen i landdistrikterne.

Ialt registreres 73 forskellige er
hverv, (centrale funktioner), fordelt
på 115 centre, idet 109 bebyggelser
med under 4 centrale funktioner ikke
medregnes til servicecentrene. Det på
vises, at man generelt set må vente, at
små centre vil blive endnu dårligere
og større centre vil blive bedre. Det
fremgår endvidere, at man tidligere
havde et ensartet bylandskab med en
ensartet udvikling i områdets forskel
lige dele, mens man nu har forskellig
udvikling i områdets forskellige dele,
og dermed en omdannelse af bymøn
stret.

Til slut opstilles et specielt skema
over hvilke centrale funktioner (bran
cher) der forekommer i enhver af de
115 servicecentre, et såkaldt skab-
gram, for hvert af årene 1947, 57 og
67. Af skalogrammet fremgår, om der
i et servicecenter »mangler< et er
hverv, som burde findes, eller der
findes erhverv, som »ikke burde væ
re« i det pågældende center. Som eks
empel på, at skalogrammet vil kunne
udnyttes som rådgivende instrument
for virksomheder i bokaliseringsspørgs
mål gennemgås 20 tilfældigt udvalgte
»fejlplaceringer« i 1947; i 1967 er de
70 % af disse forsvundet. Her skal
blot nævnes 2 eksempler: I 1947
findes der i Laurbjerg en fotograf,
hvilket man ikke skulle forvente; i
1957 har han lukket. I 1947 er der
ingen læge i Ulstrup, hvilket man
skulle forvente; i 1957 er han kom
met!

Poul Sulkjær:
Transportbalance

Den procentdel af rejserne, der
foregår kollektivt, kaldes »trans
portbalancen«. Amerikaneren Voorhees
har angivet en formel til beregning
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af transportbalancen, når man kender
differencen mellem kollektiv og indi
viduel henholdsvis køretid, spildtid og
omkostning.

Udfra Voorhees’ formel beregnes
transportbalancen i en række teoreti
ske bymodeller. Disse bymodeller om
fatter forskellige typer båndbyer, alle
kollektivt betjent af en langsgående
S-bane og tværgående buslinier i bo
ligområderne samt en kvadratisk by,
kollektivt betjent af et kvadratisk bus-
net. Til den individuelle trafik tænkes
et tilsvarende net af motorveje og for
delingsveje.

For de forskellige bytyper er
transportbalancen beregnet (på
N.E.U.C.C.’s regneanlæg) til 40 å
50 %, dels afhængig af type og dels
af boligkvarterets struktur. Der reg
nes i alle tilfælde med en ret kon
centreret bebyggelse om den kollek
tive trafiklinie, der har korte drifts
intervaller, medens parkeringspladser
ne tænkes samlet udenfor det egent
lige boligområde; herved bliver der
lille gang- og ventetid for den kollek
tive trafik, men relativ lang gangaf
stand til bilen. Den laveste transport-
balance, 40 %, fås for den kvadratiske
by (hvor der spildes en del tid ved
omstigning mellem de forskellige bus-
linier), og for båndbyen med lille
stationsafstand og beskæftigelsesområ
derne samlet i den ene ende (41 %).

Desuden gennemgås planerne for
nogle af de engelske »New towns<:
Hook, Runcorn og Peterborough samt
Køge Bugt-planen med særligt hen
blik på transportbalancen.

Planerne for Hook, en by på
100.000 indbyggere, er aldrig blevet
realiseret, men man havde ikke for
søgt at gøre bussystemet særligt attrak
tivt (forholdsvis lang gangafstand fra
bolig til bus og 10 å 20 min. busin
terval) og kunne derfor beregne, at
transportbalancen ikke ville blive mere
end 11 %.

Planerne for Runcorn er et led i
byudvidelsen af Liverpool, og bygger
på en allerede eksisterende bydel med
27.000 indbyggere, der tænkes udbyg
get til 100.000 indbyggeri. Her er
specielt søgt at skabe en god forbin
delse mellem boligområder og bus
stoppested, og resultatet er blevet en
beregnet transportbalance på 72 å
80%.

Peterborough 120 km nord for Lon
don har i dag Ca. 80.000 indbyggere,
men det planlægges at den i de kom
mende 15 år skal vokse til 175.000
indbyggere. Da man ikke ønsker, at
trafikanlæggene skal forårsage for sto
re ødelæggelser i byen, forsøger man
at planlægge et effektivt kollektivt sy
stem samt regulere den individuelle
biltrafik via parkerings-politikken, og
man regner med at kunne opnå en
transportbalance på 24 %.

Stigningsgradienter....
(far.tsat fra side 114)

tere sagt til to ekstra afstivningsdra
gere på langs under brobanen i forbin
delse med et ekstra, nedre brodæk for
to jernbanespor. Lissabon-broen, hvis
hovedfag er 1013 m langt — altså en
del længere end påkrævet for det bro-
fag, der skal overspænde Storebælts
østre Rende —, og som byggedes i
1960’erne, kostede i sin første udform
ning ca. 550 mill. kr. Den bliver noget
dyrere i fuldt færdig tilstand. Skulle
den bygges omkring 1970 eller 1975,

må der naturligvis regnes med et an
det prisniveau. Størstedelen af omkost
ningerne gik til de amerikanske byg
gefirmaer. — Derved er der givet en
indikation for, hvor meget det vil ko
ste at bygge en lignende, dog noget
mindre bro over Storebælts østre
Rende.

Disse eksempler viser i og for sig
ikke, hvilken konstruktiv broudform
ning der er bedst og billigst. Men de
viser dog en udformning, der er mu
lig. Og kan den laves bedre og billi
gere på anden måde, i andre konstruk
tive udformninger, og udført med an
dre dimensioner, som der dog vist ikke
kan ændres ret meget på, så vil det na
turligvis kun være en fordel.

Det centrale problem er stignings
gradienten og gennemsejlingshøjden.

Hertil kunne føjes gennemsejlings
bredden. Men hvis gennemsejlings
bredden bliver så stor som bredden af
den dybe del af østre Rende, kan selv
fremtidens stortankskibe passere ho
vedfaget. Skibene kan endda passere
herunder på store vanddybder, der i
hele brofagets bredde er tilstrækkeligt

Langs Køge Bugt er der lagt langs
den kommende S-bane og motorvej
planlagt et boligområde med ialt
147.000 indbyggeresamlet i 10 stati
onsoplande. Hovedparten af beboerne
tænkes beskæftiget i Københavns City,
og der beregnes her en transportba
lance på 18 %. Der må imidlertid ta
ges en række forbehold overfor dette
resultat, idet der er foretaget en række
forenklinger for at tilpasse planerne
til beregningsmodellen.

store selv for disse skibe, nemlig over
alt mere end 30 m.

Hvis gennemsejlingshøjden kan re
duceres i forholdet 3 til 4, og hvis
gradienten kan forhøjes i forholdet 4
til 3, fra de hidtil krævede 68 m og
17 0/00, kan broens linieføring æn
dres.

Broen kan føres vinkelret i stedet
for skråt over den dybe rende, endda
over dennes smalleste sted, tilmed di
rekte mellem Halsskov Rev og Sprogø
Rev.

Dette samspil gør det muligt at
udføre broen som en kombineret hæn
gebro og skråstagsbro, der overspæn
der hele renden. Men til trods herfor
kan den blive kort og billig.

Det kunne måske synes malpiaceret
at omtale jernbanegradientproblemer
i Dansk Vejtidsskrift. Men det er stan
darderne for jernbanerne, der bestem
mer, hvilke gradienter der kan tilla
des for en bro over Storebælts østre
Rende, hvis den skal være en kom
bineret jernbane- og vejbro.

De skitserede eksempler på en kom
bineret jernbane- og vejbro og en ren
vejbro med noget stejlere stigninger
end foreskrevet i Storebæltsbrobetænk
ningerne synes at vise, at det er mu
ligt at bygge en bro over østre Rende
med kun lidt over 3 km længde, me
dens de broer, der er foreslået i den
sidste betænkning, skal være henholds
vis ca. 71/2 og 6 km lange, hvoraf
ganske vist delstrækninger på dæm
finger, så de kun bliver lidt over 5 km
lange over vand.
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Den tusindårige akvædukt
i Segovia
trues af sammenstyrtning

: ‘

‘

Spanien er berømt over hele ver
den for dets utallige historiske min
desmærker. Et af dem, der i særlig
grad gør indtryk på turisterne, er
akvædukten i Segovia — et levn fra
den romerske æra i Spanien.

Dette smukke minde trues nu af
sammenstyrtning, hvis der ikke straks
bliver taget drastiske skridt til at red
de det. Akvædukten ligger midt i
byens centrum, og en af de medvir
kende årsager til den forestående
sammenstyrtning er biltrafikken, som
passerer igennem akvæduktens buer.
Alle, der besøger Segovia, er nødt til
at køre under den, og i weekend’en

besøger masser af turister byen, ho
vedsagelig for at beundre den gamle
akvædukt. Som et resultat af denne
interesse, bliver det tusindårige kul
turminde til stadighed rystet af tra
fikken.

Ydermere sker der kraftige vand
gennemsivninger, som langsomt un
derminerer akvæduktens basis.

For at redde akvædukten, eller i
det mindste gøre et forsøg på det, vil
trafikken nu blive omdirigeret, og
derefter vil man understøtte funda
mentet med cement.

Vil akvædukten kunne bestå? Tiden
vil vise det .
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ASFALTBLANDEANLÆG 60180 og 100/120 t/h
Enkelte maskiner eller komplette anlæg - alt bygget over standardkomponenter
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og veloplagt
hele dagen
i Bedford’s nye
komfortable og
arbejdsrigtige
førerhus
Det kræver uafbrudt koncentration og årvågenhed at køre
en stor lastvogn fra morgen til aften
(eller natten lang) . .. Chaufføren skal befinde sig godt
i sit førerhus. Man skal sidde bekvemt. Være
afslappet og veloplagt-føle sig hjemme i sin vogn...
Alt dette har GM satset på, da man konstruerede
det nye DE LUXE FØRERHUS til alle
modellerne i den stærke »K lastvogn-serie!

INSTRtJMENTBRETTET
er blevet sikkerfiedspolstret i fuld længde.
Effektivt frisklufts-, varme-
og defrosteranlæg er standardudstyr.

FØRERSÆDET er nu anatomisk udformet,
affjedret og hydraulisk dæmpet.
Kan justeres idividuelt i højden og er
placeret 8 cm længere tilbage.

LET ADGANG TIL MOTOREN
gennem store inspektionslemmo.

Det er ikke kun førerhuset, der er
forbedret: også bedre gearkasser,
bremser og foraksler. Bedre
strømforsyning, brændstofkapacitet
og motorudvalg (alle med
længdestrømskøling) - og sidst
men ikke mindst:
Indtil 1/2TON MERE NYTTELAST!

KRAFTIG ISOLATION mod varme, kulde og støj. I det indre er K-modellerne identiske,
men de kraftige KM-modeller har dobbelt kofanger og dobbelte forlygter.

BEDFORD

Frisk

i

_______

SERVOSTYRING som nu er blevet
standardudstyr i de tungere modeller, giver
en usædvanlig let og ubesværet
rat-betjening og minimal vendediameter.

NYE OG STØRRE SPEJLE
er monteret udvendig

på kraftige bøjler - og et ekstra
konveksspejl er anbragt

i førerens side.

Danmarks mest solgte lastvognsprogram gennem 19 år.



Statens Vejlaboratorium har fær
digudviklet sit andet program til
spændingsberegning og dimensio
nering efter civilingeniør J. Kirks
metode.
Beregningsmetoden er udførligt
beskrevet i Dansk Vejtidsskrift nr.
5, 1961.
I det følgende gives en beskrivelse
af, hvordan Bæreevneafdelingen
ved Statens Vejlaboratorium lader
datamaskinerne overtage bereg
ningsarbejdet.

—I..

b
k’(2) é(2)

,w(i) ç(j)

de6ete

lagvis qo6y9qe/ vejbe/cegtiitig’

Fig. i viser et snit i en vej belæg
ning opbygget af et antal vandrette
lag. Hvert lag karakteriseres ved tyk
kelsen H og E-værdien (Elasticitets
modulen). En sådan vejbelægning kal
des i det følgende et lagsystem.

Programmet kan udføre følgende
funktioner:
1. Beregne E-værdier pi grundlag af

data fra pladebelastningsforsøg.
2. Beregne trykspcvndinger pi over

siden af alle lag, bøjningstræk
spændinger i undersiden af de to
øverste lag, nedsynkning af over
fladen, samt krumningsradius i un
dersiden af det øverste lag.

3. Dimensionere det øverste og det
nederste lag i en befæstelse udsat
for en given belastning.

Dimensionering kan ske ud fra et
eller flere af følgende dimensione
ringskriterier:
i. tilladelig trykspænding på over

siden af lagene
2. tilladelig bøj ningstrækspænding i

undersiden af de to øverste lag
3. tilladelig nedsynkning af overfla

den.
Programmet indeholder en rutine

til fastsættelse af tilladelig trykspæn
ding på oversiden af lagene ud fra
E-værdierne. Den benyttede sammen
hæng er vist i fig. 2. ønsker man ikke
at benytte værdien af denne standard-
kurve, kan man i input fastsætte en
anden værdi for tilladelig trykspæn
ding.

Data til beregningerne skrives på
særlige blanketter, der senere overfø

fig.! .

res til hulkort. Fig. 3 viser de fire
forskellige input blanketter, der kan
anvendes.

Ved et basissystern forstås et lagsy
stern, hvor tykkelserne af lagene er
opgivet, og hvor E-værdierne enten er
opgivet eller kan beregnes ud fra
pladebelastningsforsøg. Data til be
skrivelse af basissystemer skrives på
blanket 1. For alle lag skal der opgi
ves enten en E-værdi eller et plade
belastningsforsøg.

Ved en transaktion forstås et datasæt,
som dels indeholder koder, som bestem-

Transaktiondata kan endvidere udvide
og modificere basissystemet, således
at f. eks. en E-værdi, der er opgivet
både i basissystemet og i transaktion
data, vil antage værdien fra transak
tiondata.

Til et enkelt basissystem kan der
høre vilkårlig mange transaktiondata
sæt. Dette sker ved at lægge det på
gældende antal blanket 2 efter en en
kelt blanket i. På denne måde kan
man f. eks. beregne flere typer for
stærkning i det samme punkt af vejen,
eller man kan beregne spændingerne
for flere forskellige belastninger.

ønsker man i forbindelse med et
nyt basissystem at anvende samme
transaktiondata som ved det foregående
system, kan man spare gentagelse af
transaktiondatablanketterne ved i blan
ket i’s første linie at skrive 9999 i
de 4 sidste kolonner. Bæreevneafde
lingen udnytter bl. a. denne facilitet,
når man har foretaget pladebelast
ningsforsøg i et antal punkter, og øn
sker at dimensionere en forstærknings
belægning i samtlige punkter.

Ved spændingsberegning kan man
med fordel benytte blanket 3. Den

EDB-BEREGNING
af vejbefæstelser
Af civilingeniør Jørgen Jensen

q(’N-i) é(v’i)

,‘(,Vi2) E(N-2),

mer hvilke
sissystemet
indeholder
pågældende
aktiondata

beregningsprocedurer ba
skal gennemgå, og dels
de supplerende data, den
procedure kræver. Trans
opgives på blanket 2.

E-v,ty,
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er en kombination af blanket i og 2

med udeladelse af de felter, der ikke
skal bruges ved transaktiondata til
spændingsberegning.

Ved dimensionering af forstærk
ningslag kan man i stedet for blanket
2 udnytte blank el 4, som kun indehol
der de oplysninger, der danner grund
lag for dimensioneringen.

I transaktiondata kan tykkelsen af
et lag angives med HMIN, SH og

HMAX. Dette svarer til gennemreg
ning af en serie systemer. Det første
system har lagtykkelsen HMIN. Det
følgende system fremkommer ved at
lagtykkelsen øges med SH. På denne
måde fastsættes indtil man når lag-
tykkelsen HMAX. Er mere end i lag
opgivet på denne måde, biver syste
met gennemregnet for alle kombina
tioner af lagtykkelser.

Er der en sådan springvis tykkel

sesvariation for nogle af lagene, kan
en af lagtykkelserne (ved udfyldelse
af linie 27 på blanket 2) automatisk
fastsættes på en sådan måde at sum
men af nogle af lagtykkelserne er kon
stant.

Fig. 4 viser et eksempel på output
fra programmet. I venstre halvdel af
skemaet er lagsystemet defineret ved
lagtykkelser: H cm og E-verdier: E og
ET kg/cm2, hvor ET står for tobruds
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BLANKE? i
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1205020 12000 STATENS TEJLAASRATGR109, BÆREEYNEAFDELINIEIC, ELIIAGÅRGSVEJ 5—7, ROSKILDE, TLF. 03 357588 18dm f midmr

SPECIFIKATION AF ØN0EET RENEGNING (GÆT ET GI EGN ET I) I i. AELASTNINGSTILFÆ.DE I 2. BELASTNINGSTILFÆLIE

UDVIDET SYSTEM SIONERING LAS I LAG SART LAS 2 I (cm) (kcS) (cm) (kamm2)
RING UDEN bIKER— AF DET ØVERSTE I AF DET ØVERSTE I AF LAG 2
SP01DINGSBEREG- DIMENSIONERING I DII4ENIIONERGNS I IIMENSIONENING[1 FLADERADIUS N0RME FLADERADIGI NORNALTNTK

IUGV. SYSSER NRH AJITAG ULT [1 [1 [121 hri hH rr
129 6

TEF.TTI I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I
LAS 0 LAG 2 46 3 LAG 4 LAG 5 LAG 6 LAG 7 LAS

I 2 IS II IJ
2—r2 4408. TYKKELSE I 88001cm) I I I I I I I j I i I i

SPRING SR(cm) I I I
2j3 MAX. TUKKELSG IIIAS(nm) I I I

12 3 I’R NF’? 2’A 2’l 301 53 51

5E-GIRUI IE)kg/c02) IIIIIIUIIII1IIIIIIIIIIIIIII1IIIIIIII1IIIII1IIII
KT-SGNDI ET(k2)

IEVT.
E3NSIAIIT I i FAG i TIL I

1 2 13 I I61 71
TYKKELSE (cm) ) LAS NR LAG NR

FOR DIMENSIONERING

08,11 NIN 0000IIOLLO EN TI IGALESOG UÆRPI SÆTTES X NED DENNE
IPNING VK
51884110—

TILLADELIGT 00090: TROE

SÆTTER MAX 0 VED ET US UDEN AT 00510K VÆRDIER, BEREGNES DET TIl I.00ELTGE NORRAITOVE AT IR000AFHET

TTILLAIELIG TILLAIELI( — TILlADELIG TILLGLEI SS NERGRS AF

DZYNKNING

AF ERSKNINGGG.S11I RGJYI000IR81_ 000NINGSSRÆX— i OG 2.
OVERFLAGEN III AF OVER— lÆfI1ll OG I SPIRDI TI I 0001 VEl

DET ØVERSTE LET NVITVTVER— REGNKI HKp7 LAG

2) x_______________

FLADER UIIIPRG lEG GF UNEERSIDKN AF SE IKKE

01 08811 VIRIL VÆRDI 15011 VÆRDI 08811 [GELI VÆRDI -

1/1500 cmlx (nI x (kpJcm1) XI (kpjcm1( (n (IIxl )kcm2) x )kmm x (kcm2) x l )knm0 x I )kcm2) xl )kg/c2)
VIRiL

LAG GOE lAG i cx)pÅ LAGO LAG 2 FÅ LAG 3 I p5 LAG 4 I p5 LAG 5 I FÅ LAG 6

1 2 4 I 9 10 14 IS 16 20 21)22 36 27)20 3233151

VÆRDI VÆRDi VÆRDI Æh

21811)11 III) III lIllI lilli
25153_361751_62t

122 Dansk J7cjtidsskrift 6 . 1969



BÆREEVNEBEREGNING
BLANKET 3 SPANDINGSBEREGNING

Opg.nr Progrsnr

1205020 12000 STATENS VELLARS RATGF.JK, DÅGEEGNEAYIELTNGER ELISASLRSSGEJ 5—7, RSSKLE, TLF. 03 357588 Side at sider

BAS ISSYSTEM

12 I 10 ål

iji UYSTENN LAGÅGTÅ TEKST I I I I I I I I I I I I I
LAG 1 LAI 2 LAG 3 LAI 4 LAG LAS LAS 7 LAG 8

(kg/en2)

14

i r i 1

i TYKRELSE R(om)

I 2 i 9 5 1N7 Z 4 3 3738 4445 51 2 54

0VREUL E(kg/2) HIIIIIIIIHIIIIIIHIIIIIIIIHLllHIIL
1. BELÅSTI(INGGTSLFÆLLEZ,RE:lSTR:53STO:F.NIjLK

UDVIDET SYSTEM PLADERAGIGS NC•NNALTRTK PLAVKRGLSLO NDRMALTRYK
(n.) kg/an2) (en) (k0/n-)

J I 2 7 I 9 10 17 19 20 3’ j23 25 26 24

[j tov. OYSTER NR LAGANTAL. IALT X I i
TEKST H i I I I I I I I I I I I I I I I I I II I

LAG i LAND LÅG 3 LAG 4 LAG 5 LÅG 6 LAG 7 LAG

1 2 lL.34 2 2 293 31 14344 0 IS?
212 NIN. TYKKELSE IGNGN(en)

2J3 NAG. TYKKELSE IYIAG)on)

2]1 SPRING GN(en)

12 i_______ 18’? 27”4 371 371 445 51

215 E—SADOI E(kg/en2)

216 ET—VANDt ET(kg/on 2)

IS 3 5 6 7

2T7 EVT. KUNSTIGT FRA T:L

J_ TYKKELSE (e,) LAS 58 LAI NR

Fig. 3. Input blanketter til Bæreet’neprogramrnet.

BÆREEVNEBEREGNING
BLANKET 4 FORSTÆRKNINGSLAG

Epg.nr °reaa nr

1205020 J 12000 STATENS VKJLABORKTORIUN, R5I)KEVNEAFDELINIEN ELISASÅRDSYEJ 5—7, ROSKILDE TLF. 03 357588 Side et sider

OPAZCS.FIKATULN AF (RAKET BEREGNING (ser ET OG KUR ET 0) (DET ET 00 KUN ET 8) i. YELASTNTNLSTII.FGULE 2. BELASTRINGSTTI FÆLDE

SlNNDLN030SIIEG—
1 FURSTÆRXNINGSLGS 2 FURSTRAKNINULLAS PLADERADGILS NOGNYALTRYK PLADEG.KIIL’S YiRNDLTROK

UDVIDET SYSTEM 5108K0100 DAG (en) (kg/en2) (en) (kg/nn2)

13I1 OYSTER NR

Ir ii is I7 lN

i i
26 2?

FOR DIMENSIONERING

to
TEKST [ j ii I I I I I I I I I I I I I I

F&RSTNDGNSNGL ISO 2. FONS1ENINISI EG

SKAL 1810 DAEKILLI LE KG SGLI,AKKLIG VÆRDI .50TRS 5 GELI SONNE

5111 ASELSOT YLrASAL TROE Ti LI 1502 Ti ALE IS TIl LADEL 10 I OL GLIEL LO
— NEL SYNKN ING NF KRL’KN INUIRÅSI— GOJRIRGLTRA0— YVIJN INILSTRRA_

SÆTTER MAN I VED ET LAG UGEN AT ARI LIE I IRD EN • SEREURES DET T ILL ADEL LOE N.RNALTRYK ti P0.PAMM1T. VL8FLILÆN 0585 ÅENFLÅ—
SEDERTISES AF KNDERTIISN AF

. - . . . I . . DET 08541:0 DIT NNS!N’SI T:PA E, 1 FÅ LAS 2 PA 3 OA AT 4 I EG LAS 5 PA IS n PA LAS 7 LAG LAS

Æ 45451 O. VÆRD’. - kRELO 1 RANDI iLl VÆREt VADGIIAGIG Ell VANLI 55405 III VÆlG 86255:
. (kg/er5) n (Kg/an2) n kg/anO) (kg/Ann) (kg/anl) n (kg/au2) ) k/en2) 1/51155 nu) nj (en) n )kg/a.2I (kg/ru.)

1224 8910

I ifl i fl i i I iii fl IJ

89 Sl

3 2 0111. TYKKELSE LLNIN(ea(

3:3 NÅS. TEEKELLE ÆOAN)os)

3j 11)01KG SIN(en(

2 95Q 16

3J5 E—ASTIDI E(kgJen2(

316 ET—SANDT ET(kpJen2(
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E-værdi; det er denne værdi, der an
vendes ved beregning af bøjningstræk
spænding.

Midt i skemaet er anført den be
lastning, der ligger til grund for be
regningerne.

A: pladeradius, cm.

Sl: normaltryk, kg/cm2.

Til højre i skemaet findes resulta

ter fra spændingsberegningerne. De
er delt i 2 vandrette afsnit.

1. Til/adelige værdier: Her findes
de tilladelige værdier for hvert af de
benyttede dimensioneringskriterier.
Sker der ingen dimensionering er her
anført en række stjerner.

2. Beregnede værdier. Her findes
samtlige beregnede spændinger. Ko
lonneoverskrifterne som er fælles for

tilladelige og beregnede spændinger
har følgende betydning.

SIN(1): normaltryk på underbun
den (lag 1), kg/cm2.

SIN(2): normaltryk på lag 2, kg/
cm2.

SIN(3): normaltryk på lag 3, kg/
cm2.
o.s.v.

S: nedsynkning af overfladen, cm.
SIB(N): bojningstrækspænding i un
dersiden af øverste lag, kg/cm2.
SIB(N-1): bøjningstrækspænding i
undersiden af næstoverste lag, kgJ
cm2.

R(N): krumningsradius i undersi
den af øverste lag, cm.

Som det ses, er det et overordentligt
flexibelt stykke beregningsværktoj,
Bæreevneafdelingen her har fået i
hænderne.

Interesserede kan mod betaling af
udgifterne til kørsel på DATACEN
TRALEN samt et tillæg for udfyldelse
af inputskemaer m. m. få beregninger
udført på programmet ved henven
delse til Statens Vejlaboratorium, Bæ
reevneafdelingen.

Formandens beretning
(fortsat fra side 104)

ingeniorers Fællesråd, og den har dre
jet sig om nedennævnte sager:

Udvidet omfang af vejdirektoralets
færdselstællinger, omtalt foran.

Fællesbehandling af spørgsmål ved
rørende vejafrnærkning og vejmaski
ners forhold til færdselsloven.

Fællesrådets deltagelse i saltudval
gets arbejde.

Gensidig orientering om synspunk
ter vedrørende det foran omtalte lov
forslag om vintervedligeholdelse m.v.

Det af fællesrådet tidligere rejste
spørgsmål om etablering af vejlabo
ratorier fælles med amtsvejvæsenerne
har foreløbig måttet stilles i bero, idet
kun enkelte amtsvejvæsener kunne op
lyse at være i besiddelse af den for
nødne laboratoriekapacitet. Jeg går
ud fra, at sagen genoptages, så snart
kommunalreformens virkninger på
amtsvejvæsenet er helt afklaret, idet
idéen forekommer mig hensigtsmæs
sig.

Ved de to fællesrådet tilsluttede
foreningers årsmøder i Tikøb og Lille-

rød i september måned sidste år har
vor forening været repræsenteret ved
amtsvej inspektør J. M. Olsen hen
holdsvis amtsvejinspektør Ole Kærn.

X. Dansk Amtsvejingeniorforening

Samarbejdet har i årets løb drejet
sig om redaktionen af Dansk Vejtids
skrift.

Foreningen er repræsenteret i red
aktionsudvalget. Der er nu truffet af
tale om, at Dansk Vejtidsskrift funge
rer som medlemsblad for foreningen,
en ordning, som gælder indtil videre.

Ved foreningens årsmøde i Sønder
borg i denne måned vil bestyrelsen
være repræsenteret ved amtsvejinspek
tør Abild Andersen.

XI. De Samvirkende
Kommunalforeninger

Samvirksomheden forhandler sam
men med amtsrådsforeningen over
enskomstspørgsmål, som vedrører
amtsvejvæsenet. Herigennem har der
været kontakt med samvirksomheden
i mere specielle spørgsmål, og der fo
restår på ny afslutning af arbejdsover
enskomster.

Jeg har repræsenteret vor forening
ved samvirksomhedens delegeretmøde
i København i november måned.

XII.
Sammenfattende bringer jeg herved

de nævnte foreninger, vej direktoratet
og andre myndigheder, som vi i årets
løb har haft forbindelse med, vor for
enings bedste tak for samarbejdet, som
det har udfoldet sig.

Endvidere takker jeg amtsrådene for
økonomisk bistand og for forståelse
for foreningens arbejde, som vi søger
at gennemføre alene med tanke på
amtsvejvæsenets interesser.

Vi ved ikke i dag, hvorledes frem
tiden for amtsvejvæseriet og amts-
vej inspektørerne vil afsløre sig. Vi kan
heller ikke sige under hvilke former,
vort næste og måske sidste årsmøde
vil finde sted i 1970, men vi betragter
ikke selv denne årsberetning som slut-
stenen på vor forenings virke gennem
mere end et halvt århundrede.

Til slut vil jeg gerne bringe med
lemmerne bestyrelsens tak for støtte
og indsats i årets løb.

I 21457

9076I 1_ 1 0. 10 20 i 05.1

375,51135R766 IF DET OVERS?) VIS

115011 SISIOl SISIOISINI4IS7SIS) 509161 119(71
5 17,15, SIa(70—( 0(5I (0(97 0(3.11

TIL LÅ DE I. IV! 170015R

SE B5*EITEOE aShER

7.0 0.0(1 0.771 1.701 7.00

125 VIG VIG LIG VII

200 2500 3000 1500
III Eb 200 1500 300

175717 119111 SINII(SIIIIS( 17575) 113111 101171
5115(91 51(19—11 0(550 I 0(97 015-11

IILLSIEIIST 0190155

0.084 0.902 0.04

10.0

555515505 1100175

0.002 0.702 1.017 7.00
0.072 II.? 301
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200 0500 5005 150
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515111 516121 575707 SI’(III 619151 001(67 629(77
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12-24 tons

SELVKØRENDE GUMMIHJULSTROMLE TYPE



:ç

ODENSE
TLF. (09) 12 36 81

AARHUS
TLF. (06) 133844

VEJ A FST R IB N IG Vore stribehold udfører opmærkning og afstribning overalt i landet.
Specialudstyr for lufthavne, kantlinieafstribning og afstribning af
P-pladser.

STR I B E MASKINER Moderne maskiner med tilhørende specialudstyr til al vejmarkering med
eller uden refleks. Bl. a. universalmaskinen «Junior».

STR I B E ri AT ER I AL ER Hvid og gul vejstribemaling. Kold- og varmplastic materialer.
Refleksglasperler til alle formål.
Hvid, permanent 2-komp. markeringsmasse til stærkt trafikerede om
råder.

KANTREFLEKTORER Prismalite, hvide og orange.

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

-

- : z’.

‘•Ê
. ‘

,. —,. %_ I

- 1.1
1!!

‘i’

STØBEASFALT
UdJagt med maskine.

En sikker vejbelægning

for moderne trafik.

I samarbejde med
Københavns Asfalikompagni A/S
Hans Guldmann AIS

AKTIESELSKABET

DANSK ASFALTFABRIK
ø. TEGLGADE 7 KØBENHAVN SV

TLF. (01) 311648*

NYSTED
TLF. (03) 871188

A 20



Rationel udlægning af tidssvarende
asfaltbelægninger giver veje med
jævn hed og stor friktion, der betyder
sikker og behagelig kørsel.

RASMUSSEN & SCHIOTZ

H.

Tal vej med

CIVILINGENIORER & ENTREPRENORER

Falkoner Allé? - 2000 Kbhv. F - (01) FA. 6585
Sæbyvej - 8900 Hjørring - (08) 91-876-2276

A 21



Til
effektiv
komprimering:

ABG
vibrationspiade
Py 5000

RASK-PEDERSEN & DALSGAARD A/s - BYAGEREN 7 - NÆRUM - TELEFON (01) *802800
Jyllandsafdeling: Seest pr. Kolding . Telf. (055) 2 83 84

Vægt:
Motor:
Bundpiade:
Komprimeringsdybde:
Marchhastighed:
Centrifugaikraft:

Ca. 700 kg
10 HK FARYMANN dieselmotor
900 x 700 mm
indtil 800 mm
10-20 mlmin.
5.000 kg.

A 22



PASCALL SIGTERYSTEMASKINE

MODEL
MODEL
MODEL

Eneforhandling:

Sølvgade 34-38, 1307 K, BY 8208

I (bII). 8” SIGTER
II 12” SIGTER
III 18” SIGTER

A 23



HOLBÆK—
TELEFON (03) 431213

R 0 S K i L D E

__

—

TELEFON(03)352523
—

______

GAMMELRAND

____________

TLF. VISKINGE 207

___________

(03-493)

______

FOR EN

SIKKERHEDS SKYLD!

NORDISK AUTOVÆRN

i motorvejeris

mdterrabat

NORDISK AUTOVÆRN
Salgskontor ost for Store-Bælt:

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

ASKEBY, MØN

Salgskontor vest for Store-Bælt:

A/S SYDJYDSK LECA: BETON, Egernsund
Telf. Gråsten (046) 5 17 13

ASFALTMATERIALER
SKÆRVEBÆRELAG

___

-_

— - - —i

-

_

—

1I IL1W

- —

A 24



Metoden bygger på lysmåling, idet
lysets hastighed er bestemt med
stor nøjagtighed. Den modulerede
lysstråle er et yderst pålideligt
målebånd, der ikke forstyrres af tra
fik, hojspændingsledninger eller lig
nende.

FOR NØJAGTIGE AFSTANDSMÂLINGER I MARKENÅGA
Kun ên uddannet tekniker er nød
vendig til betjeningen. Målingerne
foregår mod reflektorstationer, som
kan opstilles i forvejen og efter
lades ubemandede.
Takket være transistoriseringen er
vægt og kraftbehov reduceret. Hele
udrustningen kan bæres på ryggen.

fl
Tekniske data (Model 6 A)

Max. rækkevidde (afh. at sigt) tJagslys Mørke
Standardiampe 2— 5 km 15 km
Kviksalvlarnpe 5—10 km 25 km
Min. afstand: 15 meter

Nøjagtighed: 6 mm + 1 mm pr. km
Måletid: 5—10 min.
Vægt: Instrument: 26 kg Inkl. transportkasse

Stativ: 7 kg

ENEFORHANDLING
I DANMARK

Model 6A

M. BJØRN THYGESEN
Lundtoftevej 7 — 2800 Kongens Lyngby — Tlf. (01) *88 36 00

AALBORG
Tlf. (08)127722

AALESTRUP
(08) 64 12 00

ASFALTFABRIKER-VEJBYGNING
Kontor og administration: Kong Christians AII 53, 9100 Aalborg. Postbox 157

A 25
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MORSØGADE 6, 6700 ESBJERG
(05) 1201 99 (lok. 17)
Salgskontarer:
København: 7. V. KLEIN
BYen 5058 (lok. 2)
Fyn: E. ENGHOLM, Kværndrup BANDTRANSPORTØRER * DOSERINGSANLÆG(09) 27 1037 (lok. 4)
Silkeborg: N. C. RYSGAARO(06) 81 4866 (lok 4) KOPELEVATORER * FODEAPPARATERSverige:
BENGTSON MASKIN AB
Box 210 46S - 200 Malmø 21 Indhent venligst tilbud — 25 års erfaringTelf. 88 0020

Statens Vejlaboratorium
Øster Voldgade 10, opgang H . København K . Telf. (01) 1546 56

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

Jordbundsundersøgelser ved vejanlæg, herunder dimensionering af vejbefæstelser.

Besvarelse af forespørgsler af vejteknisk art.

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

Alt i betonvarer.

Speciale:

Forspændt beton

Autoværn

Bredhøjvej 6, Silkeborg

Tlf. (06) 8218 75, priv. (06) 82 36 98

Chas. F. Schou A/s

AKTIESELSKABET

De danske Granitbrud
Nr. Voldgade 54 . København K.

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

Kantsten . Brosten

Skærve- og

Chaussebrostensfabrik

Stenhuggerier

Vang . Bornholm

HOLM & STRØYBERG
Nr. Voldgade 54 . København K.

Loulselund, Lunding

Tlf. (045) Haderslev 23435

Kontor

Tlf. (045) Haderslev 24233

Sten og Grus

A 26



NYT!
Lad os ombygge

Deres håndbetjente

Proctorstamper

til helautomatisk

drift.

Vi monterer:

Motor msd friktionsdrev,

automatisk drejning

af formen

og slagtæller.

Ændring fra

standard til

modificeret

Proctorprøve sker

på få sekunder

uden udskiftning

af stamper.

GRAVQUICK Als

Adolphsve 61, Gentofte - Tlf. GE (0133) *8500

KROGH’S STENSILOER A/s
Klim Strand pr. Fjerritslev — Tlf. (08) 22 52 00

Alt i stenmaterialer

Grus, paksten, reguleringssten

samt alt i vejmaterialer leveres

Alt i skærver til asfaltering

NytI Filtersand til brøndborere

Forlang tilbud uden forbindende

*»,— ••w•

ENTREPRENØR & INGENIØRFIRMAET

TH. ERIKSEN og OVESEN
9640 FARSØ . TELEFON (086—321 11) 149

Vejmaterialer . Vejarbejder

Kloakarbejder . Al kørsel

DERES GARAGE LEVERET KLAR TIL BRUG

vi opgiver gerne referencer

Den rigtigste og billigste løsning.

BRAMMINGE FÆRDIGGARAGE
tlf. 051—7 36 21

TJÆREBORG CEMENTSTOBERI
tlf. 051—7 50 21

leverer alt i betonvarer

rr
BETON- FILTERRØR

Demonstration og tilbud siden lorbindende
DANSK POROSIT AIS

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

Ii
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VEJMATERIALER

TEKNISK FORLAGS TRYKKERI
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