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KØRE BAN EAF MÆR KN ING
Tarkett-kørebaneafmærkning er et selvklæbende plastprodukt, som leveres klar til brug i udstansede stykker.
Tarkett-kørebaneafmærkning anvendes til markering af vognbaner, fodgængerovergange, stoplinier m. v.
og leveres endvidere som målfaste pile, tal og bogstaver.
Det er kun nødvendigt at foretage en kortvarig afspærring for trafikken, for at udføre en tydelig, kontrast-
rig og slidstærk kørebaneafmærkning.
Tarkett-kørebaneafmærkning leveres i plan udførelse med tykkelse 2 mm og i vaflet udførelse med tyk
kelse 2,5 mm.

6600 VEJEN . TELEFON 05-361111

Selvklæbende
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Han ved noget om asfalt, skål på det. Han har mange kilometer
bag sig, det gi’r erfaring. Pankas har også kilometervis af IPANKASI
erfaring om asfalt, en erfaring De kan trække på, De skal bare
ringe på (01) 646200.
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Godt grej.1•.

FIAT 250 HARTTRAC
— en let traktor, der skåner for
tovsfliserne — en smal traktor
med kun 102cm udvendig bred
de — en stærk traktor med en
2 cyl. 4-takts dieselmotor på 28
heste. Udstyret med hydraulisk
lift, uafhængig kraftoverføring
og differentialelås.

Traktoren kan legende let mon
teres med en HARTSWEEP feje-
maskine — ophængt på forbro i
3 punkter. Hydraulisk vendbar
hed — hydraulisk løft. Eller med
HARTSNO sneplov med sjap
skær, der monteres i nøjagtigt
samme beslag som fejemaski
nen. Godt grej

GRAVELY
— en to-hjuls-traktor med plæ
neklipning og snerydning som

sin fornemste opgave. Alsidigt
redskabsprogram. F. eks. plæ

neklipper, fejemaskine eller
sneplov — fremstillet på vor fa

brik i Århus.

4-takts Kohler benzinmotor i 3
størrelser med enten 8, 10 eller
12 HK. Med el-start og automa
tisk redskabstilkobling.

GRAVELY har indtil nu vundet
indpas hos mere end 1500 virk
somheder og institutioner lan
det over — grunden?
GRAVELY er godt grej

København:
Skovlunde Byvej 100, 2740 Skovlunde,
tlf. (01) 9477 22
Fyn/Sønderjylland:
Båring, 5466 Asperup, tlf. (09) 421524

øvrige Jylland:
Møgelgårdsvej 4-6, 8520 Lystrup St.,
tlf. (06) 22 1488
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Prøv selv!
“knækker”i 10-tons klassen.
BM•VOLVO LM 845 er en rammestyret læsser i 10-tons
klassen. Med motor på 112 hk—4-hjulstræk og en
usædvanlig stor frihojde. Det giver fremkommelighed.
Førerh uset på denne maskine har landets bedste
førerkomfort. Med perfekt udsyn hele vejen rundt. Med et

____________________________________________

støjniveau, der er så lavt, at det er en fornøjelse at
lytte til den standardmonterede radio. Chaufføren skulle
jo gerne kunne holde lige så længe som maskinen.
Læs den test, der blev foretaget at ingeniør N. Henriksen
fra »Moderne Jordflytning». Testen tilsendes Dem i
særtryk, når De indsender kuponen.

• Adresse I
I Postnr, og by I
I I
I

Firma i
Indsendes til Volvo Traktor A/S, I

B1.OL7O I Columbusvej 1, 2860 Søborg. i

L845 I .ÏOWO i
— — — — — — — —— — — — — — —— J

A

r— — — — — — — — — —

i Ja, send mig venligst testen af BMVOLVO LM 845. I
I I
INAVN I
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Dynamiske bæreevneundersøgelser

i Tjekkoslovakiet
En kostbar udendørs cirkulær forsogsbane og forskellige

faldlod indgår i de målbevidste forsøg, man i Tjekko

slovakiet foretager for at bedømme vejkonstruktioners

bæreevne under dynamiske betingelser. Af Axel 0. Bohn

I Tjekkoslovakiet er man meget inter
esseret i at måle vejes bæreevne ved
dynamiske eller halvdynamiske meto
der. Dette sås tydeligt på den udstil
ung, der var arrangeret i forbindelse
med verdensvejkongressen i Prag. Her
bemærkede man især: Det store fald-
lod (fig. 1) til betonz’eje og star/ba
ner.

Loddet bestod her af en række ski
ver, så at massen kunne varieres mel
lem 90 og 325 kg. Faidhøjden kunne
varieres op til 1,40 m. Herved kunne
stødkraften varieres op til ikke min
dre end 80 t. Loddet blev hævet via
et wiretræk af en hydraulikcylinder.
Til udt-ustningen hørte en transporta
bel hydraulikpumpe. Grundfladen var
cirkulær og i m2 stor; den blev for
bundet med betonoverfladen med gibs
eller med et lag sand. Man kunne
sætte hydraulikanlægget til automatisk
at fortsætte med at lave faidlodsforsog
(udmattelsesforsøg).

Impulsvarigheden kunne ændres en
ten ved at ændre fjederstivheden —

fjedrene var et variabelt antal 5 cm
tykke gummiplader — eller ved at va
riere vægten. Oftest var impulsvarig
heden 30 millisekunder — den kunne
varieres fra 10 til 50 millisekunder.
Man målte nedsynkningen som pla
dens nedsynkning med en differential
transformer, der var fæstnet til midten
af en 6 m lang målebro, der var Un
derstøttet i begge ender (ikke vist på
figuren). Man havde også en volumi
nøs seismisk nedsynkningsmåler, B 4z,
System Dr. Baull, fabrikat Hottinger,
som ses nærmest grundpiaden. Man
kunne desuden måle krumningsradius
dynamisk med et hjemmelavet instru
ment, som ses i forgrunden af bille
det. Endelig kunne man med små
piezoelektriske accelerometre måle ac

Fig. 1. Stort fald-
lod til belastnin
ger på op til 80 is.

Fig. 3. Små fald-
lod til tnålingeT

på os!alt veje.

celerationen, som kunne integreres 2

gange med en »Integrator SDM 132«

fra Schwingungsmessgerät VEB Sch
wingungstechnik und Akustik WIB
Dresden. Jeg overværede et forsøg,
hvor den på en UV-skriver fremkom
ne kurveskare viste, at betonpiaden
svingede langt op over udgangsni
veauet efter slaget (fig. 2). Kraften
måles med straingages fastlimet på
fodstykket. De deformationer, man
fik fra de forskellige målemetoder,
stemte kun nogenlunde overens ved
det forsøg, jeg overværede.

Fig. 2. Trykket og den lodrette deformation
ted et forsøg med det store faldlod.

1 nedslag

Deformation
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De små faidlod (fig. 3)
Disse blev anvendt til asfaltveje.

Det fineste, som ses til højre på figu
ren, var indbygget bag på en vare
vogn, hvor der var monteret en lille
kran, hvor man manuelt via wiretræk
kunne hæve loddet, som normalt ve
jede 100 kg. Faldhøjden var fra 5—150

cm. Stødtiden var fra 10—100 milli
sekunder. Fjedrene var et variabelt an
tal gummiskiver, der var 22 cm i dia
meter og 5 cm bøje, og som havde
Shorehårdheden 31. Belastningsdiame
teren var 35,7 cm. Fig. 4, som stam
mer fra kongresberetningen, viser to
diagrammer, hvor stødkraften og stød-
tiden er afbildet som funktion af fald
loddets masse (en 4-dobling af mas
sen fordoblede stødtiden) og af fald-
højden (en 4-dobling af faldhøjden
fordoblede stødkraften), medens stød-
tiden kun ændredes lidt (en lille re
duktiori).

Nedsynkningen blev ved det fineste
af apparaterne altid målt elektrisk
med en differentialtransformer i for
bindelse med en kurveskriver. Trans
duceren var anbragt midt på den på
figuren viste 4 m lange målebro. Ved
det enklere apparat kunne nedsynk
ningen optegnes ved en seismisk måler
monteret på fodpiaden. Man fik her
en kurve ridset af en nål på en strim
mel vokspapir. Ved samtlige faldlods
forsøg indskød man mellem den tryk
overførende plade og vejen et gibs
eller sandlag.

Man havde udviklet en teknik, hvor
man ikke alene med differentialtrans

formere målte bundpladens nedsynk
ning, men også gennem 3 huller med
diameteren 4 cm, der var boret ned
langs randen af belastningspladen til
skillefladerne i belægningen kunne
måle skillefladernes nedsynkninger. På
fig. 5, som stammer fra kongresrap
porten, er der vist resultatet af sådan
ne forsøg, hvor man ser, at den store
forskel på statiske og dynamiske ned
synkningsmålinger på asfaltveje skyl
des, at sammentrykningen i asfaltla
gene aftager stærkt med aftagende be
lastningstid. Af skillefladernes ned
synkninger kan de enkelte lags E-mo
duler findes.

Metoden havde været mest brugt på
veje, hvor tykkelserne af de enkelte
lag var kendt. Man havde dog også
prøvet at bore i en vej med ukendt

opbygning og med held kunnet finde
laggrænserne med et spejl- og belys
ningssystem ved direkte visuel bedøm
melse af væggene i hullerne.

Bæreevnemåler efter Lacroix
system

Man havde i Frankrig købt måle
systemet til den på det franske cen
tralvejlaboratorium udviklede Lacroix
nedbøjningsmåler og installeret den i
en Skoda omnibus. På fig. 6 ses prin
cippet i måleren. Til højre ses et af
bussens tvillingebaghjul, som normalt
belastes med 5 ts, og som kører med
en konstant hastighed af 2 km i timen.
A er et stativ, der bærer en Benkel
manbjælke, som i øjeblikket hviler på
vejbanen. Når bjælkens højre ende-
punkt er lodret under bagakselen, af

L.

0

0 0,01 Q02 003 0,05 0,06 007

0

7

8

9

10

11

12
rende gummiskiter.

13

Fig. 4. Sammenhæng mellem stodkraft,
faidhojde, vægt af loddet og antal af fjed
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Fig. 5. Nedhojningen i forskellige niveauer af en forsogsvej, hvor belastningen var 5 Is
og belastningstiden henholdsvis 0,03 sekunder, 25 sekunder og 100 sekunder,
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en stensikkersten-sat isystem*

3)Hans Henrichsen & Co.A/S
Brogade 12 . 4800 Nyk. F.
Telefon (03) 852744

6)NÛK Cement-varefabrik
Postbox 125
3900 Godthb

BETON BELÆGN INGSSTEN

- -J.

En vedligeholdelsesfri
sten. Slidstærk og
modstandsdygtig over
for frost og oliespild.
Antal pr. m2: 45 stk.
Tykkelse: 6-8-10 cm
Trykstyrke: 600 kg/cm2
Farver: grå - sort - hvid
eller efter aftale.
*) Slutsten, randsten, normalsten
og kurvesten.

Forlang brochure tilsendt

KB-STENEN FREMSTILLES AF
Dybbøl - 6400 Sønderborg Telefon (081 31 81 88

1)Sønderborg Ny 2)P. Pedersen Klarup AIS
Betonvarefabrik AIS 9270 Klarup

Telefon (04) 423245

4)Bording 5)A/S Nymølle
ø Cementvarefabrik Betonvarefabrik

Bredgade 38 7441 Bording 2640 Hedehusene
Telefon (06) 8611 61 Telefon (03) 16 1733
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Der graves, læsses, flyttes jord,
fejes og transporteres

med

Ford har traktorer i alle kraftklas
ser, frontlæssere, industrilæs
sere, grave/læssemaskiner og
4-hjulstrukne traktorer.
Hver af disse modeller har ro
bust kraft, manøvredygtighed,
hurtighed og driftssikkerhed.
Ford traktorer har på alle punk
ter den styrke, som kendetegner
Ford programmet, baseret på so
lid kvalitet, mangeårig erfaring og
gennemprøvet, avanceret teknik.

est
ford

Ford dækker med effektiv for
handlerservice også, når det
gælder reparationer, reservedele
og ekstra udstyr.
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gives der et med nedbøjningen pro
portionalt signal, som føres til styre
pulten C. Derefter slæbes stativ og
bjælke hurtigt fremover, hvor det
igen efterlades på vejbanen. Denne
rykvise transport besørges af et snore-
træk, som drives af forhjulene på
bussen.

Nedbøjningssignalet kan følges vi
suelt ved at betragte oscillografen B.
De enkelte nedbøjningers amplitude
kan også ses som en række streger på
den fotografiske registeranordning 1,

hvor man ser to rækker af streger, et
for højre og et for venstre baghjul.
Streglængden er et mål for nedbøj
ningen. Man kan dog også få en digi
tal udlæsning på ciffervoltmeteret 2,

og man kan via elektronikenheden D
og hulleren E få resultaterne som hul-
strimmel 3, som kunne viderebearbej
des i en regnemaskine i banen.

Man fik 330 målinger under begge
baghjul for hver km. Vejstrækningen
blev delt i passende delstrækninger;
og for hver af disse udregnedes auto
matisk gennemsnittet af nedbojnin
gerne d og spredningen W, og man
benyttede som dimensionsbestemmen
de parameter D9OH = d + 1,69 W
(d.v.s. en nedsynkning, som med 90

pct.s sandsynlighed ikke overskrides
på delstrækningen). Tid fra paramete
ren D9OH udregnede man en for
stærkningslagtykkelse. I det tjekkiske
vejtidsskrift Silnicni Obzor nr. 4 fra
1971 findes et diagram, der viser
princippet i denne beregning. Man
indtaster målemånedens nummer, og
maskinen beregnede, hvad D 90 H

ville have været, hvis man havde målt
i tøbrudsmåneden marts (3. måned),
åbenbart ud fra et kendskab til gen
nemsnittet af nedbøjningsvariationen
over årstiderne for tjekkiske veje.

Man indtastede dernæst den forven
tede trafikmængde og gav desuden
oplysninger om det anvendte forstærk
ningsmateriale og fik så som resultat
lagtykkelsen af dette materiale. Som
et eksempel kan nævnes, at en måling
maskinen beregnede, hvad D 90 H

ville have været, hvis man havde målt
af en nedsynkning på 0,9 mm i den
9. måned svarede til nedsynkningen
1,17 mm i marts. Trafiksituationen
»svær« = 1200—5000 enhedskøretøjer
pr. døgn gav en »enhedsforstærknings
Iagtykkelsee på 14 cm, som er den
tykkelse af grusasfaltbeton, der bør
vælges. Bedre eller dårligere materia

ler end grusasfaltbeton resulterede i
andre tykkelser.

Nomogrammet stod over for revi
sion, så at man også kunne tage hen
syn til vejens temperatur, hvad der er
vigtigt ved veje med tykkere asfaltlag.

Trafikkarrusellen i Bratislawa
I ingeniørforskningsinstituttet i Bra

tislawa har man i nogle år haft en
stor udendørs prøvevejskarrusel, hvor
man for nylig havde fjernet de gamle
forsøgsstrækninger og indbygget en
ny cirkelbane, der var delt i 7 forskel
lige vejkonstruktioner. Samtidig havde
man ændret maskinen på visse punk
ter. Maskinen (fig. 7) er 37,25 m i
udvendig diameter. Den er omgivet
af en jordvold, der er Ca. 1,5 m høj.
Den tidligere opbygning havde beton
autoværn. Den lokale jordbund er en
siltet ler, hvis E-modul er så lav som
200 kg/cm2.

Til belastningen anvendes en ny
konstrueret vogn, som trykkede med
12 ts på 2 sæt tvillingehjul anbragt
som på en bus bagaksel. Strømmen
til fremdrivningsmotorerne kom fra et
centralt anbragt strømaftagersystem.
Vognen var tøjret til centrum for
banen med to stænger, der inderst var
gevindskårne. Et snekkesystem sørgede
for, at der for hver gennemkørsel af
banen skete en aksial forskydning på
2 mm, så at hjulene ikke kørte i sam
me spor hele tiden. Hjulene på belast
ningsuognen var drejet 30 indefter,
herved blev der kompenseret for cen
trifugalkræfterne. Maksimalfarten var
56 km i timen; normalt kørte man

Fig. 6. Lacroix bæreevnemåler i tjekkisk udgave. For huer 3 m måles kontinuerligt ned
synknrngen under et 5 ts tvillingehjul, som kører med hastigheden 2 km i timen.

Fig. 7. Den store trafikkarrusel i Bratislaira.
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sjældent mere end 50 km i timen,
oftest kun 20 km i timen.

Det var tredje indbygning af for
søgsbanen, man var i gang med. Over
bygningstykkelsen varierede fra 24 til
28 cm. Man kørte, til vejen gik i
stykker.

De målere, forsøgsbanen var forsy
net med, var følgende:

1) Nedsynkningsmålerne (fig. 8).

En jernstang var forankret 3 m nede.
En induktiv transducer var fastspændt
i en tværstang midt i en lodret rør
stump, ca. 15 cm lang og 20 cm dyb,
som var anbragt forsænket i asfalt
laget. Den fjederbelastede føler trådte
på en forkromet plade, som jernstan
gen afsluttedes med. En gummihætte
forhindrede vandindtrængningen til
transduceren. Man kunne se grund-
vandet nede i nederste rør. Der var
anbragt 3 eller 4 langs en radius i
hver af de 7 prøvestrækriinger. De
induktive transducere fik tilført 5 v
5 kHz vekselstrøm fra en generator i
et hus nær forsøgsbanen. Signalet blev
faseensrettet i selve transduceren og
ført i en ledning til computerrummet,
der lå 100 m borte. Signalet var ±
i volt for ± 1 cm.

2) Grundvandstandsmålere. Der var
2 — en, der viste den øjeblikkelige
stand i et punkt nær indersiden af
banen — og en (fig. 9), der optegnede
tidsafhængigheden af gmndvandstan
den lige uden for banen.

3) Man målte med 12 cm lange
Kyowa 120 ohms straingages længde-

ændringerne i forskellige niveauer i
asfaltlagene. Straingagene var 3 mm
høje og 1 cm brede. De var beskyttede
med teflon, og de var egentlig be
regnet til indstobning i beton og hav
de tilledningskabler isoleret med poiy
ætylen. Derfor havde man måttet be
skytte kablerne med bronzerør mod
varmen fra asfalten under indbygnin
gen. Man var lidt kede af disse gages,

Fig. 8. Induktiv
nedsynknings
maler før indbyg
ning.

som man havde forkøbt sig på. En af
dem var allerede gået itu.

4) Trykdåser. I alt var der indbyg
get 15, dels i jorden og dels i nogle
af skillefladerne.

5) Termofølere af modstandstermo
metertypen.

6) To steder havde man lavet 1,5

m dybe skakter langs ydersiden af ba

nen (fig. 10). Her kunne man gen
nem små ruder se jordlagenes ned
synkninger. Transducerkablerne endte
i en Solartron-scanner, som aftastede
transducerne én for én og lod et digi
talvoltmeter og en printer skrive resul
taterne ud. Resultaterne kunne videre
bearbejdes i en datamat (PDP 8).

Man påstod, at man fik både de elas
tiske deformationer og de blivende
deformationer.

De problemer, man har belyst eller
vil belyse med vejkarrusellen, er:

Udmattelsesforsøg med sammenlig
ning af forskellige vejkonstruktioner.

Rabatter med og uden vandtætte
belægninger.

Dræriingens betydning.
Trafikmarkeringers holdbarhed.

Fig. 9. Mder, der optegner ændringerne i
grundiandstanden.

Fig. 10. Skakt langs ydersiden af forsogsbanen til direkte iagttagelse af bevægelserne i

lagene under hjulpassager.
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FABRIKAT TYPE KONSTRUKTION ARBEJDSVÆGT
STATISKE
TROMLER SCHEID RS 80 3-valset, traktortrukket 6-14

SCHEID TS 80 Tandem 7-13

PEDERSHAAB KEV 1-valset, traktortrukket 4 t
SCHEID CV 40 1-valset, traktortrukket 4 t
SCHEID CV 60 1-valset, traktortrukket 6 t
SCHEID CV 120 1-valset, traktortrukket 12 t
SCHEID SV 70 1-valset, fårefod, traktortrukket 6,5 t
SCHEID SV 120 1-valset, fårefod, traktortrukket 12 t
SCHEID TV 50 Tandem 4,2-5,2

VIBRATIONS- SCHEID TV 80 Tandem 8-11,5 t
TROMLER SCHEID DV 60 Dobb.vibr.tromle, chassisstyret 6,2 t

SCHEID DV 100 Dobb.vibr.tromle, chassisstyret 11 t
LOSENHAUSEN WL 1500/70 Tandem 0,875
LOSENHAUSEN WL 3000/85 Tandem 1,35 t
LOSENHAUSEN WW 1700 Dobb.vibr.tromle 0,555 t
LOSENHAUSEN VVW 3400 Dobb.vibr.tromle 0,850
LOSENHAUSEN WW 5500 Dobb.vibr.tromle 1,1
LOSENHAUSEN VZW 11000 Dobb.vibr.tromle 2,54
LOSENHAUSEN VTW 21 Tandem.vibr. 1,32t
LOSENHAUSEN VTW 22 do. med træk på begge valser 1,35 t

SCHEID RW 80 Selvkørende 10
G s SCHEID RW 140 Selvkørende 6-14

- SCHEID RW 210 Selvkørende 7,8-21‘
“ SCHEID RW 211 Selvkørende, træk på alle hjul 8,25-21

SCHEID RW 280 Selvkørende ,. 9,2-28 t
— ‘.

_
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___
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Om afledning af overfladevand

fra kørebanearealer og dennes

betydning for trafiksikkerheden
Af civilingenior J. B. Borch-Jensen, Motorvejskontoret i Birkersd

Gennem hele vejbygningens hi
storie har man været opmærk
som på betydningen at en hurtig
og effektiv vandafledning fra kø
rebanearealerne, og man har løst
problemet dels ved at give køre
banen en vis oprunding, dels
ved at foretage indgrøftning af
vej arealet.

I Danmark er det vel endda
sådan, at den første form for
systematisk vejbygning bestod i
en indgrøftning af en del af det
ofte meget brede areal, som
igennem tiderne var blevet an
vendt som færdselsareal, og det
vil måske i dag overraske nogle,
at denne indgrøftning blev ud
ført lang tid før man overvejede
at opbygge egentlige vejbelæg
nin ger.

Man har på et meget tidligt
tidspunkt været opmærksom på,
at jordens bæreevne var stærkt
afhængig af vandindholdet i jor
den, og man føler sig i denne
forbindelse fristet til at citere en
amtsvejassistent, der engang ud
talte, at han ved begyndelsen af
sin karriere egentlig kun vidste,
at en vej burde udformes som
en omvendt grøft’, men at dette
i øvrigt også var en ganske af
gørende og nødvendig forudsæt
ning for bygning af veje med ac
ceptabel levetid.

For så vidt angår den direkte
vandafledning fra kørebanearea
let blev denne sikret ved fast
sættelse at et bestemt minimalt
fald. Kravet til det minimale fald
blev fastsat under hensyntagen
til den valgte belægningstype.

Minimale krav til kørebanens
hældning findes angivet i forskel
lige vejregler, men fælles for
dem alle er, at de primært og
måske udelukkende er udformet
af hensyn til at sikre belægnin

gens bæreevne under alle vejr

forhold.

Vandhinders betydning for

trafiksikkerheden

For færdselsarealer, der skal be
tjene hurtigkørende intensiv trafik,

som f. eks. motorveje, motorgader, an
dre overordnede veje og Iufthavnes
startbaner har det vist sig, at en hur
tig og effektiv vandafledning også har
direkte betydning for trafiksikkerhe

den, og denne artikel vil herefter kun

beskæftige sig med vandafledningens

betydning for trafiksikkerheden, samt

give en orientering om de muligheder

den projekterende har for at medvirke
til at sikre en hurtig vandafledning og

derigennem sikre en større trafiksik

kerhed.
Undersøgelser har vist, at vandhin

der på kørebanearealer vil reducere

friktionskoefficienten, forøge opsprøj

tet fra køretøjernes hjul samt forøge

risikoen for blænding såvel fra den

modkørende færdsel som fra stationær
belysning, og man kan konstatere, at
problemerne i forbindelse med oven

nævnte forhold næsten kun eksisterer,

og i hvert tilfæde først bliver kriti

ske, når kørebanen er våd.
Vandhindetykkelsens betydning for

den maksimale friktionskoefficient

mellem dæk og korebane fremgår af

nedenstående fig. i a og i b, der er

hentet fra en tysk undersøgelse.
Som det ses, må man, også ved

fuidmønstrede dæk, påregne, at frik

tionskoefficienten falder til foruroli

gende lave værdier, f. eks. for en

vandhindetykkelse på 2 mm og i det

hastighedsområde, som især har be

tydning for motorveje — 90—120 krn/t

— medens vandhindetykkelsen ikke har

særlig stor betydning for hastigheder

under 60 kin/t.

Dette forhold kan have været med

virkende til, at man først i de senere

år med den stigende rejsehastighed er

blevet opmærksom på og har givet sig

tid til at foretage en nærmere under

søgelse af problemet. Samtidig betyder

det også, at de hidtidige friktions

målinger, der er udført ved konstant

vandhindetykkelse (0,2 mm) og ofte

ved hastigheder mindre end 60 km/t

ikke har den helt store værdi for be

dømmelse af trafiksikkerheden for

færdselsarealer, der er bygget til hur

tigkorende trafik.
Det er almindelig kendt, at såvel

dækmønsteret som belægningens over

fladestruktur har betydning for frik

tionskoefficienten, men det er måske

ikke alle, der helt har gjort sig klart,

at man ved en hastighed på 90 krn/t

konstaterer samme lave friktionskoef

ficient (0,3) med fuidmønstrede dæk

og 2 mm vandhindetykkelse, som for

helt nedslidte dæk, og 0,2 mm vand

hindetykkelse.
Sagt på en anden måde, kan vær

dien af krav til dækmønsterets profil

høj de vise sig at være noget illusorisk,

såfremt man ikke samtidig bygger

vej ene på en sådan måde, at man

undgår strækninger, hvor den geome

triske udformning af kørebanens over

flade betinger, at vandhindetykkelsen

kan blive væsentlig større end det

man i øvrigt må påregne på »nor

male« vej strækninger.

Afløb fra korebanearealet

Under regnskyl vil der ske en vis

opstuvning over kørebanearealet, og

hvis regnen fortsætter tilstrækkelig

længe med konstant intensitet, vil der

opstå en stationær tilstand, hvor der
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er ligevægt mellem den vandmængde,
der strømmer til og den vandmængde,
der afstrømmer fra et arealelement.

De faktorer, der har betydning for
tykkelsen af de vandhinder, der dan
nes på kørebanearealet, er følgende:

1. Den aktuelle regnintensitet.
2. Længden af faidlinien oven for

det betragtede punkt, hvilket er et
forenklet udtryk for størrelsen af
nedbørsområdet.

3. Det resulterende fald.
4. Belægningens struktur.
5. Trafikintensiteten og
6. Vindens påvirkning.

Blandt disse faktorer øver den pro
jekterende kun indflydelse på 2, 3 og
delvis 4, og vi vil derfor i det føl
gende primært beskæftige os med
disse forhold.

Såvel i England som i Tyskland er
der gennemført omfattende laborato
rieforsøg til bestemmelse af vandhin
detykkelsens afhængighed af oven
nævnte faktorer, og på grundlag af

forsøgene har man opstillet empiriske
formler og optegnet kurveskarer, der
angiver vandhindetykkelsen som funk
tion af de under punkt 1—4 nævnte
faktorer.

Som eksempel har vi, baseret på
resultaterne af en tysk undersøgelse,
på fig. 2 a og 2 b for to forskellige
belægningstyper vist vandhindetykkel
sens afhængighed af regnintensiteten
i, faidliniens længde L og det resul
terende fald.

Fig. 2 a svarer til en belægning be
tegnet »Asphaltfeinbeton«.

Fig. 2 b svarer til en belægning be
tegnet »Splitt 8/12<c

Forklaringen på, at der i figurerne
kan forekomme negative vandhinde
tykkelser, er, at vandhindetykkelsen
måles som vandhøj den over toppen af
belægningens enkelte korn.

Som det ses, nærmer alle kurver i
de to figurer sig asymptotisk til y ak
sen, hvilket betyder, at man for små
resulterende fald må påregne en me
get voldsom forøgelse af vandhinde

tykkelsen ved yderligere reduktion af
det resulterende fald.

Dette er begrundelsen for, at man i
de seneste tyske projekteringsregler
har medtaget et absolut krav om, at
projekterne skal udformes på en så
dan måde, at det resulterende fald
overalt er større end 5 %o

Ved sammenligning mellem de to
figurer 2 a og 2 b ser man endvidere,
at belægningstypen også har stor be
tydning for vandhindetykkelsen, spe
cielt for små regnintensiteter og for
holdsvis store resulterende fald.

For at sikre ensartede vandhinde
tykkelser, og dermed ensartede frik
tionskoefficienter, er det således af
afgørende betydning, at den projekte
rende tilstræber at udforme overflade
geometrien på en sådan måde, at man
undgår arealer med meget lave vær
dier for det resulterende fald.

Overfladegeometri
For retlinede strækninger med tag-

formet profil vil det resulterende fald
altid være større end eller lig med
sidehældningen, og dermed — som
det ses af fig. 2 — uden for den kri
tiske zone, hvor vandhindetykkelsen
varierer kraftigt for ændringer i det
resulterende fald.

Ved overgang mellem modsat ret
tede horisontalkurver, såkaldte vende-
kurver, hvor man af kørselsdynami
ske årsager skal ændre kørebanens si
dehældning, vil man derimod ofte få
resulterende fald under 5 %o’ og der
er derfor grund til at foretage en nær
mere vurdering af kørebanens over
fladegeometri for disse områder efter
den hidtidige projekteringspraksis.

For at danne sig et overblik over
den geometriske udformning af over
fladen for kritiske strækninger kan
det være nyttigt at optegne niveau-
kurver for det pågældende afsnit af
kørebanen.

Som eksempel har vi på nedenstå
ende fig. 3 optegnet niveaukurver for
en veridekurve på en 6-sporet motor
vej med 6 0/00 længdefald.

Kurvebilledet svarer til såkaldt
fuld vipning 15/15 % over en 80 m
lang strækning.

Princippet for vipningen er anskue
liggjort ved indtegning af tværhæld
ningen i karakteristiske tværsnit, og vi
har endvidere skitseret forløbet af de
to kørebanekanters længdeprofiler.
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Fig. 1 a og i b. Maximal friktion mellem dæk og kørebane som

funktion af hastigheden og for forskellige vandhindetykkelser.
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Som det ses, er kurvebillederne for
de to kørebaner helt forskellige, og
medens den ene kørebanehalvdel har
et minimalt resulterende fald på Ca.
6 %, vil der i den anden kørebane
halvdel forekomme flader, hvor det
resulterende fald er mindre end 2

Under regnvejr må man således for
vente meget forskellige vandhinde
tykkelser for de to kørebanehalvdele.

Dette er selvsagt en utilfredsstil
lende løsning, idet trafikanten jo ikke
bliver adviseret om, at bremselæng
den på en 50 m lang strækning for
øges væsentligt i forhold til det, han
i øvrigt har indrettet sin kørsel efter.

Af æstetiske grunde og af hensyn
til den optiske ledning foretrækker
man i almindelighed at foretage vip
ningen om de indvendige kørebane
kanter, og dette princip er, som det
ses, også anvendt i ovenstående eks
empel.

Det ses imidlertid også af figuren,
at man vil kunne opnå tilfredsstillen
de afvandingsforhold også for den
»dårligste« kørebanehalvdel, hvis man
for denne kørebane foretager vipnin
gen om udvendig kørebanekant, hvor
ved kurvebilledet bliver identisk med
den nederste halvdel af figuren, såle
des at afvandingsforholdene kan be
tegnes som tilfredsstillende.

En nærmere gennemgang af de fak
torer, der styrer kurvebilledet, viser,
at en nødvendig og tilstrækkelig be
tingelse for at opnå et på forhånd
opgivet resulterende fald i en vende-
kurve er, at kørebanekanternes læng
deprofil i kurvemidtpunktet falder i
samme retning, og at ingen af køre
banekanterne har et fald, der er min
dre end det opgivne minimum.

Ovenstående betragtninger kan selv
sagt også overføres til veje uden mid
terrabat, hvor man må være helt frit
stillet til i hvert enkelt tilfælde at fore
tage vipningen om den »rigtige< kø
rebanekant, idet der for disse veje
ikke kan være æstetiske årsager til at
foretrække vipning om den ene køre
banekant fremfor den anden.

I tilfælde, hvor vejens længdefald
er mindre end den kritiske værdi, vil
man kunne opnå den ønskede mini
male værdi for det resulterende fald
ved at etablere >kunstigt længdefald<
på kørebanekanterne, således som vist
i princippet på nedenstående figur 4.

Før man beslutter sig til at foretage

sådanne »kunstgreb« i forbindelse
med vendekurver. bør man dog altid
foretage en nøje vurdering af, hvor
dan den specielle udformning af læng
deprofilet influerer på den optiske
ledning og de æstetiske forhold, og
man må anbefale, at den endelige ud
formning af vendekurver sker ved af

vejning af alle betydende faktorer,
herunder også hensynet til at sikre en
hurtig og effektiv vandafledning.

Efterskrift
Ovenstående er kun at betragte

som en kort orientering om proble
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Fig. 2 og 2 b. J’andhindetykkelsen som funktion af det resulterende fald
og for forskellige iæ,’dier af produktet L, x i.
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merne vedrørende vandafledning fra
kørebarsearealer.

En mere dybtgående og detaljeret
behandling af problemerne findes i de
publikationer, der er nævnt i littera
turfortegnelsen, hvoraf det også frem
går, at man først i det sidste tiår har
erkendt problemet og påbegyndt, men
ikke afsluttet et studium af vandhin
ders indflydelse på trafiksikkerheden.

I Tyskland har disse undersøgelser,
som nævnt, allerede influeret på ud
formningen af projekteringsreglerne.

Problematikken i forbindelse med
vandafledning fra kørebanearealer er
imidlertid endnu ikke afklaret, og man
må derfor forudse, at den ny erken
delse, man erhverver i de kommende

år, vil nødvendiggøre ændringer i reg
lerne for udformning af kørebanernes
overflade.

Blandt de ting, man i den nærme
ste fremtid vil søge afklaret, er så
danne spørgsmål som fastsættelse af,
hvilken variation i vandhindetykkelsen
man kan tillade samt spørgsmålet om,
hvor lange strækninger med store
vandh indetykkelser man kan tillade,
uden at det influerer på trafiksikker
heden.

Projekteringsregler for udformning
af vendekurver på danske motorveje
er for tiden under udarbejdelse og i
denne forbindelse forsøger man at
finde frem til et passende kompromis
mellem alle betydende faktorer.

Når diskussionen vedrørende disse
spørgsmål er mere afklaret, vil der
blive fremsat konkrete forslag til,
hvordan problemerne bør løses i de
typer af tilfælde, som vil forekomme
specielt i forbindelse med projektering
af motorveje.

Litteraturfortegnelse:
RRL Report LR 236.

N. F. Ross and K. Russam.
»The Depth of Rain Water on Road
Surfaces.e

Strassenbau und Strassenverkehrstechnik,
hæfte 118.
Dr.-Ing. Hermann Josef Höcker.
»Die Ïiberflächenentwlsserung von Fabr

babnen und ihre Bedeutung für den
Strassenentwurf.e

Fig.3

Fuld vipning, 6 % længde fald

Indtegnet - N,veaukurver med 2cm mquidi—
stance, samt længdeprofiler for kerebane

kanterne.

Fig 4

Normalt længdepro ff1
på referencelinien
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Vejknudepunkter

Kursets baggrund

Udformning af vejknudepunkter (et-plan eller
flere-plans kryds) er et vigtigt led ved projek
tering eller opbygning af veje. Kapacitet, tra
fikanters køreadfærd og sikkerhedsproblemer

stiller øgede krav til sådanne anlægs udform
ning.

Målsætning

At give en orientering i trafiktekniske dimen
sioneringskriterier, kendskab til geometrisk
udformning og orientering i trafikøkonomiske

og sikkerhedsmæssige vurderingskriterier ved
anlæg af vejtilslutninger uden for bymæssig
bebyggelse.

Emner

Hvad er et vejknudepunkt?
Uheldsproblemer i kryds.
Kapacitet af kryds uden lysregulering.
Bilers kørselsdynamiske karakteristika.
Bilers kørselsgeometriske karakteristika.
Oversigt ved krydsning og indsvingning.
Lysregulering at landevejskryds.
Geometri.
Skiltning og afmærkning.
Vurdering af krydsprojekt.
Flerplanskryds:
Hovedprincipper for udformning af flerplans
kryds og kriterier for valg at krydstype.
Principper for udformning af til- og frakørsler
og af forgreninger og sammenløb.
Tracering af ramper.
Vurdering at tilslutningsanlæg.
Diskussioner.
Gruppearbejde.

Deltagere
Kurset henvender sig til ingeniører, der i prak
sis beskæftiger sig med projektering at vej
kryds og tilslutningsanlæg.

Kursusform
Internat, 3 dage med forelæsninger, diskussio
ner og gruppearbejde.

Tid og sted

Mandag den 13. november kl. 9.30 til onsdag
den 15. november 1972 kl. 17.30 på Scanticon

ved Arhus.

Kursusleder

Overingeniør, cand. polyt. Finn Hemmingsen,
Københavns Amtskommune.

Kursusafgift

Kr. 2.300,—. Medlemmer af DIF og l-S kr.
2.100,—.

Tilmeldlngsfrist

Senest den 13. oktober 1972.

Yderligere oplysninger

Fås ved henvendelse til civiling. Preben Nis
sen, DIFEU.

Dansk Ingeniørforening
Efteruddannelsen
Langebjerg 4, 2850 Nærum.
Telefon (01) 80 33 22
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Vejbroer
Til W. T. K.’s omfattende bygge- og anlægsvirksomhed hører bygning af broer. Her en

skråbensbro projekteret af Chr. Ostenfeld & W. Jonson. Broen er forspændt i længde-

retning og udformet med kapseipresser ved skråbenenes fod for senere regulering at

skråbenslængden. [1 Planlægning, konstruktion og udførelse af beton- og asfaltveje,

havne- og brobygninger, jordarbejde, elementbyggeri og jernbetonskorstene. Har De

aktuelle byggeplaner, tal med Wright, Thomsen & Kier AIS.

Wright, Thomsen & Kier A/S

Trondhjems Plads 3 Lundingsgade 33
2100 København ø 8000 Århus C
Telefon (01 )Tria 6635 Telefon (06) 13 30 88
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M. A. Schuftzvej 9
9000 Ålborg
Telefon (08)121688 WrKi
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Afslag på
andragende
om udstykning
af parcel med
aftægtshus

Vejdirektoratet har afvist en klage
over, at et amtsråd med hjemmel
i vejlovgivningen har givet afslag
på et andragende om udstykning fra
en landbrugsejendom med en par
cel, hvorpå der lå et aftægishus.

En proprietær har til vejdirektora
tet klaget over, at et amtsråd har af
slået en ansøgning om tilladelse til at
udstykke en 2.200 m stor parcel fra
hans landbrugsejendom.

Den parcel, der ønskedes udstykket,
var beliggende ved en landevej, der
ved ministeriet for offenthge arbej
ders kundgørelse af 16. juli 1963 var
adgangsbegrænset i henhold til vej
bestyrelseslovens § 35.

Det amtsråd, der tidligere var vej-
bestyrelse, havde i 1967 meddelt tilla
delse til, at der blev etableret adgang
til et aftægtshus på ejendommen ad
en i adgangsfortegnelsen registreret
overkørsel til denne. Samtidig blev det
af amtsrådet tilkendegivet, at senere
udstykning af byggegrunden, hvorpå
aftægtshuset tænktes placeret, ikke vil
le blive godkendt, medmindre grun
den var beliggende mindst 100 m fra
landevejen og fik adgang ad eksiste
rende overkørsel til landbrugsejen.
dommen.

Ved skrivelse af 18. juni 1969 med
delte ministeriet (vejdirektoratet) ef
ter ansøgning fra klageren og efter
anbefaling fra vej bestyrelsen dispen
sation fra adgangsbestemmelserne, så
ledes at adgangen skete ad en nyop
rettet overkørsel, medens en anden
overkørsel blev nedlagt. Ændringen
af ejendommens adgangsforhold øn
skedes gennemført af hensyn til af

tægtsboligen, som var opført på en
ikke særskilt matrikuleret parcel. Ejen
dommens ejer var af amtsrådet gjort
bekendt med, at udstykning af par
cellen ikke kunne forventes tilladt,
da parcellen lå i en afstand af mindre
end 100 m fra landevejen.

Den nu foreliggende ansøgning om
tilladelse til at udstykke parcellen,
hvorpå aftægtshuset (villa) var be
liggende, begrundedes med, at ejeren
agtede at overdrage landbrugsejen
dommen til sin søn, og at udstykning
ville lette generationsskiftet. Det blev
endvidere oplyst, at opførelsen af af
tægtsboligen var påbegyndt inden
modtagelsen af amtsrådets skrivelse
fra 1967 og de deri indeholdte vil
kår. Udstykningsansøgningen var til
trådt af kommunalbestyrelsen og af
fredningsnævnet.

I en udtalelse over sagen har det
amtsråd, der efter kommunalreformen
i 1970 var blevet vejbestyrelse for
landevejen, fastholdt sit afslag på ud
stykningsansøgningen med henvisning
til, at det af den tidligere vejbestyrel
se klart var tilkendegivet over for kla
geren, at udstykning af parcellen ikke
ville blive godkendt.

Vej direktoratet svarede, at man ikke
fandt grundlag for at omgøre amts
rådets afgørelse, der var i overens
stemmelse med vej direktoratets prak
sis i disse sager.

Med hensyn til hjemmelen for den
ne praksis bemærkede vej direktoratet,
at de for ejendommen tilladte adgange
var fastsat i adgangsbestemmelserne
for den pågældende landevej. Adgang
til vejen i videre omfang kan efter
bestemmelserne i vejbestyrelseslovens

§ 35 kun ske med ministeriets tilla
delse efter indstilling fra vej bestyrel
sen. De for en erhvervsejendoms drift
fornødne bygninger, herunder også
beboelsesbygninger, vil kunne opføres
uden tilladelse fra ministeriet, såfremt
der ikke foretages udstykning af sær
skilt parcel for sådanne bygninger, og
såfremt bestående adgange til ejen
dommen benyttes.

Ministeriet (vej direktoratet) har
dog fundet det forsvarligt at imøde
komme ønske om i tilknytning til en
landbrugsejendom — men ikke andre
erhvervsejendomme — at opføre en be
boelse med særlig tilknytning til ejen
dommen såsom aftægtsbolig og land
arbejderbolig på en selvstændigt

trikuleret parcel, men dog kun såfremt
parcellen er beliggende i en afstand
af ikke under 100 m fra den adgangs
begrænsede vej, og kun såfremt en
bestående overkørsel benyttes som ad.
gang til parcellen. Herved hindres
uønsket randbebyggelse, ligesom man
herved søger at opnå, at kun beboel
ser, hvor der vitterligt foreligger sær
lig interesse i at opføre dem i forbin
bindelse med landbrugsejendomme,
opføres.

Vejdirektoratet var enigt i, at tra
fikken ad den heromhandlede over-
kørsel ikke nødvendigvis ville blive
større, fordi udstykning af en selv
stændig parcel for boligen blev tilladt,
men tilføjede, at det måtte være åben
bart, at såfremt det var muligt i for
bindelse med en landbrugsejendom at
opføre en bolig ud til en adgangsbe
grænset vej — i første omgang uden
udstykning, og således, at der senere
kunne påregnes tilladelse til udstyk
ning, når forholdene måtte have
ændret sig — ville randbebyggelse i
vidt omfang finde sted, hvilket ville
være helt i strid med adgangsbegræns
ningens formål. Det har derfor været
ministeriets faste praksis ikke at give
tilladelse til udstykning i sådanne til
fælde.

Nye regler
for motorvejs
belysning

Lysteknisk Selskab afholder den 14.
september 1972, kl. 19.00 på Danmarks
tekniske Højskole i Lyngby et diskus
sionsmøde om udkastet til de nye re
kommandationer for motorvejsbelys
ning. Udkastet er udarbejdet af en ar
bejdsgruppe under udvalget vedrøren
de belysning på offentlige veje, nedsat
af Ministeriet for offentlige arbejder.

Indleder bliver civilingeniør E. Frede
riksen fra Lysteknisk Laboratorium.
Endvidere kommer der korte indlæg
fra arkitekt Ole Nørgaard, civilingeniør
Johan Larsen, Vejdirektoratet, samt
overingeniør, cand. polyt. Ib Grønvaldt,
FDM. Ordstyrer: arkitekt Mogens Volte
len. Eventuelt interesserede teknikere
er velkomne til at deltage i mødet.

Tilmelding kan finde sted ved henven
delse til Lysteknisk Selskabs kontor på
tlf. (01) 91 7211, senest den 12. sep
tember 1972.
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Forbunds udvalg

•iner holdt sit årlige

[en 31. maj 1972

Parkeringsantomat i Kalmar. iMan putter parkeringsafgiften / auto

,naten og får et iidsstemplet papir, der anbringes i den parkerede

bil, synligt tidefra.

1

Der udlægge3 mastix på ølandshroens korebane. Belægningen bli
ver asfaitheton (160 kg/ni’) pa isolering af støheasfalt. —I

‘1

Broen til øland er snart færdighygget. Den er 6070 ni lang. De

største spændvidder er 6 X 130 + 2 X 65 to. Dertil kommer 147

fag d ca. 35 ni. Største fri sejihojde er 36 to. Braens bredde er 13

ni, hvoraf 7 ni korehane.

I

!
=yIII

-I

Landfag på ølandsbroen.

- IIAGG IIJ,.A hVGIFIEN OR ONSKAD P-TiD

TRYCK DAREFTER PA DEN RODA KNAPPEN

:::°4

Bt wwæu S*

K*L*4*fl X04
4M0N

Dansk Vejtidsskrift nr, 9 , 1972
175



Transportarbejdet i Danmark frem til 1970

Beregningerne over transportar
bejdet i Danmark er ajourført til
og med året 1970.

Beregningerne er foretaget
efter samme retningslinier som
hidtil, idet der dog for året 1969
er foretaget en revision af vej
transportarbejdet. Som hidtil er
der set bort fra kørsel med
traktorer og hestevogne og

befordring med cykel eller til
fods.

Beregningerne er navnlig for
vejtransportens vedkommende
behæftet med nogen usikker
hed, idet der for denne trans
portart kun kan foretages eks
akte målinger i meget begræn
set omfang. Målt i forhold til
Danmarks indbyggertal er trans-

portarbejdet i fortsat vækst, I
1970 udførtes der Ca. 3.200
ton/km godstransportarbejde pr.
indbygger i Danmark mod 3.000
ton/km i 1969 og Ca. 1800 ton/
km i 1960.

Antallet af person/km er til
svarende beregnet til Ca. 11.100
i 1970 mod Ca. 10.400 i 1969 og
Ca. 6.000 i 1960.

Af Afdelingschef Aage la Cour

Persontransportarbejdet
Det samlede persontransportarbej

de er fra 1965 til 1970 steget fra 43
milliarder person/km i 1965 til knap
55 milliarder person/km i 1970. Pro
centvis en lidt svagere vækst end i
godstransportarbejdet. Målt i forhold
til antal indbyggere er persontrans
portarbejdet beregnet til ca. 11.100 pr.
indbygger mod ca. 10.400 for 1969
og ca. 6.000 person/km i 1960. Det
gennemsnitlige antal person/km er
forøget meget kraftigt gennem de sid
ste ret mange år, idet såvel person
transportarbej det som godstransportar
bejdet ved indgangen til 1970’erne
ligger på et niveau omkring 4 til 5
gange højere end ved indgangen til
1950’erne, jfr. i øvrigt tabel 1.

Set i forhold til det samlede udfør
te transportarbejde er væksten næsten
udelukkende sket indenfor den indivi
duelle personbefordring, hvor privat
bilkørslen bliver mere og mere domi-

Tabel 1. Transportarbejde pr. indbygger

ton/km person/km

1950 850 3.100
1955 1.200 4.500
1960 1.800 5.900
1965 2.600 9.000
1969 3.000 10.400
1970 3.200 11.100

nerende. Det er denne befordrings
form, der tegner sig for den altdomi
nerende del af tilvæksten, og sammen
med de øvrige former for individuel
personbefordring, bl. a. hyrevogns
kørslen og kørslen med tohjulede mo
toriserede køretøjer, udgør den indi
viduelle personbefordring nu Ca. 84

pct. af den samlede personbefordring
mod 16 pct. for den kollektive per
sonbefordring.

For den kollektive personbefordring
er det kun den indenlandske lufttra
fik, der er i mærkbar vækst. Selv om
lufttrafikken er tyve gange større i

1970 end den var i 1950, er den dog
i forhold til den samlede personbe
fordring endnu af ganske ringe om
fang. For skibsfarten er som hidtil
alene indregnet ruteskibenes egentlige
personbefordring, medens passagerer
der overføres som bane- eller bilrej
sende på færgeruterne er henregnet til
henholdsvis bane- og biltrafik. Baner-
nes personbefordring har ikke i hele
perioden siden 1950 kunnet nå op
over ca. 3.500 millioner udførte per
son/km mod mere end ti gange så
meget for kørslen med personbiler.
For busruterne er der en svag vækst
at spore, men busruterne og bybus
liniernes samlede personbefordring ud
gør dog en fortsat aftagende andel af
den samlede personbefordring, jfr. ta
bel 2 og 3. Hovedparten af væksten
i den samlede personbefordring er så
ledes hidtil tilfaldet den individuelle
befordringsform.

Beklageligvis foreligger der ikke til-
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en vej gennem det danske landskab. Smuk eller grim, alt efter
behag. Men nødvendig. For os alle. Hvorledes bliver den til?
Det forklares i

VEJBYGNING
— en kortfattet lærebog, beregnet for ingeniørstuderende på husbyg
ningsteknikum, men også anvendelig som introduktion til emnet for
ingeniører, arkitekter, teknikere, tegnere og andre, på skoler, kursus
eller til selvstudium: VEJBYGNING, af stadsingeniør R. Honoré.
90 sider, 41 illustrationer, kr. 29,90.

r TEKNISK FORLAG

F SKELBÆKGADE 4 1717 KØBENHAVN V
TELEFON (01) *21 6801 BOGSALGET

En livsnerve bliver til...
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strækkelige oplysninger til en forsvar
lig opdeling af personbefordringen på
eksempelvis bolig-arbejdsstedtrafik el
ler opdeling på trafik i byområder og
fjerntrafik, men det kan konstateres,

at en meget væsentlig del af den kol

lektive personbefordring foregår i by
erne og disses nærmeste opland. Væk

sten i den kollektive personbefordring

i byområderne er dog som hovedregel

meget begrænset. Der synes derfor at
skulle ganske ekstraordinære foran
staltninger til, såfremt der skal kunne

opnås en ændring i den hidtidige ud-

vikling i retning af at vende stagna
tionen og nedgangen til en markant

vækst i den kollektive personbefor
dring. Hertil kræves utvivlsomt en

stærkt forbedret komfort navnlig med

hensyn til et langt mere fintmasket

kollektivt trafiknet i byområderne med

korte intervaller mellem afgangene til

takster, der i så fald ikke kan undgå

at give stærkt stigende underskud.

Mindre revolutionerende foranstalt

ninger vil utvivlsomt kun give sig ud
slag i meget små krusninger på over

fladen med en fortsat udvikling hen-

imod en yderligere begrænsning i de

kollektive trafikmidlers mulighed for

igen at få betydning for den samlede
trafikafvikling på persontransportom
rådet.

Godstransportarbejdet
For godstransportarbej det har vare-

og lastbilerne fortsat henimod de fire

femtedele af det samlede transportar

bejde med knap halvdelen for tyve år

siden, jfr. tabel 4. Det samlede gods

transportarbejde er i øvrigt for 1970

beregnet til i alt 16 milliarder ton/km

svarende til en fordobling siden ud

gangen af 1950’erne. Af denne vækst

på i alt 8 milliarder ton/km gennem

de sidste tiår er henimod de 7 milliar

der ton/km tilfaldet lastbiltrafikken,
medens de øvrige godstransportfor
mers vækst har været begrænset til en
stigning på knap 1,5 milliarder

ton/km.
Måles godstransportarbej det med

lastbiler i forhold til last- og vare

vognsparkens samlede lasteevne, er der

efter nogle år med stagnerende kapa

Tabel 3. Den samlede personbefordring i Danmark 1950—70

Kollektiv personbefordring Individuel personbefordring I alt
Heraf

person-
land-

Rutebil- Motor- I alt befor
I alt Inden- Inden- Person-, . . . transport

Ar ruter Turist- cykler dividuel uring
kollektiv landske landsk vare- og

Baner bybus- . bus- og person
. . land- skibs- flyv- hyrevogns

linier og - kørsel knal- befor
transport ruter ning kørsel . Afrundede tal

sporvogne lerter dring

Millioner personkilometer

1950 3301 3.500 6.800 180 10 5.100 800 380 6.280 13.300 13.100

1951 3.175 3.500 6.700 190 6 5.300 840 690 6.830 13.700 13.500

1952 3.339 3.600 6.900 195 5 5.830 1.030 850 7.710 14.800 14.600

1953 3.313 3.600 6.900 205 6 6.900 1.000 1.050 8.950 16.100 15.900

1954 3.319 3.700 7.000 210 6 8.680 1.100 1.400 11.180 18.400 18.200

1955 3.260 3.800 7.100 220 7 9.650 1.200 1.850 12.700 20.000 19.800

1956 3.204 3.900 7.100 195 14 11.170 1.270 2.130 14.570 21.900 21.700

1957 3.267 4.000 7.300 210 23 11.400 1.260 2.350 15.010 22.500 22.300

1958 3.307 4.100 7.400 210 27 12.300 1.250 2.530 16.080 23.700 23.500

1959 3.303 4.300 7.600 210 30 13.600 1.250 2.650 17.500 25.300 25.100

1960 3.363 4.400 7.800 210 33 15.300 1.150 2.800 19.250 27.300 27.100

1961 3.410 4.550 7.950 190 34 17.500 1.150 3.000 21.650 29.800 29.600

1962 3.374 4.450 7.800 200 36 21.800 1.180 3.200 26.180 34.200 34.000

1963 3.421 4.450 7.900 188 42 24.400 1.240 3.000 28.640 36.700 36.500

1964 3.473 4.450 8.000 195 44 27.600 1.400 2.940 31.940 40.200 40.000

1965 3.514 4.600 8.100 200 64 30.100 1.600 2.900 34.600 43.000 42.700

1966 3.505 4.800 8.300 198 83 32.700 1.600 2.700 37.000 45.600 45.300

1967 3.348 4.900 8.250 188 115 34.200 1.700 2.300 38.200 46.800 46.500

1968 3.309 4.900 8.200 161 139 35.800 1.800 2.300 39.900 48.400 48.100

1969 3.477 5.000 8.500 167 162 40.800 1.900 2.300 45.000 53.800 53.500

1970 3.451 5.000 8.500 132’) 199 41.600 2.200 2.300 46.100 54.900 54.600

Anm. For banerne hidrører tallene fra statsbanernes årsberetning. øvrige tal er resultat af delvis skønsmæssige beregninger.

1) København-Jylland ruterne ophørt 1/10-1970.

Tabel 2. Persontransportarbejdets procent vise fordeling på transportformer

Kollektiv personbefordring Individuel personbefordring

Ar Baner Busruter Fly- og I Biler Motorcykler I

skibsruter alt og knallerter alt

pct.

1950 25 27 1 53 44 3 47

1955 17 19 1 37 54 9 63

1960 13 16 i 30 60 10 70

1965 8 11 1 20 73 7 80

1970 6 9 I 16 80 4 84
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Tabel 4. Samlet godsiransportarbejde udført i Danmark med bane, bil og skib 195 0—1970

Bane Gods- Procentvis fordeling

Skibsfart heraf Last- transport
mellem transit og i Dan
danske I alt gennem vare- mark Skib Bane Bil
havne Dan- biler Ialt

mark (afrundet)

Millioner tonkilometer % % %

1950 590 12.86 97 1.700 3.600 16 36 48
1951 670 1.418 120 1.850 3.900 17 36 47
1952 610 1.248 139 2.050 3.900 15 32 53
1953 570 1.203 124 2.350 4.100 14 29 57
1954 530 1.242 124 2.800 4.600 12 27 61
1955 530 L231 138 3.400 5.200 10 24 66
1956 500 1.350 157 4.000 5.900 9 23 68
1957 550 1.324 177 4.200 6.100 9 22 69
1958 550 1.420 159 4.700 6.700 8 21 71
1959 530 1.417 163 5.600 7.500 7 19 74
1960 560 1.497 164 6.200 8.300 7 18 75
1961 620 1.494 192 6.800 8.900 7 17 76
1962 700 1.610 214 7.300 9.600 7 16 77
1963 760 1.498 196 8.200 10.500 7 14 79
1964 900 1.532 183 9.100 11.500 8 13 79
1965 1.030 1.485 227 9.700 12.200 8 12 80
1966 1.120 1.478 237 10.100 12.700 9 11 80
1967 1.270 1.451 239 10.000 12.700 10 11 79
1968 1.320 1.488 287 10.300 13.100 10 11 79
1969 1.550 1.728 373 11.600 14.900 10 12 78
1970 1.550 1.874 435 12.600 16.000 10 12 78

Anm. For banerne hidrører tallene fra statsbanernes årsberetning. For vejtrafikken er be
regningerne foretaget af Vejdirektoratet. For skibsfarten er beregningerne foretaget ved
brug af Danmarks Statistiks skibsfartsstatistik.

År Lastekapacitet Gennemsnitlig
kapacitetsudnyttelse

Vare- og lastbiler

—3000 kg 3001— over Påhængs- I alt
brutto 7000 kg 7000 kg vogne

brutto brutto

1000 tons ton/km

1950 15 70 36 18 139 12.200
1955 36 65 79 32 212 16.000
1960 78 52 127 64 321 19.300
1965 123 42 190 88 443 21.900
1970 126 50 242 130 548 23.000

Bruttofaktor- Godstransport- Persontransport_
indkomst i arbejde målt i arbejde målt i
faste priser ton/km person/km

Gennemsnitlig procenivis årlig stigning

1950—55 2,1 7,7 8,6
1955—60 4,4 9,6 6,4
1960—65 5,1 8,3 9,6
1965—70 4,3 5,7 5,1

1965—66 2,5 4,1 6,0
1966—67 4,2 0,0 2,6
1967—68 4,2 3,1 3,4
1968—69 7,7 11,5 11,2
1969—70 2,9 9,6 2,4

citetsudnyttelse igen konstateret stig..
ning i antallet af udførte ton/km
godstransportarbejde pr. ton lasteevne
i gennemsnit for den samlede last- og
varevognspark inkl. påhængsvogne.

For 1970 udførtes der således i gen
nemsnit Ca. 23.000 ton/km godstrans
portarbejde pr. ton lasteevne mod mel
lem 20 og 21.000 ton/km i de fore
gående tre år, medens kapacitetsud
nyttelsen i 1965 var oppe på næsten
22.000 ton/km pr. ton lasteevne, jfr.
i øvrigt tabel 5. Dette må formentlig
ses på baggrund af, at der netop i
årene siden 1967 er sket en nedgang
i lastekapaciteten for gruppen af vare-
og lastbiler med en bruttovægt på
maksimalt 3.000 kg, omfattende køre
tøjer der formentlig alt i alt har en
relativt ringe gennemsnitlig udnyttel
se af lastekapaciteten.

Transportarbejdet og
bruttofaktorindkomsten

Sættes udviklingen i transportarbej
det i forhold til bruttofaktorindkom
sten i faste priser, hvilket kan tages
som udtryk for den samlede aktivitet
i samfundet, ses at med økonomisk
vækst følger øgede behov for befor

(fortsættes side 184)

Tabel 5. Samlet lastekapacitet og gennem
snitlig kapacitetszidnyttelse for vare- og
lastvogne inkl. påhængsvogne.

Tabel 6. J ‘æksien i bruttofaktorindkomst
og transportarbejde.
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Revolution

TJÆREKOM PAGN lET
DANSKE GASVÆRKERSTJÆREKOMPAGNI A/S

HOVEDKONTOR: SLIPSHAVNSVEJ 12- 5800 NYBORG - TLF. (09) 31 26 57

LAMDRUP: FJELSTED: KONGENSBRO: ROSKILDE:

Lamdnip, Billesbl1e, 8643 Ans By. Lynghøjvej,

5800 Nyborg. 5560 Arup. Tlf. (06) 87 04 22 Svogerslev,

Tlf. (09) 31 15 56 Tlf. (09) 88 13 30 4000 Roskilde.
Tlf. (03) 38 05 40

Der var engang, hvor brosien var sagen.
En enkel — men lidt »firkantet< løsning. Usmidig.
Granithård. Støjende. Kostbar. En vejhelægning, der
krævede noget af sin tid. . . Senere kom tjære.
Gasværkernes affald, der blev en revolution for
vejene. En ny tid startede. Og nye, lydløse veje trak

deres smidige spor gennem landskaher og byer.
Tjærekompagniet var med i

denne udvikling— fra starten. For 53 år siden!

Det har givet os lidt erfaring i vedligeholdelse og

reparation af veje.
Ring til os — i Jylland, på Fyn eller på Sjælland

— den dag De har vejprohlemer. Og få et tilbud uden

forbindende. Det er ligegyldigt om opgaven er lille

eller stor. Bare den har noget med veje at gøre.

Vi nyder hver gang at gå i dybden
med overfladehehandling. Det eren ekstra fordel
— for Dem. Hvorfor ikke ta’ den med på vejen —?



AARHUS
TLF. (06) 133844

LI\I
DAGMARHUS • 1553 KØBENHAVN V TELEFON (01) 147247

STØBEASFALT
Udlagt med maskine.

En sikker vejbelægning

for moderne trafik.

I samarbejde med
Københavns Asfaltkompagni AIS
Hans Guldmann AIS

AKTIESELSKABET

DANSK ASFALTFABRIK
ø. TEGLGADE 7 KØBENHAVN SV

TLF. (01) 311648*

ODENSE
TLF. (09) 12 3681

NYSTED
TLF. (03) 8711 88
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En gammel
.

ingeniors
erindringer

Meddelt af civilingeniør Aage Hannover

I I.U. for 13. august 1971 fandtes
der en artikel med denne overskrift.
Den begyndte således: »Det er mær
keligt, at kun få danske ingeniører har
udgivet deres erindringer.«

Anmeldelsen af Jørgen Saxilds: En
dansk ingeniørs erindringer i I.U. for
22. oktober 1971 begynder således:
»Vi er ikke forvænte med et større
antal ingeniørerindringer.< Der kan
vel derfor være mening i at gøre op
mærksom på en tredie ingeniørs erin
dringsbog: amtsvejsinspektør R. W.
Winkels: Banede veje, Kbh. 1930.

330 s. Det er en meget oplysende og
ualmindelig fornøjelig bog.

Først nogle ord om Winkel: han
var amtsvejinspektør i Kbh.s Amt fra
1886 til 1922, og i nekrologen om
ham i Ingeniøren 1934,Xl, s. 17 hed
der det: Når dansk vejbygnings histo
rie engang skal skrives, så må Winkels
navn afgjort komme til at indtage en
fremragende plads; det var på hans
initiativ, at damptromlen og chaussé
brolægningen blev indført i Danmark,
og han var den første herhjemme, der
søgte at tage vej enes vedligeholdelse
på rationel måde op til behandling.

Han var ingeniør med liv og sjæl,
men han var samtidig meget kirkelig
interesseret, og han skriver i forordet:
»Der er så mange udmærkede menne
sker, evnerige, energiske, dygtige og
redelige også blandt mine kammera
ter, der, tilsyneladende i alt fald, har
ladet hele det kirkelige felt udyrket
sagtens i den tanke, at det er tågede
utopier, som ingen, der har sans for
realiteter, beskæftiger sig med, og så
går de glip af de eneste virkelige rea
liteter, de evige usynlige værdier,
dem, der blev givet mig at få øje for,

og som berigede mit liv. Kunne den
ne bog blot i nogen måde blive en til
skyndelse til, at en eller anden af dis
se udmærkede mennesker gik i lag
med at søge efter de evige livsværdier,
så blev mit lønligste håb med bogen
flået.<(

Richard William Winkel er født
27. august 1852 på Dybvad Hoved
gård ved Sæby. 11854 flyttede fami
lien til København, Kronprinsesse-
gade 14. Det var store forhold: 17

værelser i 2 etager; men der var også
10 børn, da de flyttede ind; senere
kom der 3 til. Vandforsyningen kom
fra den store tønde i køkkenet, hvis
beholdning portneren hver morgen
møjsommelig forsynede fra pumpen
nede i gården. Det var et muntert,
lykkeligt og gæstfrit hjem, og der
omtales mange særprægede menne
sker, som havde deres gang der.

I 1870 begyndte Winkel studiet på
Den polytekniske Læreanstalt. Han
skriver: »Der var i de år en stromning,
der drog ungdommen mod Lærean
stalten. Mange af det slægtsleds
mænd, der blev betydelige på helt an
dre områder, færdedes der. Der var
f. eks. Henrik Pontoppidan (som i øv
rigt i sin bog Hamskifte (Kbh. 1936)
s. 240 f. har givet en beskrivelse af
Læreanstalten), landskabsmaler Hen
rik Jespersen, Grundtvigskirkens byg
mester arkitekt Jensen Klint, digteren
Ernst v.d. Recke, )>blækspruttefabri
kanten< Axel Henriques, general
Hjalmar Ulrich, professor Harald We
stergaard og gymnastikpædagogen
Niels Rasmussen.<

Men der færdedes også mange, der
senere blev betydelige ingeniører, f.
eks. havnebygmester H. C. V. Møller,

telefondirektør Fritz Johannsen, di
rektør i Sukkerfabrikkerne William
Millinge, telegrafdirektør N. H. Meyer,
direktør C. Winslow. Amtsvej inspek
tør Winkel skriver: »En mængde
fornøjelige og prægtige unge menne
sker var det at færdes iblandt i alle
de år, og fuld værd at takke for er
det, når man får lov til at opleve så
danne år med åbent sind for alle de
mange indtryk og alt det meget, man
får lejlighed til at samle sig som en
rigdom for livet. Og atter her gjaldt
det jo, at tøjlerne visseligen ikke var
stramme; skulle man endelig indven
de noget, kunne de snarere have tålt
at være en lille kende strammere. Det
var jo måske f. eks. nok noget vovet,

når en af de berømtheder, der nåede
til, men ikke gennem eksamen, ved
den eksamensopgave, der kaldtes fem
dagesprojektet (fordi man havde 5
dage til at udarbejde det i) morede
sig selv og i høj grad os andre med
følgende præstation: Opgaven var at
projektere en vandledning fra Fure-
søen til København, og den ledning
havde han den første dag, hvor op
gaven i sin helhed skulle skitseres og
indtegnes på et generalstabskort, uden
videre lagt igennem en kirkegård, an
tagelig Gentoftes. Men da han så af
kammeraterne fik at vide, at det ikke
gik an, måtte han jo i de følgende
dage ændre det og begrunde ændrin
gen, og dette skete så i følgende
smukke vendinger: »Da det for uind
viede måske kan synes uheldigt at
føre ledningen over indviet jord, selv
om man havde tænkt sig at følge gan
gene, så o.s.v.« Der skal jo et vist
kvantum frimodighed til en sådan eks
amenspræstation; det er vist det, man
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kalder at gøre halløj nieci borgermu
sikken. Men han havde måske allerede
dengang set, at han ikke kom igen
nem eksamen, og så løb galgenhumo
ren af med liam, og han kom ikkç si
den til at savne den eksamen .

Winkel blev cand, polyt. i 1876;
hans første arbejde var ved vejanlæg
på Lolland; da arbejdet her var forbi,
kunne han ikke finde arbejde, og i
denne periode var han nærmest »alt
ædende<’ med hensyn til, hvad han
søgte, men i 1879 fik han arbejde ved
jernbaneudstikninger i Jylland og se
nere blev han assistent hos hoveden
treprenøren for anlæg af Ringe—Faa
borg, Odense—Bogense og Tommerup
—Assens banerne. I-Ian fortæller livligt

om arbejdet i disse år og om de føl

gende år, hvor han havde bopæl i

Odense, og i hvilke han havde en bro

get virksomhed.
Fra 1886 til 1922 var han altså

amtsvejinspektør i Københavns amt,
og om arbejdet her og i Amtsvejin
spektørforeningen handler bogens si
der 91—131.

Der fortælles heri bl. a. om Strand-
vejens Dampsporvej:

»Det varede heller ikke længe, før
det var galt fat med Strandvejen langs
Dampsporvejen — højsalig hukommel
se. Ja, hvad det dog var for et uhyre.

Det var et forfej let anlæg, og driften
svarede ganske hertil. Lokomotivet,
hvis jeg må kalde det således, var
monteret på en bogie for sig selv og
indbygget i passagervognen, og så var
det den snedige mening, at efterhån
den som vognen fyldtes, forøgedes
også dens vægt, der hvilede på loko
motivets drivhjul, og dermed træk
kraften. Men, o ve, den væg, der
skilte lokomotivrummet fra passage-

Det tdr den op
stede automobil
korsel. der havde
stillet ganske ne
krav til vejtekni
kerne.

rerne i den lukkede del af vognen,
var så tynd, at passagerrummet altid
var ret stærkt opvarmet, og det var jo
ikke så godt i betragtning af, at det
hele var lavet for sommertrafikken til
Dyrehaven. Ingen opholdt sig god
villigt i den del af vognen, nej, man
klumpede sig tværtimod sammen på
den åbne bagperron bag personvogns
boggien og var altså med til at vippe
lokomotivet i vej ret. Jeg har en varm
sommerdag været vidne til, hvordan
en ung pige med ryggen mod den fa
tale mellemvæg rødmede til glødhede
og tørrede sveden af sig, indtil hun
fortvivlet gav op. Det var mindre
godt betænkt.

Lokomotivet var altså uheldigt an
bragt og savnede tilstrækkelig træk-
kraft, hvad passagererne ofte måtte
sande, når vognen gik i stå, så de
måtte stå af, især ved den lille bakke-
knold ved Hvidøre, og ved fælles
hjælp komme i gang igen. Man måtte
altså bekvemme sig til at anskaffe
nye, tungere maskiner, der ikke var
indbyggede i passagervognene, men så
blev det galt på et andet punkt, for
nu vejede de nye maskiner mere, end
sporet var bygget til at bære, og dette
var desto uheldigere, som Strandvejen
langs hele sporet i sin tid er bygget
ikke som andre veje med runding til
begge sider, men ensidigt, skrånende
fra vest mod øst, og langs østsiden
af vejen var sporet anbragt; alt det
vand, der faldt på vejen, skulle der
for ned tværs over sporet til grøften
eller rendestenen, og så sivede det jo
for en stor del ned i undergrunden og
opblodte denne, så sporet sank og
måtte justeres til vejrs, hvorved vej
væsenet nødtes til at lægge skærver

på vejen for at komme op over sporet,
kort sagt, en mageløs hævnkrig var
etableret, lige opslidende for begge
parter.

Der var også andre uheldige for
hold, men disse var de værste, og det
var ganske omsonst at tænke på for
bedringer, for der var ingen penge;
det gik omtrent som i visen, vi sang
i vore unge dage: »Den åd sig selv
til sidst.<«

Amtsvejinspektør Winkel fortæller
mange andre interessante træk fra ar
bejdsforholdene dengang.

I 1894 bevilgede ministeriet nogle
hundrede kroner, så at samtlige amts-
vej inspektører kunne samles til et tre-
dages møde i København; det næste
møde holdtes først 1905. I 1911 stif
tedes Amtsvej inspektørforeningen;
Winkel blev formand og sad som så
dan til 1922; derefter udnævnt til
æresmedlem. Det var den opståede
automobilkørsel, der havde stillet gan
ske nye krav til vej teknikerne.

De første 147 sider af »Banede
veje< handler om slægten, barndom
men, studietiden og ingeniørvirksom
heden. Dernæst følger en lige så stor
del om det kirkelige arbejde, som
amtsvej inspektør Winkel har deltaget
i, begyndende med søndagsskolear
bejde og sluttende med et helt års
rejse rundt om Jorden, hvor han
bl. a. besøgte missionsmarkerne i Kina
og Indien. Den sidste og meget smuk
ke del handler om hans lykkelige
hjem.

Efterskrift. Hvis iiogen af læserne
har kendskab til trykte ingeniørerin
dringer — især af maskiningeniører —

-iii jeg være taknemmelig, om de vii
gøre mig opmærksom derpå.
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Alle aftenudsendelser fra det
olympiske stadion er i fuldt dagslys.

Osram dagslys.
1972 bli’r året, hvor De vil se de
olympiske rekorder i et helt nyt lys.
Alt virker mere ægte. Selv under de
natlige konkurrencer bli’r der
bekendt kulør.
Grønt forbliver grønt, som man
opfatter det i dagslys, orange går ikke
over i det brunlige, og selv hudfarven
er helt naturlig.

Alt sammen takket være de nye
Osram HQI power stars halogen
damplamper på 400-3.500 watt,
med et lysudbytte på 70-100 lm/W
og farvegengivelse som ægte dagslys.
Og som derfor er den eneste rigtige
erstatning for dagslys, uanset hvor
De har brug for det, indendørs såvel
som udendørs (industri, salgsiokaler,
trafik, sport etc.).

Men kig nærmere på aftenudsendel
serne fra München. Så bli’r 1972
også året, hvor De ser kunstbelysning
i et helt nyt skær.

OSPAM
- det lysende verdensmærke.
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Indledning
I forbindelse med projekteringen af
de danske motorveje har Statens Vej-
laboratorium (ved motorvejsafdelin
gen) blandt andet haft til opgave at
fremskaffe de nødvendige geotekniske
oplysninger til brug for projekterin
gen af jordarbejder og dimensione
ring af befæstelser. Fastlæggelsen af
en vejs længdeprofil under hensynta
gen til optimering af jordarbejdet
kræver kendskab til befæstelsens tyk
kelse, hvorfor den projekterende på et
tidligt tidspunkt må have denne fast
lagt.

Ved motorvejsarbejder har bygher
ren hidtil krævet, at råjordsplanum og
tildels tykkelsen af bundsikringslaget
skulle fastlægges således, at der senere
var mulighed for at vælge mellem for
skellige belægningstyper. Blandt andet
derfor fastlagdes visse standardtykkel
ser for befæstelser (60 — 80 — 100

cm), fortrinsvis baseret på de første

års undersøgelser af moræneler på

Sjælland og Fyn. Ved senere undersø

gelser traf man andre aflejringer (ler-

frit sand og kridt) ved Aalborg, hvor

man dog også kunne klare sig med

de opstillede typer.

Problemstilling og
principlosning
Gea/ogisk/geotekniske forhold

Da man kom i gang med de geo
tekniske undersøgelser for motorvejen

vest om Kolding viste der sig imidler
tid nye problemer af en helt anden
art. Ved Lillebælt havde man tidligere
truffet mindre saridaflej ringer; og vi
dere mod vest kom man gennem mo
ræneaflejringer indtil hovedvej A 10

ved Bramdrupdam. Vest og syd herfor
viste underbunden sig — i tiltagende
omfang — at indeholde smeltevands
aflejringer af sand og grus med par
tier af sut og smeltevandsier.

I henhold til de hidtidige erfaringer
skulle man på de frostsikre sand- og
grusmaterialer, der var anvendelige
som bundsikring, have en befæstelse

på 60 cm eller en belægning på ca. 40

cm, medens den frostfarlige silt og
smeltevandsieret under disse forhold
ville kræve 100 cm befæstelse.

Ved de geotekniske undersøgelser
for kommende afgravningsområder får

man kun kendskab til en forsvinden
de brøkdel af de aktuelle jordmæng
der. De slutninger, man kan drage på
grundlag af stikprøverne, er blandt
andet baseret på kendskab til de geo
logiske forhold. Smeltevandsaflejrin
ger består af enskornede partier, og
middelkornstørrelse varierer stærkt fra
et parti til et andet. De enkelte partier

specielt silt- og leraflejringerne —

kan langt hyppigere karakteriseres som
linser end som egentlige lag. Silt- og
lerlinsernes horisontale udstrækning er
begrænset, f. eks. til 10 X 40 m; men

både langt mindre og større kan fore
komme. Jo større horisontal udstræk

Dybdepløjning
Af afdelingsingeniør Georg Christiansen,

Statens Vejlaboratorium

Under projekteringen af motorvejen Bramdrupdam—Harte (parcel

457) accepterede bygherren et af forfatteren foreslået princip til

lokalisering og udskiftning af frostfarlige materialer i ellers ikke

frostfarlig underbund med det formål at optimere anlægs- og ved

ligeholdelsesudgifter. Projektering og tilsyn blev forestået at motor

vejskontoret, Vejle, med lejlighedsvis bistand af Statens Vejlabora

toriums motorvejsafdeling. Anlægsarbejdet påbegyndtes i foråret

1971 ved entreprenør Kr. Hammelsvang. Den følgende redegørelse

er i hovedsagen baseret på et foredrag i Vej- og Byplanforeningen

d. 19/1 1972.

Fig. 1. Ploven i arbejde på parcel 457. For
hjulene forsat, dozeren kører på uplojei

lanuin.

ning, des større er sandsynligvis mak
simaltykkelsen, der hyppigt ligger
mellem 20 cm og et par meter. Lin
serne forekommer spredt i alle niveau
er, og det er ikke ualmindeligt at
træffe en siltaflej ring for hver 1 å 2

meter boring. Boreprofilerne viser
»lag< af silt og ler, men man har in

gen mulighed for at afgøre, om et
tyndt »lag stammer fra kanten af en
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stor linse eller fra midten af en lille
linse. Derfor er det praktisk umuligt
ved hjælp af boringer at lokalisere de
frostfarlige linser. Under afgravnings
arbejdet vil billedet af overfladen
skifte fuldstændigt fra et niveau til et
andet kun få decimeter længere nede.

På grundlag af forholdsvis få bo
ringer kan man derimod danne sig et
fornuftigt skøn over forholdet mel
lem mængderne af frostfarlige og
ikke-frostfarlige materialer i en kom
mende afgravning.

Problemet er nu, hvorledes man un
der projekteringen på forsvarlig måde
kan sikre en optimal udnyttelse af
disse materialer.

Principløsning

I påfyldninger er forholdene rela
tivt enkle, fordi materialerne kan vur
deres ved »leveringen<, og det vil
være lidet bekosteligt at reservere nog
le til bundsikring egnede materialer til
de øverste lag, hvorfor befæstelse kan
dimensioneres under denne forudsæt
ning.

I afgravninger får man efter de
konventionelle metoder ikke lejlighed
til at se underbundsmaterialerne, kun
deres overflade, og under projekterin
gen er der to muligheder:

1) Den sikre, at dimensionere hele
området for de svageste partier, så
tykkelsen af befæstelsen bliver Ca. 100
cm, hvoraf Ca. 60 cm skal være bund-
sikring. Imod denne mulighed taler
det irrationelle i at fjerne store mæng
der sand og grus, der senere kan
transporteres tilbage til samme plads
under navnet bundsikringsmateriale.

2) Den billige, at dimensionere for
sandets bæreevne overalt, så tykkelsen
af befæstelsen bliver ca. 40 cm (=
tykkelsen af belægningen). Visse ste
der i denne råjordsplanum vil man
træffe sut- og lerpartier, som naturlig
vis skal udskiftes i indtil 100 cm’s
dybde. Imod denne mulighed taler, at
man vil få frostfarlige materialer i for
ringe dybde under færdig vej på ikke
uvæsentlige arealer. Dette er ensbety
dende med forringet kvalitet af vejen
og forøgede vedligeholdelsesudgifter,
og det er i strid med de almindelige
retningslinier.

Den optimale løsning nås med in
troduktionen af dybdepløjning, hvor
efter der dimensioneres som under 2);

men under udførelsen lokaliseres de
frostfarlige partier i de relevante dyb
der ved hjælp af dybdeplnjning, og
de udskiftes. Herved bliver mest mu
ligt af det til bundsikring egnede ma
teriale på plads (bortset fra pløjnin
gen), og alt det frostfarlige materiale
— men heller ikke mere — udskiftes.
Da man endvidere har et ret nøjagtigt
overblik over mængden, kan betingel
serne udformes i god overensstemmel
se med fastpriscirkulæret.

Teknik og økonomi

Teknikken med hensyn til den på
tænkte behandling af jorden i ca. 60
cm’s dybde blev drøftet med Det dan
ske Hedeselskabs kulturtekniske afde
ling og maskinstation, og det blev
hurtigt klart, at grubning ikke var til
strækkeligt, men at en egentlig dybde
pløjning var påkrævet. Når der var
tale om store arealer, skønnedes udgif
ten til pløjningen at andrage ca. 10
øre pr. m2. Der var herefter ingen
tvivl om mulighederne for væsentlige
besparelser ved anvendelse af dybde
pløjningsprincippet i de omtalte sedi
menter.

Udbudsmaterialet
Forskellige undersøgelser og over

vejelser førte til, at man på den aktu
elle del af parcel 457 valgte 45 cm
belægning af ikke-specificeret type og
derunder dybdepløjning i 60 cm’s
dybde.

Arbejdsgang og krav

I udbudsmaterialet blev fremgangs
måden specificeret og — da det drejede
sig om nye principper — også motive
ret (funktionskrav). De områder, hvor
man på grundlag af de geotekniske
undersøgelser fandt det formålstjen

Fig. 3. Komprime
ring ej pløje: pia-
nem. (Parcel 457).

ligt at anvende den nye teknik, blev
angivet i betingelserne.

Arbejdsgangen skulle være denne:
Afgravning til 45 cm under færdig
vej og grovregulering. Dybdeplojning
af de øverste 60 cm under det grov
regulerede planum i sandede områder
og på en sådan måde, at frostfarlige
materialer afsløredes. Udskiftning af
frostfarlige materialer med bundsik
ringsmaterialer i de ikke pløjede og i
de pløjede områder til 105 cm under
færdig vej. Komprimering og finregu
lering efter de for bundsikring gæl
dende betingelser.

Af øvrige krav skal nævnes, at fure-
afstanden skal være mindst mulig og
ikke over 1 m, og at ploven skal god
kendes af tilsynet.

Afregn)ngsj5rinci/s

Afregningsgrundlaget er ret enkelt,
idet dybdepløjningen afregnes pr. m2.
Fjernelse af frostfarlig jord fra 45 til
105 cm u.f.v. betales som jordarbejde
(aktuel transportafstand) + et tillæg
pr. m3 (tilbudspris), og det tilførte
bundsikringsmateriale afregnes nor
malt.

Forudsætninger

Det skal bemærkes, at den del af
det pløjede materiale, der ikke fjer
nes, og som kommer til at fungere
som bundsikring, principielt er en
bygherreleverance. En afgørende for
udsætning for metodens anvendelse er
derfor, at projektet baseres på virke
ligt kvalificerede geotekniske under
søgelser.

Tilsynsarbejdet
Tilsynsarbejdet består dels i kontrol

af entreprenorens arbejde i henhold til
kontraktens bestemmelser, dels i at
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enkelt-eller dobbelt?

Nu fåes denne handye an
lægs- og loppe-tromle både
som enkelt stangstyret - og
som dobbelt med sæde. Sæ
det er rystefrif ophængt uden
for vibrations-zonen. En 2VT-
12 A vejer 1,3 tons, 7,5 kg/cm.

Men med vibration har den
5,5 tons dybdevirkning. Ny
overdimensioneret vibrator.
Enkelt 2VT-12A kr. 36.800
Dobbelt 2VT-12A kr. 77.600
kan skilles og forenes igen og
igen.

Ring til Rimcis efter konsulent
besøg - eller efter brochuren:
Jylland 106(241866
Fyn (091 40H 18
Sjælland (031611848
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Nyt asfaltblande-anlæg i Randers.
Kapacitet 150-200 t pr. time.

D

VI LLAD5B M [KcEPLE!Z
Akts. Jens Villadsens Fabriker, Mileparken 38, 2730 Herlev, (01) 91 55 22 og 8600 Silkeborg, (06) 82 33 88
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træffe afgørelser om udskiftning og
godkendelse.

Kontrol

Ploven skal kunne godkendes af til-
synet, og en sådan godkendelse kan
kun ske efter en prøvepløjning, hvor
man i relation til de aktuelle jordarter
vurderer dens formålstjenlighed med
hensyn til at afsløre frostfarlige mate
rialer. Under arbejdet kontrolleres,
om niveau, fureafstand og pløje-
dybde er konditionsmæssig.

Interne vurderinger

Det er ikke vanskeligt at afgrænse
områder med rene friktionsmaterialer
eller med ren ler eller silt. Tvivl om,
hvorvidt udskiftning er nødvendig el
ler ej opstår først, når der er tale om
mindre mængder frostfarligt materiale
i sandet. Til støtte for tilsynet udar
bejdedes nogle praktiske regler til
brug ved vurderingen. Mængden af
frostfarligt materiale kan vurderes ret
nøje ved at måle lagtykkelser i det fri
ske skær. Er der under 5—6 cm frost-
farligt materiale (—.- < 10 %) er
udskiftning normalt ikke påkrævet,
idet lagene ved pløjningen bliver
brudt ned til mindre klumper, eller de
bliver under alle omstændigheder

brudt, så der ikke længere eksisterer
et sammenhængende vandstandsende
lag.

Der har i praksis været forbundet
langt færre problemer med tilsynsar
bejdet, end man på forhånd havde
turdet vente.

Praktiske erfaringer
Materiei

Til arbejdet på parcel 457 er an
vendt en plov fra Bovlund Plovfabrik
trukket af en Cat D5 med tilpasset
træktøj, så larvefødderne kørte i sam
me plan på den upløjede jord og
højre forhjul på ploven kørte i furen.
Udgifterne til anskaffelse af plov og
træktøj incl, montering har næppe
oversteget 10.000 kr.. Udstyret har
fungeret tilfredsstillende og med lave
vedligeholdelsesudgifter. Kapaciteten
var på 1500 å 2000 m2 pløjet planum
pr. time. Plovens udseende og virke-
måde fremgår af fotografierne. (Fig.
1, 2 og 3’).

Udskiftning

Et eksempel på udskiftningsområ
dernes hyppighed, størrelse og form er
vist på fig. 4, der viser forholdene på
en 240 m lang strækning. Det mmd-

ste udskiftningsareal er på 10X15 m,
og der er udskiftet ialt 5 områder
med et samlet areal på 27 % af det
pløjede areal.

På parcel 484 ved Støvring har dyb
depløjning ligeledes været anvendt,
men efter andre betingelser. Også dér
har man gode erfaringer. I eet område
viste de forudgående bundundersøgel
ser komplicerede bundforhold, og som
forudset var dybdepløjning her min
dre fordelagtig. Fornuftig planlæg
ning og en erfaren dozerfører er væ
sentlige forudsætninger for den bedst
mulige gennemførelse af arbejdet.

økonomi

På parcel 457 er arbejdet udført til
følgende enhedspriser:
Pløjning incl. kompri

mering og finregul. 0,40 kr./m2
Tillæg til jordpris for

udskiftning 3,00 kr./m3
Bundsikring m. tilførte

materialer 12,00 kr./m3
Sættes jordprisen til 5 kr./m3, kan

udgifterne udregnes som funktion af
forholdet Au:Ap (areal af udskiftet
område: Areal af pløjet område). Re
sultatet fremgår af fig. 5. Såfremt
man havde udskiftet alt mellem 0,5

og 1,0 u.f.v., ville udgiften til dette

Fig. 4. Pla,i med eksempel p zidskiftningsomrder (Parcel 457).
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Fig. 5. Udgifter og besparelser som funk
tion af udskifiningens omfang. A1, er det
plofede areal, A er det udskiftede areal i
m’. Det skraverede område angiver bespa
relsen i forhold til total udskiftning uden
plojning (8,50 kr./,n’).

lag være blevet 8,50 kr./m2 (uden
pløjning). Med pløjning bliver den
tilsvarende udgift 0,4 + 10 A1j:Ap
kr./m2. Med disse priser lønner det sig
altså at dybdepløje, selv om kun
20 % kan blive liggende som bund-

sikring. I det aktuelle tilfælde udskif
tedes Ca. 40 %, og besparelsen har
været ca. 3 kr./m2 af det pløjede areal
(svarende til Ca. 6 kr/m2 kørebane).
På den første kilometer er der sparet
ca. 100.000 kr., hvori ikke er medreg
net den besparelse ved fastlæggelse af
længdeprofilet, som princippet med
dybdepløjning muliggør.

Konklusion
Dybdeplojningsprincippet er udvik

let til brug ved specielle bundforhold,
hvor en forudgående kortlægning un
der projekteringen ikke gør det muligt
at lokalisere pletvis forekommende
frostfarlige partier. En forudsætning
er, at den tilbageblevne pløjede frik
tionsj ord har egenskaber som bund-
sikring, og at den kan komprimeres
tilfredsstillende i eet lag (60 cm).
Sådanne forhold findes i større områ
der, især langs den jyske motorvej i
Sønderjylland og Nørrejylland.

Anvendelsen af dybdepløjningsprin
cippet indebærer store fordele, dels i

form af forbedret anlægsøkonomi,
dels i form af minimaliseret materiale.
forbrug.

Anvendelsen af pløjning åbner an
dre muligheder for besparelser i mo
torvejsbyrggeriet. Hvor underbunden
og fylden består af moræneler, kan
man ofte i påfyldninger nedsætte tyk
kelsen af vejbefæstelsen med 20 cm
sammenlignet med tykkelsen i afgrav
ninger, hvilket skyldes den mindre
risiko for frost- og tøbmdsskader i på
fyldninger. Hvis underbunden i mo
rænelersafgravninger pløjes eller fræ
ses i 20—30 cm’s dybde (afhængig af
mulighederne for genkomprimering)
— eller i større dybde, hvis man vil
ofre en sideflytning, kan man få brudt
en eventuel skadelig lagdeling og
eventuelt homogeniseret laget. Det er
muligt, at man herefter kan forsvare
at anvende samme — reducerede — tyk
kelse af befæstelsen som i påfyldnin
ger. Det vil dog være letsindigt at
anvende dette princip, før grundige
undersøgelser har sandsynliggjort dets
berettigelse.

Transport-

arbej det

i Danmark

(fortsat fra side 178)
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dring af gods og personer, jfr. tabel
6. Væksten i transportarbejdet er
endog som hovedregel væsentligt kraf
tigere end væksten i bmttofaktorind
komsten udtrykt i faste priser, således
som anført i tabellen, hvor der der
med er set bort fra prisforandringer.
I alle de anførte femår i tabellens
øverste fire linier, er væksten i trans
portarbejdet for såvel gods som per-

I I I I
Person-
transport- —

y arbejdeialt
—‘— Individuel

person
befordring —-

soner således kraftigere end væksten
i den samlede produktion målt ved
bruttofaktorindkomsten. I de enkelte
år har der dog været væsentlige afvi
gelser fra denne hovedregel, således
som det ses af de i tabellen anførte tal
for hvert af årene i det sidste femår.

Tidligere opgørelser er bragt i
Dansk Vejtidsskrift bl. a. nr. 11, 1970

og nr. 5, 1969.
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Den vigtigste nogensinde
Med Storbritanniens kommende indtræden i Fællesmarkedet vil dette’rs
udstilling f en endnu større international karakter end tidligere.
Over 400 udstillere vil fylde haller og stande i Olympia med de nyeste frembringelser
indenfor udstyr, materialer og service, som bruges af de respektive landes regeringer og
ingenior og byggeindustrier.
Benyt denne leilighed til at træffe mange venner blandt de 80,000 eller flere gæster,
som ventes fra 80 forskellige lande.

L

1972 Public Works
Kongres og udstilling
Oyje oj aoIs udstyr kommunale toretaeoder
13/18 November1972 OLYMPIA, LONDON
Oversoiske gæsterfn adgang og katalog.
Henvend Den, venligst til.
The Municipal Agency Ltd., 178-202 Great Portiand Street, London, Wi N 6N Ft. Telephone 01-6372400 Telex: 262568

BETON KONTROL
Sigter
Rystemaskiner
Sætmål

Forme
Humusglas
Pyknometerglas

Vægte Tørreskabe

Luftmåleapparater Fugtighedsmålere

Termometre osv.

Eneforhandling for SEIDNER

og SOILTEST

El-hydraulisk SEIDNER beton

provepresse, type SZP 125 H 2

Trykkraft 125 t. 2 måleområder:

0—40 t og 0—125 t

Med indbygget tempoviser

Kan også leveres med håndbetjent

GRAVQUICKA/s ‘r
HAN DELS- OG INGENIØRFIRMA
FABRIKSPARKEN 16,2600 GLOSTRUP. TLF. *(01) 451600
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....forlang brochure tilsendt, ring til:

SKURVOGNE SANITETSVOGNE KONTORBYGNINGER

PAVILLONFABRIKKEN

l”SONDEWVfW’I IØNDERZqDEW’
6230 RODEKRO TLF (046)62800*

LJ
BRIGGS&SJRAITON

Fabriksparken 23 - 2600 Glostrup - Tlf. (0lJ 45 11 22
Depoter: Kabenhavn - Haderslev (Gadeberg) - Holstebro
Odense - Aalborg - Sonderborg (Gadeberg) - Horsens
Forlang liste tilsendt over vore 125 service-stationer.

Undgå skader fra
salt og vintervåde veje

brug STØBEASFALT

100 0/0 vandtæt

IKAKI
KØBENHAVNS ASFALTKOMPAGNI AIS

GRUNDLAGT 1900

SCANDIAGADE 14, 2450 SV * (01) *214111

I

I

Plænel assorer
Gemen
Gartnerit] .bratorer
Fejemaskiner Overrislingsanlæg
Pumper Stationære el-anlæg

fordi de er stabile
• Salg og service overalt I landet
• Verdens stursle producent at

benzin-motorer - mere end 6 mill.
fremstilles arli—•

BRIGGS&$TRATTON
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NYT APPARATUR TIL
SANDEFTERFYLDNING
Buch & Holm AIS har til tørrumvægtsbe

stemmelse i marken fremstillet et nyt stan

dardiseret sandefterfyldningsudstyr med

20 cm ø.

Apparaturet er udviklet, så det opfylder

de af Statens Vejlaboratorium fastsatte

normer for komprimeringskontrol.

Der er taget alle nødvendige hensyn til

kravene om målfasthed, ligesom der er

lagt stor vægt på at fremstille et apparatur,

som er nemt og handy at arbejde med i

marken. Eksempelvis kan det nævnes, at

både sandcylinder, kalibreringsbeholder og

kalibreringskolbe er fremstillet i aluminium.

I forbindelse med sandefterfyldningsap

paraturet er der samlet et værktøjssæt,

som indeholder alt nødvendigt værktøj for

prøveudtagning i marken.

Forlang specialprospekt eller ring til vor

geotekniske afdeling for yderligere oplys

nin ger.

MARIELUNDVEJ 36, 2730 HERLEV

TLF.: (01) 917511
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Vögele har nu gjort det
svære nemmere:
Ingen vand til den Iuftkølede
Deutz-diesell Ingen gasflasker
eller brænderskift på det el-
varmede strygejernl Og helt
jævn varmel Elektronisk ni
veau-kontrologsneglekontrol!

Hastigheden ændres trinløst
på stampere og på vibrationl
Fra 2 til 12 meter med fuld vi
bration - og op til 500 tons i
timen, hvis De ellers kan følge
med I
Hjul- eller bæltemaskiner.

Ring til Rimas efter konsulent
besøg - eller efter brochuren:
Jylland (061241866
Fyn (0914011 18
Slælland (031611848

Gade- og vejrensningsudstyr

Svirigbare fejemaskiner med kostebredde på 1 m, 1,5 m, lim, 2 m, 2,15 m og 2,5 m, Mekanisk
eller hydraulisk dreven. Nem montering af fejemaskinen samt let justering af kostens højde i
takt med børstens slid.

BSM’s robuste gade- og vejrensningsudstyr er landets mest solgte.

Bag produkterne ligger mange års erfaringer — som garanterer Dem

et produkt til den rigtige pris og kvalitet.

BAGSVÆRD SMEDIE & MASKINFABRIK A/S
Krogshøjvej 39 - 2880 Bagsværd - Danmark - Tlf. (01)980623 - (01) 983922

Fortovsfejemaskine OS 105 til smalle traktorer.
Lille totalbredde i forhold til fejebredde • Føres
i størrelserne 1,0-1,3-1,5 m med en kostediameter
på 500 mm i enten polypropylene eller stål I Meget
let maskine I Ophængt i forakslen på traktoren,
hvorved den følger forhjulets lodrette bevægelse
i Hydraulisk løft og sving som standard i Nemt
på- og afmonteret.

stamper og vibrator
på samme maskine

det har
Vögele!
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