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VEB Carl Zeiss

Nøjagtighed er trumf
Det er nu som før vor grundsætning!
Men en arbejdstidsbesparelse på 50 /o i forhold til libelle
nivellerinstrumenter og virkelig bekvem betjening er andre
fortrin — som heller ikke bør overses — ved NI 007.
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Kompensator
nivellerinstrument
NI 007

Dette instrument med automa
tisk målliniestabilisering kan
uden ekstraudstyyr benyttes

til teknisk og præcisions
nivellement

— et instrument med flere
trumfer!

A/S ULF OLSEN
Drejogade 9, 2100 København ø

Tlf. (01) 297755

JENADDR
Deutsche Demokratische Republik
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Mc CONNEL
Maskinen Med Mange Muligheder

den graver,
I æsser,
renser,
slår græs
klipper hæk,

alt sammen til en pris af

mellem 25—35.000,— kr. —

afhængigt af om De kun har

brug for noget af det, den

kan lave — eller for det hele.

Støttebenene
hæver traktorens
bagende, giver

større stabilitet

og løfteevne

H. 0. PETERSEN & CO.s EFTF. A/S
Jylland-Fyn: Krogager, 7200 Grindsted, tlf. (05) 339211

Sjælland: Industrihegnet 1, Tune, 4000 Roskilde, tlf. (03) 138750

Aften: E. Bøje Hansen, Møllevænget 82, 7190 Billund, tlf. (05) 33 1728

Græsslåning Hækklipning

Stor frihøjde
under kørsel

Udstilles på Stand nr. 2307
lndkøbsmessen for Stat, Amt og Kommune,

Fredericia 23.—27. september.
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De i artiklen omtalte danske
forsøgsstrækninger er udlagt
i september 1970 på hovedvej
Al ved Glim, syd for Roskilde
af Fabriken PankasA/S i sam
arbejde med BP og efter
aftale med Roskide Amts
Vejinspektorat. En nærmere
beskrivelse findes i Statens
Vejlaboratoriums Laboratorie
rapport 6, 1971.

Af J. L. Duthie.
Oversat af V. Skak-Yielsen

Sandets betydning i sandasfalt og AB S
Hot Rolled Asphalt (HRA) anvendes i
omfattende grad i England som belæg
ning til svær trafik. Den består af en
blanding af groft stenmateriale, sand, fil
ler og bitumen. Egenskaberne og
mængden af disse komponenter er angi
vet i British Standard 594, 1961: Speci
fication for Rolled Asphalts (Hot Pro
cess).*)

Selv om der heri angives et indhold af

groft stenmareriale mellem 0 og 55
for slidlag, ligger stenindholdet i de fle

ste blandinger mellem 30 og 45 %.
BS 594 er baseret på sammensætnin

gen af mange blandinger, som i England

har udvist gode egenskaber i årenes løb.
Bindemiddelindholdet i de forskellige

blandereceprer angives oftest i for

hold til mængden af groft materiale i

blandingen og således, at jo mere groft
materiale, der anvendes, desto mindre
bindemiddel. For et bestemt stenind
hold afhænger bindemiddelindholdet
dog også af bla, følgende:

a) om stenfraktionen er skærver, grus

eller slagger,
b) trafikbelastningen,

c) klimatiske forhold (Nord- eller Syd-

england).

Den overvejende del af de sand- og
stenmaterialer, som opfylder specifika
tionskravene, giver stabile og holdbare
blandinger med det bindemiddelind
hold, som foreskrives til stenindholdet
og trafikbelastningen.

*) Opmærksomheden henledes på, arden en
gelske specifikation (på dansk ABS) siden ar
tiklens fremkomst er revideret og nu tillader
anvendelse af klippesand.

Undertiden får man dog blandinger,
som er for tørre og mangler holdbarhed,
mens andre er for fede og deformeres af
trafikken. Dis se afvigelser tilskrives
sædvanligvis variationer i form og over
fladetekstur af sandkornene, hvilket på
virker forkilingsegenskaberne af sandet,
således at hulrummene i sandskelettet er
under- eller overfyldt med bitumen.

Det synes derfor nødvendigt at indfø
re begrænsninger med hensyn til sand-
typer eller at finde på en metode til be
regning af det optimale bindemiddel
indhold i ABS-blandinger.

I nærværende undersøgelse er Mars-
hall-metoden anvendt til at sammenlig
ne sandasfalt og ABS, fremstillet med
to typer sand, hvis kornform og overfla
detekstur repræsenterer yderpunkter
for materiale fra praksis.

For at sammenligne komprimerings
graden afindstampede prøver med prak
sis er der endvidere udført Marshall må
linger på borekærner for ABS-belæg
ninger i Danmark og Schweiz. I det føl
gende redegøres der nærmere for disse
undersøgelser.

Marshall-metoden til
receptudarbejdelse
Anvendelse af Marshall-meroden er
velkendt fra asfaltbeton, og i nærværen
de undersøgelse er den anvendt til at
sammensætte og afprøve sandasfalter og
ABS.

Til asfaltberon vælges den bitumen
procent, der bedst tilfredsstiller følgen-
krav:

a) max. stabilitet (større end 350kg for
svær trafik)

b) max. rumvægt
c) hulrumsprocent 3-5
d) bitumenfyldning 7 5-82 %

Deformationen bør ligge mellem 2,0
og 4,1 mm (svær trafik).

Ved hjælp afMarshall-værdierne kan
man fastsætte et passende bitumenind
hold i en AB-recept. For ABS angiver
BS 594 kun forskellige blandinger i re
ceptform og med et bindemiddelområde
på omkring 2 % for hver kombination af
groft materiale, sand og filler. 1(4) er det
påvist, at anvendelsen afMarshall-krite
rier på ABS-blandinger giver optimale
bindemiddelindhold nær BS 594’s ned
re grænse. Marshallprøven udelukker
således de federe blandinger i BS 594,
som hidtil har givet gode resultater un
der engelske forhold. I det følgende for
søges Marshall-resultatetne fortolket
med henblik på at fastlægge det optimale
bindemiddelindhold.

Sandasfalt-blandinger
Da der uden for England er en voksende
anvendelse af ABS, blev det besluttet at
udvide nærværende undersøgelse til at
dække så bredt et spektrum afsandfore
komster som muligt. Den enkleste måde
at gøre dette på var at undersøge egen
skaberne hos to sandtyper, der repræ
senterer yderpunkter med hensyn til
kornform og overfladetekstur, og dertil
valgtes en klit-sand med glatte, runde
korn og en knust granit-sand med skarp-
kantede korn og grov tekstur.

Ved sigtning blev de to sandtyper delt
i forskellige fraktioner, som derefter

F(. 1. 1’ar1ikke1iyper fra laburaiorieforsøgene med sand.
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DENSITY OF MIX

blev blandet for at opnå den Ønskede
graduering. De to sandtyper er vist på
fig. 1.

For at undersøge virkningen af korn-
form og tekstur blev der af de to typer
fremstillet sand af ens graduering sva
rende til middelgradueringen for sand i
BS 594. De to salgs sand blev derefter
blandet med kalkfiller, således at for
holdet mellem den del, der tilbagehol
des på BS-Sigte 200, og den del, der
passerer, udgør 78:12, hvilket i BS 594
er det maksimalt tilladte sand-filler for
hold.

Det lave fillerindhold valgtes ud fra
ønsket om bedst muligt at klarlægge be

rydningen afsandets egenskaber. Ud fra
de to typer fremstilledes blandinger in
deholdende fra 4 til 12 Ç/c bitumen, og på
fig. 3 er indtegnet Marshall-værdierne af
disse blandinger.

For at undersøge betydningen af
kornkurven for en bestemt sandtype
blev der tilberedt en praktisk talt en
skornet sand og en jævn gradueret sand
af knust Mountsorrel-granit, jfr. fig. 2.
Der tilfojedes kalkfiller til de to sandty
per for at bringe sand-filler forholdet op
på 78:12. Marshall-prøver af disse blan
dinger ligeledes med bindemiddelind
hold fra 4 til 12 % blev fremstillet, og
måleresultaterne ses på fig. 4 sammen

med værdierne for det skarpkantede
sand med middel-BS 594 graduering.

1. Virkning at korntorm
og tekstur

Marshall-resultaterne for sandasfalter
med runde korn og med skarpkantede
korn gradueret efter BS 594 vises på fig.

3. Kurverne for rumvægt, stabilitet, hul
rumsprocent og stenmaterialets hulrum
sprocent varierer meget for de to korn
former. Blandingerne med de runde
korn har et maksimum for stabilitet og
rumvægt ved et bindemiddelindhold på
Ca. 6 Ç, hvorimod blandingerne med de
skarpkantede korn udviser jævnt vok
sende værdi for rumvægt og stabilitet
gennem området 4-12 % bindemiddel.

Hulrumsprocenten i skarpkornsblan
dingerne aftog med stigende bindemid
delprocent, medens rundkornsblandin
gerne udviste et minimum for hulrum
sprocent omkring 8 % bitumen. Det sti
gende hulrumsindhold i rundkorns
blandingerne med over 8 % bitumen til
skrives indesluttet luft, som ikke uddri
ves under komprimeringen.

Det interessanteste er dog måske, at
begge sandtypers hulrumsprocent udvi
ser ringe variation over et bredt område
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Slidstærk
belægning med Salviacim

Stor slidstyrke. Tåler oliespild.

Salviacim-Bitubeton forener asfaltens fleksibilitet med betonens
hårdhed. Den har mange anvendelsesområder. Vejanlæg, par
keringspladser, busholdepladser. havne- og kajanlæg. Steder.
hvor der er store punktbelastninger, varierende belastninger.
temperatursvingninger. og hvor belægningen skal være mod
standsdygtig overfor olie og andre kemikalier, er Salviacim-Bi
tubeton velegnet. Salviacim bliver ogsa benyttet i industri-.
værksteds- og lagerhaller. Det er en fugelri belægning, der ud-
lægges maskinelt.
Salviacim er udlagt til flystartbaner i Kastrup Lufthavn, som
tagparkeringsbelægning på Ballerup Centret, på veje og bus-
lommer i Kobenhavns og Frederiksberg Kommune for at næv
ne nogle eksempler.
Kontakt os eller Deres lokale asfaitleverandor om tilbud på ud
lægning af Salviacim-Bitubeton.

RASMUSSEN & SCHIØTZ
Datavej 26. 3460 Birkerød. Telf. (01) 816600



Skærvemix - det
mest stabile grusbærelag, der

kan skaffes til veje

Skærvemix er et heiknust grusbærelag 0-32 mm.

Med egenskaber, som opfylder kravene i Vej direktora
tets »Forslag til almindelig arbejdsbeskrivelse for udfø
relse af mekanisk stabile grusbærelag«.

Skærvemix er stabilt grus kvaliteti Leveres med optimalt
vandindhold, som letter udlægningen og sikrer en
effektiv komprimering.

Skærvemix kan udleveres med 500 tons i timen. Derfor
er ventetid utænkelig ved pålæsningen fra det moderne
produktionsanlæg i Nymolle.

Rekvirer folderen om Skærvemix. Indeholder alle
tekniske specifikationer og garantibestemmelser.
Eller ring og få et tilbud. Skærvemix kan leveres til en
pris, som De normalt betaler for ringere kvalitet.

H+H
H+H-Stenindustrier A/S

Hovedgaden 505. 2640 Hedehusene
(03)160900
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Nyt asfaitsildiag introduceres i Danmark

MASTI FALT
Med dette slidlag opnås kombinationen af stort bitumen-indhold

og grovru overflade ved kun een udlægningsoperation.

Lav hulrumsprocent — tæt overfor nedsivende vand.

Mastifalt er gennemprøvet under intensiv trafik

på motorveje, bygader og industriarealer.

ICOPAL
AKTS. JENS VILLADSENS FABRIKER

Mileparken 38, 2730 Herlev, tlf. (01) 91 55 22 / Godthåbsvej 2, 8600 Silkeborg, tlf. (06) 823388
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Den store begivenhed

i Storbritannien i
1974 inden for

offentlige arbejder.

Forespørgsler til arrangørerne
Public Works Congress and Exhibition
178-202 Great Portland Street
London Wi N 6NH England

Navn:

______________________

Adresse:

______________________

I-———

HYMAS 42 - Hydrauliske gravemaskiner
Gravedybde 4 m. Rækkevidde 5,5 m.

HYMAS 42 er fremstillet i Norge, for svære nor

diske forhold, — derfor også Skandinaviens

mest solgte. Det er en solid gravemaskine, f.eks.

bygget over FORD 5000 motor og færdigmonte

ret på fabrikken med luksusførerhus, — bl. a. ef

fektivt støjdæmpet.

Leveres med omfattende tillægsudstyr, bl. a. con

verter, sidegraver, hurtigkobling på gravearmen,

byggekran, pælerejsningsudstyr og frontlæsser

med 3 m højde under tippet skovl.

:

Udstilles på lndkobsmessen
for Stat, Amt og Kommune
i Fredericia, 23.—27. september
Stand nr. 2307

H. 0. PETERSEN & CO.s EFTF. A/S
Jylland-Fyn: Krogager, 7200 Grindsted, tlf. (05) 339211

Sjælland: Industrihegnet 1, Tune, 4000 Roskilde, tlf. (03) 13 8750

Aften: E. Bøje Hansen, Møllevænget 82, 7190 Billund, tlf. (05) 33 17 28

Entreprenørudstyr
Kommunale opgaver
London 18-23 november1974
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afbitumenindhold. Hulrumsprocenten i
det skarpkantede sandskelet ændrer sig
kun fra 31 til Ca. 29,5 over bindemiddel
variationen 4-12 %. I rundsandskelettet
er hulrumsprocenten næsten konstant
mellem 4 og 8 % bindemiddel, hvoref
ter den stiger markant. Dette skyldes, at
der bliver tilstrækkeligt bitumen i blan
dingen til at danne en kontinuerlig fase,
således at kornene ikke mere pakker
sammen i et tæt skelet. Med andre ord er
blandingerne overdoseret med bitumen.
På dette niveau indelukkes luft i blan
dingen, og hulrumsprocenten forøges
ligeledes. Begge typer har stigende vær
dier for deformation med stigende bi
tumenindhold, idet dog stigningen er
størst for det rundkornede sand. Instabi
liteten i denne blanding viser sig ved en
pludselig stigning i deformationsvær
dierne. Bemærk, at de laveste deforma
tionsværdier for begge typer er Ca.
mm, hvilket er tæt på de højest tilladte
værdier for asfaltbeton.

Marshall-resultaterne viser klart, at
forskellige typer sand med samme gra
duering kan have meget forskellig virk
ning i sandasfalt og at disse forskelle må
tilskrives kornform og -tekstur.

Marshall-resultaterne viser også det

bindemiddelindhold, hvor en sandasfalt
bliver overfed. Det bindemiddelind
hold, hvor hulrummene netop er fyldt,
kan anvendes som et kriterium til fast
læggelse af det optimale bindemidde
lindhold.

Et lignende forslag blev fremsat i (2).
Marshall-resultaterne viser, at den størst
tilladelige deformationsværdi for en
sandasfalt bør være større end tilladt for
asfaltbeton.

2. Gradueringens indflydelse

Betydningen af sandets sigtekurve for
en given kornstruktur og -form blev un
dersøgt ved at udføre Marshall-bestem
melser p sandasfalt- dels med fint, ens-

kornet sand, og dels med gradueret
sand. Resultaterne vises på fig. 4, hvor
også værdierne for de tidligere bestemte
skarpkornede sand efter BS 594 er med
taget. Sandgradueringerne fremgår af
fig. 2.

Som det kunne ventes, er hulrum
sprocenten for det enskornede sand
langt større end for det graduerede. Det
te afspejles i værdier for rumvægt og
stabilitet, som er langt højere i blandin
ger med gradueret sand end med en
skornet sand. Stabiliteten af en enskor

net sand er lav og varierer ikke med
bitumenprocenten. Det graduerede
sand har høj stabilitet, som varierer med
bitumenprocenten og udviser et maksi
mum ved 8 %. Over denne værdi viser
stenmaterialets hulrumsprocent, at san
det er overfedt, og derfor falder stabili
tet og rumvægt.

Egenskaberne for BS 594-sand ligger
mellem de to yderpunkter: enskornet og
jævnt gradueret sand.

Trods de store forskelle i rumvægt,

stabilitet og hulrumsprocent i de tre
sandtyper er deformationsværdierne
bemærkelsesværdigt ens. Den eneste
forskel indtræffer, når jævnt gradueret
sand bliver overfedt, og deformations
værdien pludselig stiger.

ABS-materiale

Der blev foretaget Marshall-bestemmel
ser på ABS med 30 % groft materiale,
dels med rund- og dels med skarpkornet
sandfraktion efter BS 594. For at kunne
anvende samme mørtel som i sandas
falt-forsøgene anvendtes forholdet
78:12 mellem sand og filler. Derved vil
forskelle mellem ABS-materialer og
sandasfalter kunne henføres til stenfrak
tionen.

O ROUNOED SAND 30f. COARSE AGGREGATE

+ ANGULAR SAND 30/. COARSE AGGREGAIE

o NATURAL SAND 165594 GRADINGI
BINDER CONTENT 9/.

+ CRUSHED ROCK FINES AND FINE SAND
BLENDED TO BS 594 GRADING
BINDER CONTENT 9/.
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Fig. 6. Resultater af lIarshall-forsog med schweiziske ABS-blandinger I.
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Sammenligning mellem forudsagte og observerede rumvægte af ABS

Fint Binde- Borekærne Marshall prøve

Vejforsøg stenmateriale middel-
indhold Middel rumvægt g/ml Rum- Hul- Stabi- Flyde

% vægt rum litet værdi

Straks efter Trafikeret g/ml vol. % kg mm
indlæg ning

Natursand 9,0 2,28 2,27 (23) 2,30 2,0 580 8,9
Schweiz I Fint sand plus

fint klippesand 9,0 2,28 — 2,30 2,0 720 7,4

Schweiz II Natursand 8,0 2,32 2,28 (18) 2,31 2,5 490 7,0

Natursand 8,3 2,20 2,22 (28) 2,20 4,5 420 3,8
Danmark Natursand 9,0 2,18 2,21 (28) 2,22 2,7 440 4,2

Klippesand 7,4 2,45 2,48 (28) 2,53 2,1 920 8,5

Tallene i parentes angiver borekærnernes alder i måneder

Tabel 1.

Resultaterne fremgår af fig. 5. Bortset
fra bitumenprocenten opfylder samtlige
prøveblandinger BS 594.

Virkningen af at tilsætte stenmateriale
til sandasfalter fremgår ved sammenlig
ning af resultaterne i fig. 3 og 5. Som det
kunne ventes, medfører indholdet af
stenmateriale i stedet for en del af sand-
asfalten en forøgelse af blandingernes
rumvægt, medens hulrumsprocenten i
såvel blandingen som i stenskelettet re
duceres. Ligeledes nedsætter tilsætnin
gen af stenmateriale blandingens opti
male bitumenprocent. Forskellen mel
lem deformationsværdierne for sandas
falter og ABS,’er er ikke særlig udpræ
gede, men der sker en stor stigning i
stabilitet ved tilføjelse af stnmateriale.

Det bindemiddelområde, som BS 594
foreskriver med 30% stenmateriale i
blandingen, er vist på fig. 5. Skønt begge
materialer opfylder BS 594, ses det, at
blandinger med rundkornet sand vil væ
re yderst ustabile i det specificerede
bindemiddelområde.

Marshall-resultaterne tyder på, at man
med et bindemiddelindhold på ca. 6 %
vil kunne Pa stabile, tætte materialer med
rundkornet sand og 30 % stenmateriale.
Spørgsmålet er nu, hvorledes sådan en
blanding vil klare sig i praksis, med an
dre ord: er der nok bitumen i blandingen
til at give tilstrækkelig holdbarhed og
elasticitet til at modstå trafikkens på
virkninger? Intet taler for, at den ikke
skulle være tilfredsstillende i praksis,
men dette vil vejprøver afgøre. Hvis en
sådan recept giver dårlige resultater, må
der eventuelt specificeres en mini
mum-hulrumsprocent for den kompri

merede sandasfalt fraktion for at mulig-
gøre et højere bindemiddelindhold ud
en frygt for stabilitetsproblemer.

Sammenligning at
Marshall-værdier med
resultater fra praksis

I de senere år har BP i samarbejde med
forskellige asfaltfirmaer og vejmyndig
heder udlagt en række prøvestræknin
ger i Vesttyskland, Schweiz og Dan
mark, bl.a. for at undersøge modstands
dygtigheden af forskellige sammensæt
ninger mod slid fra pigdæk. Disse blan
dinger blev sammensat efter BS 594,
1961 — dog med undtagelse af én i
Danmark, hvortil der blev anvendt
knust sand. Selv om dette materiale ikke
er specificeret i BS 594 1961, anvendes
det alligevel i visse områder i England,
hvor naturligt sand er vanskeligt at frem
skaffe. Knust sand anvendtes med sam
me bindemiddelindhold, som er specifi
ceret i BS 594 for naturligt sand, jfr. (5)
og (7). Det knuste sand, som anvendtes i
Danmark, var usædvanligt på grund af
dets høje vægtfylde, 3,12. Specifikati
onerne for ABS er baseret på en mine
ral-vægtfylde mellem 2,6 og 2,8, og for
at opnå det volumenindhold, som svarer
hertil, justeredes den opgivne bitu
menprocent. Derved blev denne bitu
menprocent netop i underkanten af BS
5 94-specifikationen.

Samme mineralblandinger, som an
vencites til de schweiziske og danske
prØvestrækninger, blev fremstillet i la
boratoriet, og Marshall-prØver blev ud
ført på disse med en række forskellige
bitumenindhold. Resultaterne ses på fig.

6, 7 og 8, hvor ligeledes bitumenprocen
ten i de udlagte prøvestrækninger er an
givet.

Middelrumvægten af borekerner fra
de forskellige prØvestrækningers slidlag
dels efter udlægning og dels efter to
somre med trafik er sat op i tabel i sam
men med Marshall-resultaterne. Der er
god overensstemmelse mellem vej- og
laboratorieværdierne, og det ser ud til,
at Marshall-metoden er i stand til at an
give rumvægten for ABS. Værdierne i
tabel i er blandingernes sande rumvægt,
efter at de øverste 8-10 mm af hver bo
rekerne er fjernet med diamantsav for at
eliminere enhver indflydelse fra frik
tionsskærvelaget.

Da Marshall-prØven synes at kunne
forudsige rumvægten for en ABS-blan
ding, er det på grundlag af resultaterne i
fig. 6, 7 og 8 rimeligt at slutte, at de fleste
af de blandinger, som er udlagt i Schweiz
og Danmark, er overfede. Da mange af
disse blandinger overholder BS 594, og
da de af udseende er som de engelske
ABS’er, forekommer det sandsynligt, at
ABS-blandingerne i almindelighed er
for fede. Der må naturligvis være en
grænse herfor, ellers ville belægningen
deformeres. Denne grænse kan kun be
stemmes ved undersøgelse af belægnin
gerne i brug. De danske og schweiziske
ABS-prØvestrækninger kan muligvis gi
ve værdifude oplysninger om dette. For

søget i Danmark er særlig interessant, da
det direkte sammenligner en overfed be
lægning (med høj værdi for stabilitet og
deformation) med to blandinger, der er
normalt fede, og som har lavere værdier
for stabilitet og deformation.
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Fig. 7. Resultater af Marshall-forsog med schwei.Tiske ABS-blandin- Fig. 8. Resultater al ‘Iars/iall-forsøg med danske ABS-blandinger.
ger II.

Oversigt over andre
undersøgelser
En Marshall-undersøgelse af sandasfal
ters egenskaber, fremstillet af 7 slags na
tursand og to typer slaggesand, som alle
anvendes i England, er udført i (1). Re
sultatet er gengivet i tabel 2. Tabellen
viser, at med undtagelse af sand D med
en max. stabilitet på 646 kg lå alle max.
stabiliteter mellem 200 og 360 kg, me
dens de tilsvarende deformationsvær
dier varierede mellem 2,8 og 4,3 mm.
Sand A, C, D, E, G og S2 havde hulrums

procenter på 2 5-29, og alle havde opti
male bitumenprocenter i området

__________

9,8-11,8 som specificeret i BS 594. Sand
F havde laveste hulrumsprocent: 23 og
havde bitumenoptimum på 9 %. Sand B
og S i havde de højeste hulrunisprocen
ter, Ca. 32, og tilsvarende højt bitu
men-optimum på henholdsvis 13 og 12

pct.
Det er interessant at bemærke, at hul

rumsprocenten i natursand-blandinger
ne ved deres bitumen-optimum variere
de mellem 2,8 og 5,9, og at bitumen
fyldningen tilsvarende lå mellem 78,5 og
89,6%. For at illustrere dette er Mars-
hall-resultatet for sand B, C og F indteg
net i fig. 9. Hvis fig. 3 og 9 sammenlig
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Tabel 2
Data fra Marshall-forsøg med sandasfalt gengivet fra (1)

nes, ser man, at nærværende undersø
gelsesresultater med laboratorieblandet
sand praktisk talt dækker de samme
egenskaber, som er beskrevet i (1) for
natursand. Den vigtigste forskel synes at
være, at værdierne for deformation her
er større end i (1).

Der er ingen bemærkninger i (1) om
resultater fra praksis med ABS-fremstil
let af sand A-G. Det synes dog rimeligt
at antage, at BS 594-ABS belægninger
med sand A, C, D, E og G vil klare sig
godt, og at tilsvarende belægninger med
sand B og F (med BS 594-specificeret
bitumenprocent) ville udvise henholds
vis manglende holdbarhed og lav stabili
tet. En made at imødegå disse mangler
ved BS 594 kunne være at indfdre et
krav om en hulrumsprocent på f.eks.
25-30 i det komprimerede sand-asfalt
skelet. Et sådant krav ville udelukke
sand B og F. Der er dog næppe grund til
at tro, at de ikke skulle give lige så gode
resultater med bitumenprocenter på 13
og 9, som de andre slags sand med bitu
menprocenter efter BS 594, d.v.s. at bi
rnmenindholdet bør korreleres med mi
neralmaterialets komprimeringsegen
skaber. Det foreslås derfor, at Mars-
hall-prøven anvendes til bestemmelse af
et optimalt bindemiddelindhold for hver
slags sand.

Det må indrømmes, at en Mar
shall-baseret ABS-recept med sand B vil
være dyrere end en med almindelig BS
594-sand, men i områder, hvor kun sand
som B er til rådighed lokalt, kan recep
ten med det høje bitumenindhold alli
gevel falde billigst ud. På den anden side
kan det ikke anbefales at fremstille et
superhulrumsfattigt sand ved blandinger
af flere slags sand for at opnå den tætte
ste kornlejring. Den slags blandinger vil
le nok være økonomiske med hensyn til
lavt bindemiddelforbrug, men vil sand
synligvis være vanskelig at komprimere
og indeholder næppe tilstrækkeligt bi
tumen til at give en holdbar, fleksibel
belægning. Det er interessant at trække
parallellen til asfaltbeton, hvor der tages
højde for dette ved normalt at forlange
en huirumsprocent på mindst 16 i den
komprimerede stenfraktion.

Over
Partik- flade
kelform struk

tur

8 2.145
9 2.16

— — 10 2.18
11 2.18
12 2.175

II
Benæv
nelse

Sand Data fra Marshall-forsøg

•0
0

0

ci,

0

E
ci,
0
c

.-f .....

E cia cici, . Z
E ci> ci —

ci) .?‘ E
- - 0-CaG)

.i d

- .

cci D.a.a-E
lJ) LL

308
328
319
301
258

2.5 10.3 26.9 62.1
2.5 8.1 27.0 70.0
2.8 5.9 27.0 78.5
3.8 4.6 28.0 83.3
6.1 3.7 29.0 86.3

8 1.98 227 — 16.0 31.2 49.4

. 9 1.995 208 — 13.8 31.4 55.8

Kantet og 10 2.01 202 2.7 11.9 31.7 61.6

uregel- 11 2.035 217 2.9 9.8 31.7 68.5

mæssig Ru 12 2.07 240 3.3 7.0 31.3 77.0

med fliset 13 2.10 281 4.3 4.5 31.0 85.5

glimmer 14 2.085 250 6.0 4.0 32.4 87.5

15 2.035 204 7.6 5.1 34.6 85.6

8 2.12 204 2.6 9.7 26.0 63.5

9 2.13 218 2.7 7.9 26.5 70.3

Uregel- Glat 10 2.155 249 3.0 5.6 26.5 78.9

mæssig eller ru 11 2.19 269 4.3 2.8 26.1 89.6

12 2.14 204 6.4 3.6 28.5 87.3

8 2.16 573 2.8 7.6 24.4 69.0

9 2.165 646 2.8 6.1 25.0 75.6

Uregel- Glat 10 2.18 605 4.0 4.3 25.2 84.0

mæssig 11 2.175 490 5.5 3.1 26.4 89.0

12 2.155 378 7.1 2.6 28.0 89.7

13 2.125 255 9.2 2.6 29.7 90.4

8 2.095 231 — 11.1 27.2 60.0

9 2.155 279 3.2 7.6 26.0 72.3

Uregel- Glat 10 2.18 342 3.4 4.5 26.0 81.6

mæssig eller ru 11 2.175 340 4.8 3.6 26.9 86.4

12 2.14 306 6.1 4.0 28.9 86.4

8 2.18 347 2.8 6.7 23.7 71.5

Afrundet Glat 9 2.225 356 3.1 3.5 22.8 86.4

uregel- 10 2.225 286 4.5 2.1 24.0 90.9

mæssig 11 2.185 220 6.0 2.6 26.0 89.6

12 2.115 184 7.8 4.8 29.1 84.6

Afrundet Oftest 8 2.125 183 2.5 10.3 26.9 61.4

uregel- glat 9 2.135 188 2.5 8.5 27.2 68.8

mæssig 10 2.15 199 2.8 6.5 27.5 76.0

kantet 12 2.15 136 6.1 4.0 29.2 85.6

S 1 8 2.115 168 2.5 17.0 33.4 49.2

(let 9 2.125 190 2.8 15.1 33.8 54.7

slagge) 10 2.18 213 2.8 11.4 32.5 65.1

Gradueret Kantet Hullet 11 2.205 245 2.9 9.0 32.3 72.8

efter og ru 12 2.22 273 4.0 7.2 33.0 78.3

BS 594 13 2.22 260 4.3 6.1 33.8 82.9

(middel) 14 2.20 227 7.1 5.1 35.1 84.9

8 2.26 293 4.0 11.0 28.8 60.8

S2 9 2.295 320 3.3 8.1 28.5 70.6

(tæt slagge) 10 2.31 331 3.4 6.1 28.7 78.1

Gradueret Kantet Hullet 11 2.30 293 5.3 5.1 29.7 82.4

efter og ru 12 2.27 240 6.9 4.9 31.5 83.8

BS 594 13 2.24 185 8.6 5.3 33.3 85.1

(middel) 14 2.20 138 10.8 5.1 35.2 84.8
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Resumé og konklusion

1. Sammenligning mellem blandinger
fra praksis og laboratorium har vist,
at Marshall-data kan anvendes til be
regning af rumvægt i ABS-blandin

get.
2. Sandets sigtekurve er hovedfakto

ren, som er bestemmende for san-

dets komprimeringsegenskaber. En

skornet sand giver store hulrum og
lav, mekanisk stabilitet, hvorimod
jævnt gradueret sand har lavere hul
rumsindhold og højere stabilitet.

3. Form og overfladetekstur af sand
kornene spiller også en vigtig rolle

for sanders komprimeringsegenska

ber. Sand bestående af glatte, runde
korn vil have lavere hulrumsprocent
og stabilitet end sand, som indehol
der kantede korn med grov tekstur —

forudsat samme graduering.

4. Den mængde bitumen, som kræves
for at give en stabil, holdbar belæg
ning, bestemmes afgraduering, over
fladetekstur og form af sandskorne
ne i sand-bitumen blandingen.

5. Den hidtidige BS 594-specifikation
(1961) for ABS specificerer kun
sandfraktionen med hensyn til korn-
fordeling. Da der ikke tages hensyn
til forskelle i overfladerekstur og
sandskornenes form, er det muligt at

fremstille belægninger, som holder
specifikationen, men mangler stabili
ret og holdbarhed. For at råde bod på
disse mangler ved specifikationen og
for at tage hensyn til forskelle mel
lem forskellige slags sand kan Mar
shall-metoden anvendes til valg af
det optimale bitumenindhold i ABS.

6. Det foreslås, at det optimale bitu
menindhold i ABS vælges som det
indhold, der netop udfylder det
komprimerede mineralskelet. Her
ved sikres, at belægningen vil være
både stabil og holdbar.

NYT FRA
VEJ DIR EKTO RATET

Vejdirektoratets black-spot
undersøgelse på hovedlandeveje
1974-75

nemførelsen af de 52 arbejder i en
10-årig periode kan ventes undgået ca.

630 uheld med personskade, ca. 100
dræbte og ca. 560 alvorlige personska
der.

De samfundsøkonomiske omkost
ninger ved trafikuheld for hele landet
kan med et prisniveau pt. 1. oktober
1974 beregnes til ca. 1,9 mia. kr. svaren
de til gennemsnitlige omkostninger pr.

dræbte på Ca. 442.000 kr. og til Ca.
26.000 kr. pt. alvorligt tilskadekom
men.

Som led i sine bestræbelser for at øge
trafiksikkerheden på vejene har vejdi
rektoratet i lighed med sidste år gen

nemført en såkaldt black-spot undersø
gelse med henblik på en prioritering af

de trafiksikkerhedsfremmende foran
staltninger, som påregnes gennemført i
finansåret 1974-75. Amtskommuner og
kommuner, som bistår staten ved driften
og vedligeholdelsen af hovedlandeveje
ne, har for finansåret indsendt indstillin
ger om ca. 200 mindre arbejder med et
samlet budget på ca. 150 mill. kr.

De fleste af disse arbejder er af betyd
ning for opnåelse af større færdseissik
kerhed, således bl.a. 100 krydsregule
ringer, 15 fodgængerbroer og tunneler,

9 fortovsanlæg, 7 cykelstier og 18 Øn

sker om vejbelysning.
Da de midler, der i finansåret 1974-75

ventes stillet til rådighed for arbejder af

denne art, langt fra kan dække udgifter
ne til alle de indstillede arbejder, har

vejdirektoratet måttet foretage en vur
dering af arbejdernes trafiksikkerheds
mæssige konsekvenser og i forbindelse
hermed en prioritering.

Den sikkerhedsmæssige effekt af et
arbejde bestemmes ved det fald i såvel

antallet som sværhedsgraden af trafiku
heldene, der kan ventes som fQlge af

arbejdets gennemførelse. Denne reduk
tion er herefter underkastet en sam
fundsøkonomisk vurdering.

Antallet af de arbejder, der ud fra en
sådan vurdering vil give et samfunds
mæssigt udbytte i en 10-årig periode,
der overstiger anlægsudgiften, andrager
52, og de samlede anlægsudgifter hertil

udgør 20,2 mill. kr.
Undersøgelsen viser, at der ved gen-

Licitation
om ny Hadsundbro

Vejdirektoratet holdt tirsdag den 30.
april 1974 licitation over bygningen
af Hadsundbroen. Den nye bro over
Mariager Fjord placeres umiddelbart Øst

for den eksisterende bro og bliver ca.
250 m lang fordelt på 7 faste fag med en

pilleafstand på 30 m og et klapfag med
en fri gennemsejlingsåbning på 26 m af

hensyn til skibsfarten til og fra Mariager
Fjord. Broen bliver ca. 22 m bred og får

På dette grundlag er samfundets totale
nettoudbytte gennem en 10-årig perio
de ved gennemførelsen af de 52 arbej
der opgjort til 53,4 mill. kr.

PrioriteringsundersØgelser som den
nu foreliggende viser, at man kan opnå
meget store trafiksikkerhedsmæssige
gevinster ved beskedne investeringer i
mindre anlægsarbejder. Det er derfor
tanken også fremover at foretage under
søgelser af denne art som led i en syste
matisk bekæmpelse af trafikuheld.

fire kørebaner, en cykelsti i hver side og
et fortov i den vestlige side. Broen er
påregnet udført i beton med klapfag af
stål. Åbning og lukning af klapfag sker
ved hydraulisk maskineri.

I forbindelse med brobygningen skal
der udføres et tilsluttende vejanlæg i
land med en samlet længde på godt 2
km.

Broen påregnes åbnet for trafik i de

cember 1976.
Vej direktoratet skal nu gennemgå de

indkomne tilbud, hvorefter der skrives

kontrakt om arbejdet.
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Vejknudepunkter
på to-sporede landeveje
- udformning af helleanlæg

Generelle betragtninger — med eksempler fra Af civilingeniør Peter Johansen

Frankrig set under studieophold i
november 1972

Når man af kapacitetsmæssige grun
de ønsker at forbedre trafikafviklin
gen i et vej knudepunkt, eller an
tallet af ulykker gør en regulering
af trafikforholdene nødvendig, vil
dette ofte ske ved, at der etableres
et større eller mindre helleanlæg til
kanalisering af trafikstrømmene.

Hvis der er stærk højresvingende
trafik, vil første skridt være at
etablere et helleanlæg i sidevej ens
indmunding — en helle hvis ud
formning i henhold til vejreglerne
skal være således, at den har en
bremsende effekt, for de fra side
vej en kommende, medens den ikke
må hindre en hurtig drejning ned
ad sidevejen. Kørerytmen på den
gennemgående vej bør generes
mindst muligt, hvilket atter redu
cerer risikoen for, at harmonika
sammenstød skal ske især på dette
sted.

Ved særlig stor højresvingende
trafik, eller hvis der er mange svin
gende lastbiler, kan det være hen
sigtsmæssigt at etablere en højre
svingsbane af en sådan længde, at
næsten al decelerationen sker her.
Det bør kun tillades, at de første
10 km/timen fra den almindelige
kørehastighed aftrappes på den gen
nemgående vejs lige ud spor.

En stærk høj resvingende trafik
ned ad sidevej en giver naturligvis
en stor venstresvingende trafik fra
sidevej en, og jeg har i Frankrig
set det på fig. i viste helleanlæg
på et sted, hvor der øjensynlig korn
så megen tung trafik fra sidevej en,
at en accelerationsbane i vejmidten
fremmede en indslusning i den gen-

nemgå ende vejs trafikstrøm. Selv om
accelerationsbanens længde til tider
vel kun tillod en opmarch af last
biler, havde dette dog sin gode
virkning ved dels at sikre en hurtig
passage af det gennemgående spor
ved sidevej indrnundingen, når kun
dette var frit — et slip her kan ud
nyttes — og dels ved at mindske
den tid inslusningen tager, idet last
bilen har foretaget svingningsma
nøvren og alene skal bruge tid til
acceleration, når der konuner et
slip i køen. Der var ikke vejbe
lysning — helleanlægget var alene
markeret ved indefra oplyste C2
tavler i hellespidserne og ved før
vej tilslutningen opsatte A3b tavler,
»skærende vej«.

Et andet kanaliseringsanlæg, vist
på figur 2, er beliggende i bymæs
sig bebyggelse. Den tværgående vej
har formentlig en ikke ubetydelig
lastbiltrafik, hvorfor det kan være
bekvemt at skære landevejen i to
tempi, ved to kryds.

Hastighedsgrænsen blev i god tid
før bebyggelsen nedsat fra 100 km/
timen, via 80 km/timen til 60
km, timen, og den brede midter
helle, der for landevejstrafikanter
ne virkede som bremsehelle, gav
ikke nogen mærkbar reduktion af
kørselskomforten. Ideen med at la
de midterhellen være bred ogbrem
sende for den gennemkørende lan
devejstrafik virker måske lidt utra
ditionel, men indebærer dog visse
fordele — og hastigheden var jo
her i forvejen af andre grunde ned
sat til 60 km/timen.

Den lave hastighed giver færre
alvorlige uheld i konfliktpunkterne
og medfører tillige, at et højre
svingsspor kan spares, med mindre
den høj resvingende trafik er af væ
sentlig størrelse.

Hellens bredde medfører at kryds
ning sker i to tempi med en kort
krydsningstid i hvert kryds, en tid
der yderligere kunne nedskæres,
idet oversigtsforholdene for de i side
vejsmundingen holdende var bedre
end ved en normal krydsudform
ning. Der var ikke bremseheller i
sidevej ene.

Foranstående eksempler blev set
i farten under en bustur og nedteg
net på det for hånden værende,
hvorfor det naturligvis var et stort

ønske for mig hos de sagkyndige,
at få en nærmere forklaring af prin
cipperne for krydsudformninger ved
landeveje.

På S.E.T.R.A., der svarer til
vejdirektoratet, fik jeg oplyst, at
det disponible vej areal meget ofte
er det, der afgør et helleanlægs
form, idet det er uhyre vanskeligt
at ekspropriere arealer — også til
vej anlæg. En forklaring på udform
ningen af de observerede helleanlæg
kunne jeg ikke få, kun en vis be
kræftelse af mine antagelser, men
jeg fik en beredvillig indføring i de
tanker, som man for tiden havde
om, hvad der måtte være af inter
esse at gennemarbejde i forbindelse
med nye helleanlæg, og princippet
for et T-kryds er vist på figur 3.

De, der kommer fra sidevejen
og skal svinge til højre, har begræn
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set stop og en accelerationsbane.
En udformning der klart under
streger, at de fra sidevejen kom
mende har vigepligt ved høj resving,
og som samtidig ved at »trække de
høj resvingende væk fra den gennem
gående vej« bedrer oversigtsforhol
deneniod højre for de vedfuldtstop
linien holdende, der skal svinge til
venstre.

For klart at adskille de højresvin
gende med begrænset vigepligt og
de venstresvingende med fuldt stop
etableres der mellem de to trafik-
strømme en trekantet kantstensom
sat helle, hvis kant langs den gen
nemgående vej er sammenfaldende
med kørebanekanten og med en
størrelse på ikke under 8-12 m
Hellesiden langs de for fuldt stop
holdende skal være så lang, at en
for venstresving holdende bilist ikke
hindrer en bagfrakommende højre-
svingende i at komme ud i accele
rationsbanen. Hellens tredie side
skal være således udformet, at den
har en bremsende effekt for de høj
resvingende.

De for fuldt stop holdende, og
som skal svinge til venstre, kan
krydse den gennemgående vej i to
tempi, idet der i den gennemgående

vejs midterhelle er indlagt en accele
rationsbane. For at gøre krydsnings
tiden mindst mulig er såvel den kant
stensomsatte sidevejbremsehelle som
stopstriben trukket helt frem til kø
rebanekanten — at man tør trække
helleforkanten helt frem skyldes, at
den foranliggende kantstensomsatte
helle, decelerations hellen, der er
trukket i meter tilbage fra køre
banekanten, dels er lang, dels er
omgivet af en én meter bred spær
reflade, som sammen med den gen
nemgående vejs kantstribe skulle
være tydelig at se oggivetilstrække
lig sikkerhed mod påkørsel af brem
sehellen og den efter denne liggende
delehelle.

Bremsehellen er al type som den
i Dansk Vejtidsskrift 1973 nr. 5 be
skrevne, hvortil henvises — men en
del større.

For de, der kommer fra den gen
nemgående vej og skal svinge til
venstre ind på sidevej en, kan der
etableres en venstresvingsbane i mid
terhellen. Bremsehellens bredde skal

bidrage til at hindre indsvingende i

at køre venstre om den.
For de, der kommer fra den gen

nemgående vej og skal svinge til høj
re, etableres der en decelerations

bane, der gøres så bred, at den be
nyttede del ligger helt til højre for
decelerationshellens spids. Ved at
trække de nedbremsende længere
væk fra de ligeudkørende end sæd
vanligt opnås en væsentlig forbed

ring af udsynet mod venstre for de
for fuldt stop holdende.

Decelerationshellen skal have en
bremsende virkning, men må ikke
strække sig for langt væk fra den
gennemgående vej, idet der skal ske
en indfletning af de to på sidevej en
indsvingende trafikstrømme til én,
før sidevejens bremsehelle hører op,
— på den anden side skal decelera
tionshellen kunne give ly for en bil,
som har forladt venstresvingsbanen
og krydset det gennemgående spor,
men som må afvente et hul i strøm
men af indsvingende fra højre for at
komme videre ind på sidevej en.

Hvor trafikken er stor, omsættes
hellerne altid med kantsten. Samt
lige hellespidser tilstræbes afrundet
med R = i meter, idet en helle-
bredde på 2 meter anses som mini
mum af hensyn til risikoen for at
påkøre færdselstavler. — Er der

ingen tavler, kan en afrunding dog
ske med R 0,75 m, evt. R =

0,50 m.

Virkningen af undladelse af
LIFra ministerierne at give meddelelse om klageadgang

Vejdirektoratet har udtalt, at påbud
om at ophøre med en virksomhed, som
klart er i strid med forskrifter i hen
hold til iov om offentlige leje, ikke skal
ledsages afoplysning om klageadgang.
Hvis en egentlig afgørelse, der skal led
sages af underretning om klagead
gang, mangler sådan angivelse, er
virkningen kun den, at fristen for
indgivelse af klage forlænges. Afgørel
sen skal imidlertid lige fuldt efter
kommes.

En amtsvejinspektØr har forelagt vejdi
rektoratet en henvendelse fra en advo
kat, der for 7 lodsejere ved en hoved-
landevej gjorde opmærksom på, at lods
ejerne ikke anså sig forpligtet til at ef
terkomme et krav fra amtsvejinspekto
ratet om ophør af salgsvirksomhed fra
boder ved den adgangbegrænsede vej.

Som begrundelse herfor anførte advoka
ten, at lodsejerne ikke har fået oplysning
om klageadgang, således som foreskre
vet i lov om offentlige vej, § 4, stk. 5.

Vejdirektoratet svarede, at lovens § 4,
stk. 5, hvorefter afgørelser, som kan p
klages, skal indeholde oplysning om kla
geadgang, ikke omfatter vejbestyrelsens
påbud til lodsejerne om at ophøre med
virksomhed, som er klart i strid med de
fastsatte adgangsbestemmelser. Dersom
lodsejerne over for vejbestyrelsen an
fægter berettigelsen afpåbuddet, vil den
afgØrelse, vejbestyrelsen derefter træf
fer, efter ministeriets opfattelse der
imod skulle ledsages af angivelse af kla
gemulighed. Det samme gælder, såfremt
ansøgning om dispensation afvises.

Det fremgik af sagen, at påbuddet var
givet uden forudgående mundtlige eller

skriftlige drøftelser mellem amt og lods
ejere, og vejdirektoratet fandt derfor, at
amtsrådet ikke kunne kritiseres for den
manglende angivelse af klagemulighed.

Retsvirkningen af, at en vejbestyrelse
ikke opfylder den i § 4, stk. 5, fore
skrevne forpligtelse, er i Øvrigt efter
vejdirektoratets opfattelse, at fristen for
indgivelse af klage først regnes fra det
tidspunkt, lodsejeren får den foreskrev
ne meddelelse, og ikke, som af advoka
ten antaget, at påbuddet ikke skal efter
kommes, jfr. samme § 4’s stk. 6, hvoref
ter indgivelse af klage ikke har opsæt
tende virkning.

Den endelige fortolkning af begrebet
»afgørelse« i § 4, stk. 5, henhØrer dog
under domstolene.
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Vil De være med til at
projektere sikkerhed i skoler,
på legepladser, gader og veje?
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NYHED!
Nu kan De få sikristen

Sikristen har indbygget et ene
stående godt låsesystem. Der aldrig
svigter. Og som sikrer imod enhver
utilsigtet åbning.
Bl. a. fordi børn leger med ristene. Og
risikerer at falde i brønden.
Det betyder sikkerhed i skoler, på legepladser,
gader og veje. Sikristen springer ikke op ved
overkØrsel. Og er i allerhøjeste grad cyklist
venlig i sin udfØrelse. Ristens specielle kon

struktion garanterer en altid
fejlfri funktion. Der iøvrigt også

sikrer at uvedkommende genstande
ikke kan nedkastes, og derved skabe

vanskeligheder ved rensningen.
Sikristens indvendige lysmål er: 30 X 30 cm.
StandardhØjde: 13 — 10 — 8 cm. Leveres na
turligvis også i Albertslund- og Frederiksberg-
modeller efter opgave. — Egen lagerfØring
samt distribution sikrer en omgående levering.

HOLGER ANDREASEN AGENTURER A/S
Islands Brygge 41 — 2300 København S — Tlf. (01 27) AS13O1

Sikristen springer ikke op ved overkØrsel. Sikristen er bØrnesikret. Kan ikke åbnes uden special-
værktøj.
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FÅ VOLVO BM’S
PROGRAMERKLÆRING

TIL
AMTER OG KOMMUNER

De fleste danske kommuner er
efterhånden udstyret med egne
entreprenørmaskiner under en
eller anden form. Og selvfølge
lig satser man mere og mere på
aliround læssemaskinerne, der
med deres alsidighed erstatter
mange dyre specialmaskiner.

De første allround læssemaski
ner på markedet var Volvo BM.
Lige siden har Volvo BM videre
udviklet redskabsprogrammet,
så det i dag er uden sidestykke.

Vi har sammensat det, vi kalder
Volvo BM s kommunalprogram,’
og samlet det i en brochure, der
giver et bedre overblik og måske
også et lettere valg, når amter
og kommuner skal købe entre
prenørmaskiner.

Indsend kuponen og se det
maskin- og redskabsprogram,
som Volvo BM har fremstillet til
de danske kommuner.

r — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

Ja, jeg vil gerne have Volvo BM’s program

• erklæring tilsendt. I
I I
i Navn

Adresse

____________________________

Postnr.ogby :
Sendes til VOLVO DANMARK AIS, i

• Postbox 176, Ringager 6-10, 2600 Glostrup. I
i Tlf.(01)455111 i
I I

VOWO B1SE
— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

8IWI14ft

TIL04N.S
OG
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Udvalget vedrørende tilvejebringel
se og drift af sideanlæg ved motor
veje, der er nedsat af ministeren for
offentlige arbejder, har afgivet be
tænkning, hvori udvalget går ind
for etablering af rasteanlæg med
tankanlæg, cafeteria/ restauration
med kiosk med en indbyrdes afstand
af 50 km langs vore motorveje, og
for at der mellem disse serviceudbyg
gede rasteanlæg bør være alminde
lige rastepladser i en afstand af 12,5
km. På de rastepladser, der har en
afstand af ca. 25 km til nærmeste
rasteanlæg, vil der eventuelt senere
kunne etableres kiosk, såfremt der
viser sig behov herfor. Et sådant
behov har efter udvalgets opfattel
se allerede vist sig at være til stede
for så vidt angår den eksisterende
rasteplads på den fynske motorvej
ved Middelfart. Udvalget finder i
øvrigt ikke, at man i dag har det
tilstrækkelige erfaringsmateriale til
nøje at kunne fastlægge retnings
linier for, hvilke rastepladser der
bør udstyres med kiosk, eller hvor
når det i givet fald skal ske.

Udvalget foreslår, at der ud over
de fire allerede eksisterende dobbelte
rasteanlæg (ved Roskilde og ved de
tre færgeoverfartssteder) i perioden
frem til 1990 etableres i alt 17 dob
beltanlæg placeret således:

1 på Helsingørmotorvejen.
1 på Holbækmotorvejen.
1 på Motorring 5.
i på Frederikssundmotorvejen.
i på Hillerødmotorvejen.
2 på Sydmotorvejen.
1 på Vestmotorvejen.
i på Køge Bugt motorvejen.
1 på fynske motorvej.
2 på nordjyske motorvej.
2 på sydjyske motorvej.
2 på midtjyske motorvej.
1 på Mols motorvejen.

Af disse vil anlægget på fynske
motorvej, anlægget på Køge Bugt
motorvejen samt anlægget på Hel-

singørmotorvejen straks kunne på
begyndes. Endvidere må anlægget
på den sydjyske motorvej, der er
foreslået placeret ved den dansk-
tyske grænse, samt anlægget på den
midtjyske motorvej ved Ejer Bavne
høj påregnes at blive aktuelle i løbet
af nogle få år.

Det er udvalgets opfattelse, at der
ved fastlæggelsen af indretning og
antal og dermed indbyrdes afstand
mellem de forskellige typer af side-
anlæg må tages ikke alene trafik-
sikkerhedsmæssige, men også drifts
økonomiske hensyn, ligesom derved
placering af det enkelte anlæg må
tages bebyggelsesmæssige, land
skabsæstetiske og turistmæssige hen
syn.

Udvalget har ved placeringen af
rasteanlæggene i væsentlig afstand
fra eksisterende byområder eller om
råder, der påtænkes inddraget i by
udvikling, endvidere lagt vægt på,
at disse anlæg netop ikke indrettes
med henblik på at skulle betjene
trafikanter, der i øvrigt ikke har
ærinde på motorvejen. Den helt
nøjagtige placering af såvel raste
anlæggene som af de mellemlig
gende rastepladser må fastlægges
under hensyn til de stedlige forhold.

Med hensyn til sideanlæggenes
indretning har udvalget udarbej
det projekteringsregler for rasteplad
ser og rasteanlæg samt for begge
kategorier udarbej det principtegnin
ger, der dels viser en foreløbig ud
formning dels viser, hvorledes det
samme sideanlæg kan tænkes ende
ligt udbygget, når og såfremt trafik-
udviklingen måtte gøre det ønske
ligt.

Der er i lov om offentlige veje
forudsat, at de til sideanlæggene
fornødne arealer erhverves af vej-
myndighederne. Der er derimod
ikke i loven taget stilling til, hvor
ledes de virksomheder af forretnings
mæssig art, der skal stå til rådig

hed for publikum på disse anlæg,
skal tilvejebringes, drives og finan
sieres.

Efter udvalgets opfattelse bør val
get af driftsform for sideanlæg fore
tages ud fra, hvad der bedst tjener
trafikanternes tarv. Udvalget finder
ikke, at det vil være en hensigts
mæssig ordning, at staten forestår
driften af disse virksomheder. Ud
valget indstiller derfor, at staten ud
lejer de til sideanlæggene erhverve
de arealer, hvorefter lejerne selv
etablerer og driver de pågældende
virksomheder. Vejmyndighedernes
opgave vil efter denne ordning ind
skrænke sig til udarbejdelse af al
mindelige retningslinier for drift og
indretning af virksomhederne, pro
jektgodkendelse samt administration
af de enkelte lej ekontrakter, og
denne ordning skulle derfor ikke
stille større ressourcemæssige krav
til staten.

Udvalget finder, at det for trafi
kanterne vil være mest hensigts
mæssigt med en fordeling af tank-
anlæggene mellem de ved det dan
ske vejnet i forvejen repræsenterede
selskaber i forhold til disses mar
kedsandele på det danske marked,
på samme måde som fordelingen
af tankanlæg sker i Tyskland og
Frankrig.

Udvalget finder imidlertid ikke,
at olieselskaberne har særlige for
udsætninger, som motiverer, at der
til lej eretten af tankanlæg bør gives
olieselskaberne en fortrinsstilling til
også at erhverve lejeretten til anden
virksomhed på anlægget. Valget af
lej er af restaurant/cafeteria og kiosk-
virksomhed bør efter udvalgets me
ning ske for hver virksomhed for
sig ud fra en vurdering af, hvem
der med hensyn til kvalifikationer
og investeringsmuligheder m.m. er
bedst egnet til at løse en sådan op
gave.

Som grundlag for de enkelte lej e
aftaler skal der udarbejdes standard-
lej eaftaler, som sikrer trafikanterne
den bedst mulige service og sam
fundet en rimelig indtægt.

Udvalgets redegørelse vil i øvrigt
kunne rekvireres ved henvendelse
til vej direktoratet, tlf. (01) 113338,
lokal 283.

NYT FRA

LIII
Betænkning om sideanlæg
ved motorveje
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STINA
- eet samnordiskt projekt
för tillämpning i Norden
av AASHO-undersökningen

Ai’ överingeniör Magnus Holmgren

Inom Nordiska Ministerrådet
har igångsatts ett projekt
med syfte att söka
överföra resultaten från
AASHO-undersökningen i USA
1956-1 961 thi nordiska
förhålianden. Projektchefen
vid Nordiska Ministerrådet,
överingenjör Magnus
Holmgren, redogör i artikein
för projektets målsåttning,
innehåll och planerade
genomförande.

AASHO Road Test kallas de mycket
omfattande provvågsförsök som, under
åren 1956-1961 utfördes vid Ottawa, II
linois i USA till en kostnad av ca 135
miljoner kr. Syftet med försåken var
främst att åka kunskaperna om vågens
livslångd vid olika åverbyggnadstyper.
Fårsåksresultaten har presenterats i
formler och kurvor, vilka visar de såkta
sambanden mellan körteknisk kvalitet,
antal axelpassager, axeltryck och över
byggnadens konstruktion.

Då AASHO-fårsåken egenthigen år
de enda stora och systematiskt genom
förda vågprov som förekommit har de
naturligt nog vant fåremål för stort in
tresse även i Europa. Dårvid har diskute
rats huruvida resultaten år tillåmpliga p
europeiska fårhållanden bl a med hån
syn till olikheter i undergrunds- och
klimatfårhållanden. lcke minst dessa se
nare fakta är av stort intresse vid ett
överfårande på nordiska fårhållanden av
AASHO-resultaten.

Mot denna bakgrund har Nordiska
Ministrrådet på förslag av Nordiska
Ämbetsmannakommittén för Trans
portfrågor (NÄT) beslutat att i sam-
nordisk form igångsätta ett projekt med
syfte att studera axeltryckets inverkan på
vägslitaget och därvid sårskilt söka klar
het i de två faktorer, som icke omfatta
des av AASHO-fårsöken, nåmligen Un
dergrunden och klimatet.

Med uppdrag att utarbeta ett arbets
program för projektet tillsatte NÄT un
der slutet av 1973 ett planeringsutskott,
sammansatt av vågforskare och ekono
mer från de fem i projektet deltagande
nordiska lånderna. Dessutom tillsattes
på heltid en projektchef med uppgift att
inför NÅT dels — i samarbete med plane
ringsutskottet — svara för projektets pia
nering, dels dårefter svara får samord

ningen av projektets genomfårande.
Arbetsprogrammet framlades får och
faststålldes av NÄT i bårjan av maj
1974, varpå projektets genomfårande
påbårjades.

Må lsättn ing

Projektets målsåttning år att dels ge ett
fårbåttrat underlag får analytisk dimen
sionering av vågåverbyggnaden, särskilt
med hånsyn tju inverkan av trafiklast,
undergrundsegenskaper och klimatför
hållanden, dels belysa bur detta underlag
kan användas får bedåmning av olika
trafiklasters relativa inverkan på investe
rings- och driftkostnader. Projektet syf
rar til en anpassning av inom målsätt
ningens ram aktuella AASHO-resultat
till nordiska fårhållanden.

Projektdelar

Projektet år indelat i fyra huvuddelar,
nåmligen inventeringar och analyser av
utländska fårsök och nordiska fårhåll
anden, fåltundersåkningar och provtag
ningar på nordiska undergrunder, labo
ratorieundersåkningar av nordiska och
utlåndska undergrundsmaterial samt
sammanstållning, bearbetning och ana-
lys av erhålina resultat.

Inventeringar och analyser

I ett inledande skede gårs en inventering
och analys av hittilis uppnådda resultat
vid utlåndska fårsåk inom STINA:s in
tresseområde. Inventeringen år tånkt
ske genom litteraturstudier, korrespon
dens och besåk på platsen. Således år
studiebesåk planerade dels i ert antal
amerikanska delstater, dels i de lånder i
Europa, dår fåljdfårsåk till AASHO ut
fårts eller pågår.

Av sårskilt intresse fårefaller vara de

satellitfårsåk till AASHO, som utfårts
respektive pågår inom vissa amerikanska
delstater och dår projektmålsåttningen
morsvarar den som gåller får STINA.

Resultatet av dessa inventeringar och
analyser ger kunskap om undersåk
ningsmetoder samt anvåndbarhet i Nor
den av uppnådda resultat med hånsyn till
differenser ifråga om undergrund, tra
fikbelastning och klimat. Klarhet bår
åven uppnås om bur de speciella nordi
ska paramerrarna i dessa avseenden på
verkar de vid utlåndska fårsåk redovisa
de sambanden. Slutligen kommer pro
ver från utlåndska undergrundsmaterial
att begåras åversånda till Norden får
jåmförande laboratorieundersåkningar.

Studier av nordiska förhållan
den

Som underlag vid den analytiska be
dåmningen av tiilåmpbarheten på Nor
den av de utlåndska fårsåksresuitaten år
det angelåget med en systematisk kart
låggning av får Norden specifika fakto
rer ifråga om vågkonstruktionstyper,
geologi, klimat och trafikbelastningar.
Kartlåggningen sker enligt samma mån
ster inom varje nordiskt land. I ert av
lånderna skail dessutom utfåras såvål en
visuell som en måtteknisk tillståndvår
dering av vissa vågstråckor. Avsikten
med dessa vårderingar år art dels finna
får Norden gemensamma pninciper vid
vårdening av vågars tilistånd, dels få. måj
ligheter art tili nordisk vågkvaiitet åver
fåra AASHO-undensåkningens betygs
vården vid olika grader av vågsiitage, de
s k PSI-vårdena (Present Serviceability
Index).

Inom denna del av projektet kommer
dessutom får STINA aktuella data från
nordiska provvågar art sammanstållas
och analyseras. Dånvid kommer specielit
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att studeras fårsåksresultaten från den
konventioneilt uppbyggda vägsträcka,
som anvånds som referensobjekt tju den
intilliggande speciella provstråckan.

Fältmätningar och provtagnin
gar
Undersåkningarna inom denna pro
jektdel utgör en komplettering av data
från reella måtningar och provtagningar
på nordiska undergrundsmaterial. Syftet
år fråmst att för de vanligaste under
grunderna få kunskap om deformations
egenskaperna under trafikbelastning
(den dynamiska E-modulen) samtidigt
som undergrundens temperatur, vat
tenhalt och tjålnivå registreras. Dessa
måtningar är planerade ske på ett par
platser inom varje land och vid ca 10
tillfällen under ett år. Dårvid räknar man
med att kunna klarlägga den dynamiska
E-modulens variationer under en ku
matcykel. Mätningarna avses utföras
med en s k ‘fallviktsmåtare, en apparat,
som registrerar nedsjunkningen under
inverkan av en belastningspuls.

I samband med fåltmätningarna sker
likaledes vid ca 10 tillfällen under ett år
uttagning av prover för laboratorieun
dersåkning. Vid samtliga mättillfällen
registreras mätplatsens lufttemperatur
och relativa fuktighet.

Laboratorieundersökningar
På hemtagna prover från såvål nordiska
som utlåndska undergrundsmaterial ut
fårs dels rutinundersökningar såsom ge
ologisk bedåmning, vattenhalt, torrtåt
het m m, dels specialundersåkningar i
form av cyklisk belastning i triaxialcell
under ett mot fårekommande trafikbe
lastningar svarande spänningsspektrum.
Genom dessa undersökningar erhålles
således karateristiska data för nordiska
och utlåndska undergrunder varvid måj
liggörs ytterligare jåmfårelser och dår
med anpassning till nordiska under
grunder av uppnådda utlåndska resultat.

på investerings- och driftkostnader med
hänsyn till infrastrukturens egenskaper.

Projektorganisation,
arbetsfördelning ach arbets
former
Under en Styrgrupp svarar Projektchefen
får projektets samordnade genomfå
rande inom ramen får det faststållda ar
betsprogrammet. Som rådgivande organ
har han en Samarbetsnåmnd, som med en
teknisk ledamot får vane land represen
terar den samlade nordiska sakkunska
pen inom projektområdet, Under pro
jektchefen finns i vane land en Projekt
grupp, som utgårs av respektive lands
vägforskningsinstitut (motsv), exempel
vis i Danmark Statens Vej-laboratorium.
Inom varje projektgrupp finns en Pro
jektiedare, som inom projektgruppen
svarar får det direkta utfårandet av det
uppdrag som inom projektet utlagts til!
projektgruppen. Dessutom finns till i
fårsta hand projektgruppens fårfogande
i varje land ett Nationelit fackrdd med
representanter får forskning, väghåll
ning, projektering och utfårande.

Arbetsuppgifterna inom projektet har
fårdelats så att det får varje aktivitet i
programmet vid sidan av projektchefen
finns en ansvarig projektgrupp. I dennas
uppgift ligger att i detalj planera aktivite
tens utfårande, till åvriga projektgrup
per ge anvisningar i avsikt att säkra ett
samordnat utfårande och dårmed måj
liggåra gemensam resultatbearbetning,
infordra delresultat vid beståmda tid
punkter, svara får utarbetande av del-
rapporter samt i åvrigt samverka med
projektchefen i samordningsfrågor. låv
rigt ansvarar var och en av projekt
grupperna får de delar av en aktivitet,
som utfåres inom respektive land. An
svang projektgrupp får inventering och
analys av de utlåndska fårsåken år Sveri
ge, får nordiska fårhållanden Norge, får
fältmätningar och provtagning Finland
samt får laboratoriearbeten Danmark.

just detta fårhållande stål!er krav på en
noggrann planering, styrning och upp
fåljning av verksamheten. Av den be
råknade totalkostnaden har 40 % aJsatts
får inventeringar och analyser, 15 % får
få!tmätningar och provtagningar, 25 %
får laboratoriearbeten samt 20 % får de
sammanfattande beråkningarna och an
alyserna. Kostnaderna får projektchef
och slutrapport ingår ej.

Projektet finansieras genom statbud
geten inom respektive land. Dårvid bi
drager Danmark, Finland och Norge
med 190 000 svkr vardera, Island med
30 000 svkr samt Sverige med 600 000
svkr. Kostnaderna får projektchef be
strides av Nordiska Ministerrådets Se
kretariat.

Resultatredovisning
Projektets redovisning år enligt tidpla
nen p!anerad att ske i två steg. Så!unda
redovisas i en delrapport omkring den 1
juni 1975 resultatet av de gjorda inven
teringarna och analyserna, medan pro
jektets slutrapport beråknas fåreligga
omkring halvårsskiftet 1976.

Avsiutning

Det i artikeln beskrivna samnordiska
projektet STINA torde vara unikt så
tillvida som det år fårsta gången Nor
dens vägforskningsresurser samordnas i
ett gemensamt forskningsprojekt, med
ett fårvåntat resultat av stort intresse får
alla de berårda lånderna. Redan efter
planerinigsskedet kan man konstatera att
mycket finns att vinna i form av åmsesi
digt kunskapsutbyte, undvikande av
kartade, parallel!a fårsåk samt icke
minst etablering av personliga kontakter
bland Nordens vågforskare. Låmnar
STINA det fårvåntade resultatet kan
man nog redan nu våga fårutskicka att
denna form av konkretiserat nordiskt
samarbete icke bur en isolerad fåreteel
se.

Bearbetning ach analys
I de avslutande beråkningarna och ana
lyserna finns efter ovanstående under
såkningar nu måjligheter att uppgåra
diagram med beskrivande text, utvisan
de samband mellan en vägs nedbrytning
och undergrund, trafikbelastning och
klimat, allt hånfårt till nordiska fårhåll
anden.

Ur dessa samband kan sedan åven be
lysas olika trafik!asters relativa inverkan

Kostnader ach finansiering
Projektets totala kostnad år beråknad till
1200000 svkr i 1974 års prisnivå. Denna
ram har fårdelats såvål på de o!ika aktivi
teterna som inom dessa på respektive
projektgrupp. Dårigenom har varje pro
jektgrupp får varje aktivitet en kost
nadsram får styrning av detaljplanening
och utfårande. Vid forskning upplevs
ofta anslagna med el som otil!råckliga. Så
är fallet även i projektet STINA, men

40 års jubilæum

Afdelingsingeniør K. K. Bech, Vej
le amtskommune, amtsvejvæsenet.
40 års jubilæum den 27. september
1974.
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Trafikstøj
Af W. Wellis, Vejdirektoratets anicegsafdeling og
.A’. E. Dollerup, Vejdirektoratets økonomisk-statistisk afdeling.

Der opstilles en sammenhæng mellem trafikmængde og sammen

sætning, hastighed, hastighedsbegrænsning og den støj trafikken

udsender til omgivelserne.

Ud fra måleforsøg foretaget af Lydteknisk Laboratorium og

Vejdirektoratet i 1972 hvor sammenhængen mellem støjen fra

enkeltkøretøjer og deres hastighed fandtes, opstilles ved teore

tiske beregninger formler der giver trafikstøjen, udtrykt ved de

ækvivalente konstante støjniveau, ud fra trafikmængden, trafik

sammensætningen og hastighedsfordelingen.

I 1973 og 1974 foretoges støj og hastighedsmålinger på

motorringvejen vest om København. Disse målinger blev foretaget

ved fri hastighed, ved 100 km/t og ved 80 km/t hastighedsbe

grænsning. Her er fundet hastighedsfordelingen af køretøjerne

ved de forskellige hastighedsbegrænsninger og resultaterne af

de teoretiske beregninger er sammenholdt med de målte støj-

niveauer hvorved der er konstateret udmærket overensstemmelse.

På baggrund af de fundne resultater og med henvisning bI.a.

til de rekommendationer der angives i »støj og byplan (se

Dansk Vejtidsskrift november 1972) konkluderes, at hastigheds

begrænsninger ikke er noget virksomt middel i trafikstøjbekæm

pelsen.

heder, trafikmængder og støjniveau
er på Motorring 3 vest om Køben
havn. Målingerne blev foretaget un
der tre forhold, nemlig ved fri ha
stighed, under en forsogsperiode med
110 km begrænsning og under ener
gikrisen, hvor der var 80 km be
grænsning på Motorring 3. Der blev
i alle tilfælde konstateret en god
overensstemmelse mellem de teore
tiske beregninger og de foretagne
støjmålinger.

På denne baggrund og med hen
visning til bl. a. de grænser som
»Støj og byplan; praktiske anvis

— —

I Lydmodtager

ninger«*) anfører som acceptable
for trafikstøj i boligområder o. 1., må
hastighedsbegrænsninger afvises som
et anvendeligt middel til blot med
rimelig effekt at reducere trafikstoj.

Som mål for støj er i det følgende
brugt begrebet, det ækvivalente kon
stante støjniveau, der defineres så
ledes: Det ækvivalente konstante
støjniveau, i dB(A) for et fluktu
erende støjsignal, er lydniveauet af
et konstant støjsignal (målt i db(A)),
hvis A-vejede lydenergiindhold er
det samme som det A-vejede lyd-
energiindhold i det fluktuerende
stojsignal.

Det ækvivalente konstante støj-
niveau er almindelig anerkendt som
en brugbar størrelse ved måling af
trafikstøj og ved vurdering af de ge
ner, som støjen medfører for støj-
modtageren. Sidstnævnte forhold ta
ges op i artiklen, hvor det diskuteres
om der osse bør være kriterier for
støjmaxima eller for det støjniveau,
som overskrides en vis, lille procent
del af tiden.

1. Beregning al det ækvivalente
konstante stojniveau

De i 1972 foretagne stojmålinger
blev foretaget 7,5 meter fra midten
af nærmeste korebane og 2 meter
over terræn, og der blev kun målt
på de køretøjer, hvor det nærmeste
andet køretøj var så langt væk at
støjen herfra ikke havde nogen ind
flydelse på måleresultatet. Vejover
fladen var en asfaltbetonbelægning.

Der blev målt på ialt 214 person.
vogne og 54 lastvogne og der blev
fundet følgende sammenhæng som
dog især for lastbilernes vedkommen
de er behæftet med nogen usikker
hed.

Personvogne
L=66.4+0,16.VdB) (1’)

Lastvogne
LL = 79,4+0,125. VdB(A) (la)

V er køretøjets hastighed i km/t.
Denne sammenhæng mellem hastig
hed og støjudsendelse er dog kun
konstateret indenfor de normalt fo
rekommende hastigheder for fritko
rende biler. Biler under acceleration
udsender væsentlig mere støj end
dem, der kører med samme konstan
te hastighed.

Fig. 1. *) Se- Lx. Dansk vejtidsskrift, november 972.

Trafikstoj
I 1972 foretog Vejdirektoratet og
Lydteknisk laboratorium en række
målinger til belysning af sammen
hængen mellem bilers hastigheder
og den stoj bilerne afgav til omver
denen.

Udfra disse målinger og nogle teo
retiske betragtninger blev opstillet
en metode til beregning af trafik
støjniveauet når trafikmængde, last
bilprocent og hastighedsfordeling er
kendt eller kan prognosticeres.

I løbet af 1973 blev foretaget en
række samtidige målinger af hastig

-4-

t=o tt

iIII i

køretøj

a
0
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Antages denne sammenhæng mel
lem hastighed og støjudsendelse som
værende ens for alle personvogne
henholdsvis lastvogne, da er det mu
ligt ud fi-a trafikmængden, procent
andelen af lastvogne (tunge køre
tøjer), samt hastighedsfordelingen
af de to køretojskategorier at be
regne det ækvivalen te konstante
stojniveau, man vil være udsat foi
som nabo til vejen.

L, er lydniveauet fra en person
vogn i afstanden a meter.

(2

Et enkelt køretøj betragtes. Dette
antages at bevæge sig med konstant
hastighed og til tiden t o at have
mindsteafstanden a0 til lvdmodtage
ren. Afstanden til lydmodtageren til
tiden t = t kaldet a(t).(se fig. 1)

Støj niveauet ved lydmodtageren
til tiden t = t kaldes L0,.

Lp.t66,4+0,16V-20log()

dB(A) (2a)

Analogt for lastbiler:
L(L,t = 79,4+0,125•V ÷

20.log (--2).dB(A)
7.

Støjniveauet L er defineret ved

L 10 log

hvor I er lydenergien og I er lyd-
trykket af den svagest hørlige lyd,
der er fastsat til 0,0002 microbar
(dyn / cm2). Heraf findes

+ (og 5 )
1=10 10 0

vendes samme symboler som oven
for er ‘p,t energiniveauet af den fra

L
p,t

+ log I

10 10

Den totale modtagne lydenergi
fra køretøjet findes herefter ved in
tegration over tiden

(symmetrisk funktion)

I = I. K(V)
[ 0,28 a0

0,28.V
•t).Arctg

a0 t=r0

I I K2(V)
0,28 a0 V

• (Arctg —Arctgo))

• 10 (og 7’5

0,28 a0 V 2

I — 10° 10°’°’ VI

— a0 • V

Til svarende (andre konstanter) findes

I — 10°’ 10(05125 VI

I — a0 V

I de følgende betragtninger for-
lades det enkelte køretøj, og i stedet
betragtes den sammensatte støj fra
flere køretøjer.

For at finde den over et vist tids
rum modtagne støj er det nødven
digt at summere den modtagne
energi fra hvert enkelt af de i tids
rummet passerede køretøjer. Da dis
se køretøjer har forskellig hastighed
er det nødvendigt at benytte disses
hastighedsfordelinger ved beregnin
gerne (se fig. 2).

I de følgende beregninger regnes
alle køretøjerne der kører mellem V
km/t og V+V km/t, at køre med
hastigheden V+ l/V km/t.

For personvogne findes, at der i
det enkelte hastighedsinterval kører

S,,
biler/sec, hvor N er total-

3600
antal personbiler pr. time (analogt
NL for lastvogne). Heraf findes ved
brug af formel (3a)

ZI
__ __

‘0

10°’ St,- N 100010 .

a0 3600 V

I — 10”’’ N0

— 3600’a0
• 10°’° -v

v

lastvogne). Denne størrelse er af
hængig af hastighedsfordelingen og
fremgår af tabel 1 (side 154). Her
efter findes:

I — l0”’ N,• F1

TI — 3600a0
(personbiler).

Da LEQ.P 10 log

findes:

køretøjet modtagne støj til tiden
t=t

(2b) (formlen gælder for personvogne) (3a)

Ii’, total I
= 5 Tnt dt = 2 • 1p,t

(formlen gælder for lastvogne) (3b)

Lp.17,51=66.4+0,16’V—2Olog() I = 2 10(01 ,60-4-0-1rV-0,I0gfl(t)

- “11 7-( 5)
. I0dt

I = 2 • I \ (10 04
•

oi

0

10 ° l0 log n(U).dt

For at reducere udtrykket
indføres en størrelse K1(V)

K. (V) = 2’ 10064 . oooio v os (og 7.5

Herefter findes:

I = I . K1.
dt

a02 + (0,28 . V . t)2

I
= 2 lO’

•

og an-

0)
/0

Has tighedsfordeling
(historam)

sn

For at systematisere beregninger
ne og forkorte formeludtryk kaldes
S. • 10°’°’ V

Fg. 2.
—

F (analogt FL for

= 100 0/0

I Hastighed
4.v
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LEQ.P = 58,9+10. log (FL) + 10.
log (Nr) — 10 log (a0) db(A) (4a)
personvogne alene,

Analog for lastvogne alene:

LEQ,L 71,9+10 ‘og (FL) + 10
log (NL) — 10 log (a0) db (A) (4b)

De to udtryk (4a) og 4b) kan
kombineres på forskellig måde. Det-

100

i0’ •F1 N1] _loga

Hastighed

/Mol

2. Hastigheder og
hastighedsfordelinger

Bilisternes hastigheder på en vej ud
trykkes normalt ved deres gennem
snitshastighed og den tilhørende
standardafvigelse. Gennemsnitsha
stigheden afhænger af vejtypen,
men osse af oversigtsforhold, bakket-
hed og trafikmængde m.m. Med
fuld overhalingssigtelængde, flad vej

og ringe trafik regnes med følgende
gennemsnitshastigheder for person

biler på de tre vigtigste hovedlande
vej styper:

idet tallene stammer fra gode vejr
forhold og inden energiknapheden.

Imidlertid er gennemsnitshastig
heder ikke velegnede til beskrivelse
af trafikanters adfærd i forbindelse
med støjberegninger, hvor hastig
hedsfordelingerne er mere velegnede.

te er meget relevant, da man kun
sjældent kan påregne kun én type
køretøjer i en trafikstrøm.

Haves en blanding af de to typer
køretøjer findes:

LEG = 10 log [lo5 . Fi. . N +

0)
b

2 sp. [an( eveJe, /80

60

I.n

/

0 rvej e

ry Motortrafikvej

7/; 7

ønsker man at beregne med hen
syntagen til forskellig afstand til de
to trafikstrømme, hvilket kan være
nødvendigt når afstanden til vejen
er lille således, at den relative for
skel på afstanden til trafikstrømme

ne bliver stor, findes:

(4c) LEQ 10 . log {l055 Fp(

+—)-l-1015•FL•( +

NL

A2
dB(A) (4d)

Yderligere kan der regnes med
forskellig hastighedsfordeling i de to
retninger hvorefter udtrykket skri
ves:

F1 . N1
LEQ = 10 log 10’•

A
t’ T%.T E’ T%.T

P2•’ P2 Li Li

+ )+io” (
A.

FL, NL’.
+

A
dB(A) (4e)

Indices i og 2 står for hver sin tra

fikstrøm.
Der er nu udarbejdet et redskab

ud fra hvilket det ækvivalente kon

stante stojniveau kan beregnes som
funktion af hastighedsfordeling, last

bilsandel, trafikmængden og afstan

den til støjkilden.

20

.9____
60 80 100 120 140 16Ö

km/time

0

Fig. 3.
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Fig. 4. Personbilernes hast ighedsfordeling.
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85 km/t.

130 150 Km/tim.
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De lider dog af den skavank, at de
res fordelingsfunktioner ikke er
kendte. Tidligere anså man person
bilernes hastigheder for at være flor
malfordelte ved lave trafikmæng
der. Denne tanke er dog forladt og
meget tyder på (i hvert fald for mo
torveje) at den reciprokke værdi,
tidsforbruget pr. vejlængdeenhed er
logaritmisk normalfordelt.

Vi har, for nærværende, ikke øn
sket at blande os i den diskussion og
i stedet fastlagt hastighedsfordelin
gerne gennem målinger. Der er for
de tre nævnte vejtyper fundet de i
fig. 3 viste fordelinger, idet kun sum
funktionerne er angivet.

Da der som forsøg blev indført
110 km hastighedsbegrænsning på
Motorring 3 fra 15. maj til 15. au
gust 1973 og senere, under energi-
knapheden, 80 km begrænsning, æn
dredes hastighedsfordelingen for per
sonbilerne jfr. fig. 4, som viser per
sonbilernes sumfunktion, og hvor
man kan aflæse, hvor stor en pro
centdel af bilisterne, der kører med
den hastighed som abscissen angiver,
eller langsommere. I fig. 5 er angi
vet de tilsvarende kurver for lastbi
ler, idet kurverne for fri hastighed
og 110 km begrænsning er slået sam
men.

Der skete så at sige intet med last
bilernes hastighedsfordeling ved at
indføre 110 km begrænsning og kun
mindre ændringer ved 80 km be
grænsning. Derimod skete der, som
det fremgår af fig. 4, en del med
personbilernes hastighedsfordeling,
idet gennemsnitshastigheden foldt og
bilisterne kørte mere ensartet, mest
ved 80 km begrænsningen. Resulta
terne er angivet i ovenstående tabel
(a), hvor gennemsnitshastigheden V
1. og 3. kvartil samt 85 og 90 %
fraktilerne er vist. Samtidig er diffe
rensen mellem 3. og 1. kvartil tabel-
leret. Idet 1. kvartil er den hastig
hed, som ikke overskrides af de lang
somste 25 ¶ af bilisterne og tilsva
rende 3. kvartil ikke overskrides af
75 ¶, ses at omtalte differens mel
lem 3. og 1. kvartil faldt fra 21,7 til
8,8 km / time. Det hastighedsinterval,
hvor den »midterste< halvdel af bi
listerne færdedes, blev således redu
ceret til 1/3 af det oprindelige.

Endelig fremgår af fig. 4 og delvis
af tabellen, at ingen, heller ikke de

a.

langsomstkørende, øgede hastighe
den ved indførelse af hastighedsbe
grænsningerne. Ved 110 km be
grænsningen ændrede de langsomste
25 % overhovedet ikke deres hastig
hed, men ved 80 km begrænsningen
satte næsten alle farten ned.

Ved fri hastighed kørte ca. 40 9
af bilisterne 110 km/time eller mere.
13 % overtrådte 110 km begræns
ningen og ca. 80 overtrådte 80
km begrænsningen.

Til beregning af det ækvivalente
konstante støjniveau efter den meto
de, som er angivet i afsnit 1, er sum
funktionerne ikke egnede, i modsæt
ning til frekvensfunktionerne. Fig. 6
og 7 (side 154) viser frekvensfunk
tionerne for henholdsvis person- og
lastbiler, og man kan af disse figurer
aflæse hvor stor en procentdel af bi
listerne, der færdes indenfor de for
skellige hastighedsintervaller. Talle
ne fremgår iøvrigt af tabel 1 (side
154).

3. Stojudsendelse fra trafikken
på Motorring 3
Ved de tre støjmålinger i 1973 og 74
blev støjmåleudstyret placeret 2,38
km nord for vejens udmunding i
Jyllingevej, 14 meter fra nærmeste
vognbanemidte og ved vejens øst-
side. På grund af den korte afstand
mellem målemikrofon og trafik er
der i de følgende beregninger regnet
med forskellig afstand, nemlig 16 og
32 meter til den nordgående hen
holdsvis den sydgående trafik.

Vejdirektoratets maskintællinger
viste flg. gennemsnitlige døgntrafik
for de fire døgn, som hver forsøgs
række varede:

Antal
biler Antal

Lbr. Kondition mod biler

nord mod syd

i Fri hast. 11995 13201

2 110 km/t 13131 14101

3 80 km/t 11265 13172

Kondition 1. kvartil 3. kvartil 85 /o 90 O/ 3.-i. kvartil

Fri hast. 105,7 90,6 112,3 i28,6 134,3 21,7

110 km 97,3 90,3 104,3 109,0 111,8 14,0

80 km 80,9 75,9 84,7 88,4 90,7 8,8

%
100
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40

20

0

8bKm(0

::Z:::::::
Fri hastighed
og 110 Km/tim. — — —

50 70 90 110

Fig. 5. Lastbilernes hast ighedsfordeling.

130 150 Km/tim.
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Fig. 7. Lastbilernes hastighedsfordeling.

Mellem de to første forsøgsræk
ker blev foretaget en manuel tælling
af lastbiler, hvilket gav 1045 lastbi
ler mod nord og 1245 mod syd, og
det blev antaget, at den samme last-

bilprocent osse gjaldt den tredie for
søgsrække.

Der kunne herefter beregnes fig.
gennemsnitstimetrafik for hele døg
net (b):

Idet beregningerne jfr. formel
(4d) og tabel i udføres som følger

1) LEQ 10 log (10589.0,53. (±

198 - 14 52
+ lO’’.0,124•

dB(A) = 74,2 dB(A

fås de i tabel c angivne værdier for
døgngennemsnittet af det ækviva
lente konstante stoj niveau. I samme
tabel er angivet de værdier, som
Lydteknisk laboratorium målte, og
der ses en god overensstemmelse mel
lem det beregnede og det niålte.

Til bedømmelse af hastighedsbe
grænsningens virkninger er tallene
ikke velegnede, da der indgår for
skellige trafikmængder. Derfor er i
tabellens sidste kolonne beregnet støj
med samme trafikmængde, nemlig
den som forekom ved 110 km be
grænsningen. Man ser heraf, at en
110 km begrænsning reducerer LEQ

med Ca. i dB(A) på dognbasis, og
at en 80 km begrænsning reducerer
LEQ med godt 2 dB(A).

Ved at forudsætte samme lastbil-
procent som før kunne den gennem
snitlige nattimetrafik (kl. 22—07) be
regnes. Resultatet er angivet i ta

bel d.
På samme måde som før kan LEQ

beregnes for nattrafikken, og resul

taterne er tabellerede omstående (e).
Ligesom før ses en god overensstem

melse mellem det beregnede og det
målte. På samme måde som i den

foregående tabel er i sidste kolonne
brugt samme trafikmængde til sam
menligning, nemlig den som fore
kom ved fri hastighed og ved 110 km
begrænsning. Det ses at der heller
ikke om natten vindes mere end nog
le få dB(A) ved at indføre 80 km
begrænsning.

Fig. 6. Personbilernes hastighedsfordeling.

Tim et raf ik

mod nord mod syd

Lbr. Kondition Persb. Lastb. Persb. Lastb.

1 Fri hast. 456 44 498 52

2 110 km/t 503 44 536 52

3 80 km/t 430 44 499 50

b.

TABEL 1. Målte hastighedsfordelinger på motorringvejen.

Procentandel der kører i angivet
hastighedsinterval Hjælpestørrelse til

beregning af Fp og Fi,
. personvogne lastbiler

Hastig-

F
110 80 10° V 0-L.o V

km/t
ri km/t km/t km/t V V

145—150 4 0 0 1,55

140—145 0 0 0 1,34

135—140 0 1 0 1,15

130—135 0 0 0 0,99

125—130 0 2 0 0,86

120—125 1 1 0 0,74

115—120 1 2 0 0,65

110—115 9 2 1 0,56 0,23

105—110 9 9 0 0,49 0,21

100—105 19 11 1 1 0,43 0,19

95—100 19 19 2 2 0,37 0,17

90— 95 16 16 7 4 1 0,33 0,15

85— 90 8 14 13 11 3 0,29 0,14

80— 85 7 9 28 19 12 0,25 0,13

75— 80 4 7 29 29 22 0,22 0,12

70— 75 3 3 13 18 27 0,20 0,11

65— 70 2 1 5 12 23 0,18 0,10

60— 65 1 1 1 3 10 0,16 0,10

55— 60 0 1 0 1 2 0,14 0,09

F = 0,53 0,36 0,24 0,12 0,11
person
vogne

Eks.: Beregning af F ved 110 km/t hastighedsbegrænsning

F = 0,01 .1,15 + 0,02.0,86 + ... + 0,01 .0,14 = 0,36

lastbiler
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Ved De at LOKOMO bugserbare
vibrationstromler kan leveres fra lager
og til gammel pris!
AT 38: Vægt 3,8 ton. Motor

Deutz F 3 L 912.
Vibrationsfrekvens max. 2000
vibr./min. Fjernbetjening af

til- og frakobling af vibrator.

AT 58 B: Vægt 5,8 ton. Motor

Deutz F 4 L 912.

Vibrationsfrekvens max. 1600

vibr./min. Fjernbetjening af

til- og frakobling af vibrator.

LOKOMO vibrationstromler

klarer overlegent de større og
større krav til komprimerings
og vibrationsmateriel.

Den kører også, hvor andre
må give op. Spørg blandt vo
re kunder.

I.

p.

f

_

AT 38 46

De indbydes til at få alle oplysninger, brochurer osv, på vor stand nr. 2307 på Indkøbs
messen for Stat, Amt og Kommune, Fredericia 23. —27. 9. Selv om tromler ikke er udstillet
her viser vi andre, interessante maskiner.

H. C. PETERSEN & CO.s EFTF. AIS
Jylland-Fyn: Krogager, 7200 Grindsted, tlf. (05) 339211

Sjælland: Industrihegnet 1, Tune, 4000 Roskilde, tlf. (03) 138750

Aften: E. Bøje Hansen, Møllevænget 82, 7190 Billund, tlf. (05) 33 1728

:..“:•—;, :

—

Dansk Vejtidsskrift nr. 9 . 1974 Al 3



vi harnoget
at skilte med...

Sericol. Til Deres orientering:
Sericol leverer hvert andet vejskilt herhjemme. Sericol færdselstavler advarer og
informerer overalt i trafikken. Sericol refleks-kantpæle holder bilerne på køre
banen. Sericol er et komplet system i afspærringsmateriel. Sericol er Panelskilte
der gør det nemt at finde rundt. Også på oplagspladser og uoverskuelige havne
omrâder. Sericol skilte er alt fra husnumre til gadenavne og byvåben.

Sericol skilte er kvalitet, hurtig levering CD0
og god service. Ø

FP’

SERICOL AIS. Industrigården. 4200 Slagelse. Telefon (03)52 1653
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Nye veje med Pankas

/ZKEN

LPAN KASI
\<SELSKAB

Hovedkontor: Roskildevej 150, 2620 Albertslund. Telefon: (01)646200
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Ny patenteret opfindelse:

Støjdæmpende
afskærmningsmur fra Knislinge
skaber menneskevenhigere miljø!

Ved bebyggelser langs gennemkørseisveje kan støjniveauet

i husene reduceres væsentligt med Knislinge Verkens nye

støjdæmpende beskyttelsesmur, Konstruktionen er let og

let at rejse. Fra et økonomisk synspunkt er den særdeles

fordelagtig. Den består af et antal rørformede, parallelle

støjdæmpende elementer, som anbringes side om side.

Elementernes vægge er plastovertrukne og riflede i læng

deretningen. De er fleksible og fastholdes af vandrette

bjælker, der er lodret forbundne med stolper ned i under

laget.

For at lette transport og håndtering samles pladerne først

på opstillingsstedet til rørform. Dette holder transport- og
monteringsudgifterne nede.

Illustrationen viser skematisk en at
skærmningsmur i perspektiv, monteret
langs vej.

Tag kontakt med os for yderligere information!

j

N
— -

—

Sandefterfyldningsmetoden.

Sandcylinder 12 og 20 cm med støbt kegle.

Complet: 12 cm 550,00 kr.
20 cm 650,00 kr.

NORMALSAND dertil: pr. 50 kg 18,00 kr.

ved køb af 10x50 kg 150,00 kr.

Vi leverer bl.a. også:
Sigter - Sigtemaskiner
Proctorapparater
Fugtighedsmålere

Pyknometre
Måleglas
Hydrometergias
Hydrometre
Kapillarimeter

Apparater til:
SE bestemmelse og til

kalkindholdsbetemmelse

GBAVQÜICKVs1
HANDELS-OG INGENIØRFIRMA
FABRIKSPARKEN 16 2600 GLOSTRUP• TLF. (01) 451600
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Kondition Beregnet Målt Beregnet
(aktuel trafik) (standardtrafik)

Fri hast. 74,2 74,3 74,5

110 km/t 73,4 72,8 73,4

80 km/t 71,7 72,3 72,2

c.

Nattimetrafik

mod nord mod syd

Lbr. Kondition Persb. Lastb. Persb. Lastb.

1 Fri hast. 140 17 152 17

2 110 km/t 140 17 152 17

3 80 km/t 148 18 152 17

d.

Kondition Beregnet Målt Beregnet
(aktuel trafik) (standardtrafik)

Fri hast. 69,4 70,8 70,8

110 km/t 68,4 68,8 68,8

80 km/t 67,3 68,0 67,2

e.

Ved sammenligning af LEQ for visse intensiteter hos modtageren må
døgnet og for nattetimerne ses, at osse indgå i vurderingerne. Man kan
natværdierne ligger Ca. 5 dB(A) un- let forestille sig at de støjplagede
der døgnværdien. Det harmonerer kun registrerer, generes ved eller
godt med at døgntrafikken er ca. 3 vækkes af de koretojspassager, hvor
gange så stor som nattrafikken så- støjen når et vist niveau. I »Sam
ledes at døgnværdierne skulle ligge hållsplanering och vägtrafikbuller«,
Ca. 10 log 3 = 4,7 dB(A) højere. som er den svenske pendant til »Støj
Dette er tilfældigvis i overensstem- og byplan< anbefaler man at den
melse med »Støj og byplan<, der maximale støj ikke må være mere
anbefaler at natstøjen skal ligge end 10 dB(A) højere end det ækvi
mindst 5 dB(A) under døgnstøjen. valente konstante støjniveau.

Det ækvivalente konstante støj- Ud fra formel (2) kan beregnes
niveau bør ikke være det eneste kri- hvilken hastighed gennemsnitskore
terium ved vurdering af støjgener. tøjet skal have før et bestemt støj-
Det antal gange støjen overskrider niveau opnås (f).

Afstand 16 m Afstand 32 m

personb. lastb. personb. lastb.

75 dB(A) nås ved hastigheden 95 km/t 18 km/t 132 km/t 52 km/t

80 dB(A) nås ved hastigheden 126 km/t 58 km/t 163 km/t 105 km/t

85 dB(A) nås ved hastigheden 157 km/t 98 km/t 194 km/t 145 km/t

LEO Antal overskridelser af
dB(A)
midd. 75 dB(A) 80 dB(A) 85 dB(A) 90 dB(A)
ber.
målt ber. målt ber. målt ber. målt ber. målt

1) Fri hastighed 70,1 1268 1023 330 312 5 63 0 3

2) 110 km/t begr. 68,5 916 989 191 195 5 27 0 1

3) 80 km/t begr. 67,5 369 522 162 130 0 32 0 0

g.

Ud fra hastighedsfordelingernes
sumfunktioner kan findes den pro
centdel af køretøjerne, som overskri
der ovennævnte hastigheder. I be
regningerne forudsættes at køre
tøjerne optræder som selvstændige
stojkilder, og at en køretøjspassage
med den tilstrækkelige hastighed gi
ver anledning til en overskridelse af
støjniveauet.

Betragtes forsøgsrække I) findes
antal af overskridelser i nattetimerne
ved mikrofonen af støjniveauet som
følger:

63 % af personvognene kører hur
tigere end 95 km/t

12 % af personvognene kører hur
tigere end 132 km/t

100 % af lastvognene kører hurtige
re end 52 km/t

Der forekom i nordgående spor
1260 personvogne og 155 lastvogne

Der forekom i sydgående spor
1365 personvogne og 155 lastvogne

Heraf findes: 1260 63 % + 155
.100% + 1365.12% +
155 100% = 1268 overskridelser
af støjniveauet 75 dB(A). Det be
regnede antal overskridelser, der alt
så er det gennemsnitlige antal over
skridelser pr. nat på målestedet er
nedenfor sammenlignet med det
målte antal (g).

Overensstemmelsen mellem det
målte og det beregnede er ikke så
god som før, hvad ikke er overra
skende. Årsagen skyldes tre forhold.
For det første spredningen i de en
kelte bilers støj omkring middel-
støjen. Dernæst at hastighedsforde
lingerne ikke er nær så godt bestemt
i de extreme fraktiler, og endelig at
af og til vil flere biler komme på en
gang. Hvis to biler med samme ha
stighed og samme støjniveau fore
kommer samtidigt, vil der blive re
gistreret en støj, som er 3 dB(A)
højere end ved hvert køretøj for sig.

4. Vurdering af måleresultaterne
Måleresultaterne kan kort resumeres
således:

I forhold til fri hastighed betyder
en 110 km/t hastighedsbegræns
ning en reduktion af det konstan
te ækvivalente støjniveau med Ca.
1 dB(A).

I forhold til fri hastighed betyder
en 80 km/t hastighedsbegræns
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ning en reduktion af det konstan
te ækvivalente stojniveau med ca
2 dB(A).
Tæt på vejen faldt antallet af
overskridelser af et støjniveau
10 dB(A) højere end det kon
stante ækvivalente stojniveau fra
2—3 % af antallet af koretojs
passager til Ca. 1% af antallet af
køretøjspassaer ved indførelse af
en hastighedsbegrænsning på 110
km/t. Der findes ingen yderligere
reduktion ved indførelse af en
hastighedsbegrænsning på 80
km/t.
En støjreduktion på 1 dB(A) er

næppe hørbar, ej heller let at måle.
De ved indførelse af hastighedsbe
grænsninger på 110 km/t og på 80
km/t fundne reduktioner i det kon
stante ækvivalente støjniveau på
hhv. Ca. i dB(A) og på ca. 2 dB
(A) i forhold til ved fri hastighed
er så små, at en indførelse af en ha
stighedsbegrænsning ikke kan moti
veres her ud fra.

Støjmaxima, der som oftest er en
ekstrem støjudsendelse fra et enkelt
køretøj, dæmpes med 6 dB(A) pr.
afstandsdobling (punktformig lydgi

ver), i modsætning til det konstante
ækvivalente støjniveau der dæmpes
med 3 dB (A) pr. afstandsdobling
(begge tilfælde fraregnet terræn-
dæmpning).

Dette betyder, at tæt på vejen vil
krav til støjmaxima ‘ære sværest at
få overholdt; men længere fra vejen
vil krav til det ækvivalente konstan
te støjniveau være sværest at tilgode
se på grund af den mindre afstands
dæmpning.

Ved at indføre en »mild« hastig
hedsbegrænsning på f. eks. 110 km/t
reduceres en række støjmaxima,
hvilket vil betyde en lettelse for be
boere tæt på vejen. De, der vil få
gavn af dette, befinder sig så tæt
på vejen, at sædvanlige krav til stø
jens styrke ikke kan tilgodeses. De,
der bor længere væk, må »nøjes
med< næppe hørlige reduktioner i
det ækvivalente konstante støj-
niveau.

Man må i denne forbindelse des
værre afstå fra en direkte sammen
ligning mellem de krav, der stilles
til trafikstøj og til f. eks. flystøj, idet
man ved vurdering af flvstøj benyt
ter måleenheden PdB, der er en

måleenhed for hvor generende en
given støj virker på lydmodtageren.
Der findes tilsyneladende ikke, som
ved flystøj, målinger af sammenhæn
gen mellem støjens værdi målt i
PdB og i dB(A). Kravene til støj
fra forskellige transportmidler (bi
ler, tog, fly) bør på ensartet vis (sam
me måleenhed) kunne opstilles ud
fra kriterier til gennemsnitsværdier
og/eller maximalt forekommende
støjniveau.

Hastighedsbegrænsningerne har
ikke haft indvirkning på lastbilerne,
hvis hastighedsfordelinger stort set
har været ens i de tre forsøgsrækker.
Lastbilerne er en væsentlig, om ikke
den væsentligste støjgene. Der gives
ikke muligheder for at reducere den
ne støjgene ved indførelse af reali
stiske hastighedsbegrænsninger, og
man må for at forbedre dette for
hold primært søge, ved foranstalt
ninger på det enkelte køretøj, at ned
sætte støjudsendelsen.

Ud fra de her vundne erfaringer
må det konstateres, at hastighedsbe
grænsninger er et meget lidt virk
somt middel i bekæmpelsen af tra
fiks tøj.

Højesteret har frifundet ministeriet
for offentlige arbejder for et krav Ofli

yderligere erstatning for en ekspro
priation. som var sket i 1946. men
først var b/ejet effektueret red bçboer
nes fraflytning i 1969. Erstatningen
var udbetalt i 1947.

11946 blev en ejendom i Maglebylille
eksproprieret til udvidelse af Kastrup
lufthavn. Overtagelse skulle ske den 1.
april 1947. Erstatningen 72.000 kr. var
fuldt udbetalt i marts 1947. Den tidlige
re ejer fraflyttede imidlertid ikke ejen
dommen, men fortsatte driften af ejen
dommen i henhold til aftale med staten.
Den tidligere ejer døde i 1961, og et af

ej erens børnebørn fortsatte forpagt
ningsforholdet indtil 1969.

Han gjorde nu gældende, at ekspro
priationen var foretaget for tidlig, og at
arvingerne derfor måtte have krav på at
fa ekspropriationserstatningen beregnet
efter forholdene i 1969, d.v.s. til
218.200 kr. Heraf var 72.000 kr. udbe
talt i 1947.

Højesteret statuerede, at den fore
tagne ekspropriation havde været lovlig.
Højesteret fandt heller ikke, at det efter
ekspropriationen passerede kunne be
grunde et krav på yderligere erstatning.
Det var ubestridt, at der var givet fuld
stændig erstatning efter forholdene på

ekspropriationstidspunktet, og den om
stændighed, at realisationen af ekspro
priationsformålet var trukket ud, kunne
ikke begrunde et krav om forhøjelse af
ekspropriationserstatningen (UfR 1973
— 14 H).

Afgørelsen er ikke i strid med en ældre
Østre Landsrets dom (UfR 1951 —218),
der pålagde en vejbestyrelse at foranle
dige en ny vurdering i anledning af en
stedfunden ekspropriation. I sidstnævn
te sag overtog vejbestyrelsen ejendom
men væsentligt senere end oprindeligt
bestemt og undlod at udbetale erstat
ningen til det oprindelig fastsatte tids
punkt.

LiiierierneJ Spørgsmål om genoptagelse
af erstatningsfastsættelse ved ekspropriation
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DAGMARHUS 1553 KØBENHAVN V • TELEFON (01) 147247

I K*KI Mastixisolering til
Betonbroer

et færdigudviklet og sikkert

isoleringssystem

KØBENHAVNS ASFALTKOMPAGNI AIS
GRUNDLAGT 1900

SCANDIAGADE 14 2450 SV (01) *21 4111

cE IZIiLI%J
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DANSK VEJTIDSSKRIFT

De nye “annoncepriser gældende
fra 15. august 1974

Dobbeltside kr. 2.780,00
Forside kr. 1.900,00
Bagside kr. 1.725,00 248X 171
1/1 side kr. 1.55000 248X171

1/2 side kr. 850,00 {
1/4 side kr. 455,00 {
1/8 side kr. 250,00 58X 83
1/16 side kr. 160,00
1/1 sides annoncer kan efter aftale trykkes til bladets
kant imod et tillæg af 100/0.

Særplacering: + 10°/o.

Farvetillæg: For for- og bagsideannoncer er omslagets
farve gratis.
Ekstra farver overalt i bladet å kr. 360,00.

Indlæg: 1 ark format 293X205 mm indtil 20 g kr. 2.055,00.
1 ark format 293X410 mm falset til format 293X205 mm
indtil 30 g kr. 2.865,00.
Andre indlæg efter tilbud.

Gentagelsesrabat: 6X5°/, 12X10°/o, forudsat at annon
cerne bestilles på én gang og indrykkes inden for 1 år.
Rabat omfatter ikke indlæg og farvetillæg.

Fremstilling: Offset.

Trykmaterialer: Reproduktionsklart materiale i form af
rentegninger, offsetfilm, positivfilm raster 54 eller kliche
aftryk i forhold 1:1. Mellemoptagelser for annoncorens
regning.

Format: A4 (297X210 mm).

Indleveringsfrist: Annoncematerialet må være Teknisk
Forlag i hænde senest 4 uger før annoncen ønskes ind-
rykket.

Betalingsbetingelser: Hvor intet andet er aftalt: Netto
kontant.

Udgiver: Amtsvejinspektørforeningen i Danmark.

Formål: I relation til vejtekniske forhold i ind- og udland
at belyse tekniske, økonomiske og lovgivningsmæssige
spørgsmål af interesse for såvel vejteknikere som kom
muner og offentlige institutioner. Bladet er meddelelses
organ for Dansk Amtsvejinspektørforening.

Udkommer: 12 gange årligt, d. 9. i måneden.

:.C..i.’ i

::‘:..J:srn. :
i

AKTIESELSKABET

DANSK ASFALTFABRIK
Ø. TEGLGADE 7, 2450 KØBENHAVN SV

ODENSE ÅRHUS
TLF. (09) 1236 81 TLF. (06) 15 3844

NYSTED
TLF. (03) 87 11 88

BISPEENGSBUEN
I KØBENHAVN

21.555 m2
EL-OPVARMET
STØBEASFALT

KØREBANEBELÆGNING

I samarbejde med

Københavns Asfaltkompagni
Hans Guldmann A/S

A/S

Alle priser er ekskl. moms.

i
* .‘.- ,., . .

-

: -‘

—
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ENTREPRENØR & INGENIØRFIRMAET

Deltagere:
Ingeniører beskæftiget med for
mulering af kvalitetskrav og til
svarende kontrolforskritter samt
ansvarlige for kontroludøvelsen.

Formål:
At give udvidet baggrund for at
kunne toreskrive og udøve kva
litetskontrol i forbindelse med
udbud og udforelse af vejarbej
der, dvs. jord- og belægnings
arbejder.

Indhold:
— Optimering af krav.
— Valg at relevante krav.
— Kritisk vurdering al alminde

lige målemetoder.
— Statistiske krav og kontrol-

regler.
— Bygherrens tilsyn med entre

prenorens kontrol.
— Fastsættelse at komprime

ringskrav på grundlag at
markforsog.

— Ikke statistiske krav og kon
trolregler.

— Administration at kontrollen.

Kursusleder og lærerkræfter:
Akademiing. Mogens Berrig,

Københavns Amts Kommune.
Civilingeniør E. M. Greby,

Vejdirektoratet, Motorvejs
kontoret.

Civilingeniør E. A. Harste,
Colas AIS, Viborg.

Civilingeniør P. A. Henrichsen,
Wright, Thomsen & Kjær.

Civilingeniør A. Skjoidby,
Statens Vejlaboratorium.

Civilingeniør Anker Sørensen,
Jydsk Motorvejskontor.

Professor, civ.ing. B. Thagesen,
DtH, Instituttet for Vejbyg
ning.

Kursussekretær:
Gerda Nansen, DIFEU.

TH. ERIKSEN og OVESEN
ØSTERGADE 12 .9640 FARSØ . (08) 631577

JORD - KLOAK - BETON - VEJARBEJDE Kursus

Kvalitetskontrol
ved vejarbejder

Materialekontrol

porosit
DANSK POROSIT A/S
STRANDVEJEN 96, 8000 AARHUS C. TLF.(06)14 2222

— m . mm..... .. mm...... ..I • ••mm •.
• . ... .. mm.... •... ...... ..... .

mm . mm..... •11••••••• mmi..... ml
• .
.•

LAIGAARD MOTORVEJSPLOV

sjapsneplov

::: Med parallelløft specielt egnet til hurtig rydning at

sne og sjap. Vægten overføres til 2 kraftige gummi-
•.

hjul, der sikrer større arbejdshastighed. Pagulan- •
skæret indstilleligt fjederbelastet. Ploven er svingbar .

•:- (højre/venstreryddende). Samt drejelig i horisontal
.s

plan. Tilkobling i overensstemmelse med DS 798,0. .mm mm
• m

•S Skærets lgd. 3.00 m. Rømmebredde: 2,60 m.
mm mm

•:
Plovhøjde: 1.05 m. Vægt: 575 kg. •

Se den og voe andre modeller på INOKØBSMESSEN tor stat,
• . amt og kommune i Fredericis d. 23.—27. sept. Stand nr. 2107

• .
•.m i .
• . •.
• .m. ..
•

mm
m•. ••.

FABRIK FOR VEJMASKINER
•.• HELSINGFORSGADE 6 . AARHUS N . TLF. (06) 16 24 44

. . . . . . . . i . . . . • . . . . . . • . . m • . •m• . • • mm .m.m.... • . • ... .• .•...m .mm mm..... .m....m. mm. mm...... —•

4 £AJGAARD

Tid, sted og prIs:
1. kursus:
Onsdag 6. november kl. 9.00 til
tredag 8. november kl. 14.00 på
Hotel Trouville, Hornbæk,
2. kursus:
tirsdag 28. januar 1975 kl. 9.00
til torsdag 30. januar 1975 kl.
16.30 på ElJCentret, Skjern.

Kr. 2.000/1.700 (for medlem
mer) incl. kompendiemateriale,
opgaver og internatophold.

Tilmelding senest:
Onsdag 9. oktober 1974
henholdsvis
torsdag 2. januar 1975.
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EN 12’ER

GTI2 8-14 tons
Den nye gummihjulstromle er en lillebroder til de kendte GT 24 og GT 14.

GT 12 er konstrueret til opfyldelse af kravet om en gummihjulstromle for effektiv over

fladebehandling til en konkurrencedygtig pris.

* STORT KONTAKTTRYK
* ALLE HJUL PENDLENDE
* TRINLØS REGULERING AF DÆKTRYK FRA FØRERPLADS
* BLØD IGANGSÆTNING OG STOP
* ORBITROL SERVOSTYRING FOR LET OG NØJAGTIG

STYRING
* TRYKLUFTBETJENT DIFFERENTIALESPÆRRING

RING EFTER BROCHURER ELLER TILBUD

3011S.MØLLERS
MASKINFABRIK A/S

I,

OVER-JERSTAL
6500 VOJENS
TELEFON (04) 54 71 53

SJÆLLANDS AFD.:
4683 RØNNEDE

TELEFON (03) 7116 11

TEKJSK FCPLAGS THyKErI


