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Indtryk og uddrag
fra et vejkursus i London
Af FrankS. Pallesen, Storstrøms amtskommune.

I-

Forfatteren har 1. april 1975 deltaget i et kursus om »miljømæssige
faktorer i vejprojektering- og pIanlægning og refererer behandlingen af
problemer i forbindelse med biltrafikkens påvirkninger på mennesker og
bygninger langs vejene herunder engelsk praksis med hensyn til erstatning
og borgerhøring.

L.

____

- -

Indtryk og uddrag fra et vejkur
sus i London

Med velvillig støtte fra Storstrøms

amtsråd samt Dansk Amtsvejin
geniørforenings rejsefond havde
jeg i dagene 21. -25. april 1975 lej
lighed til at deltage i et kursus i
London om »Miljømæssige fakto
rer i vejprojektering- og planlæg
ning«.

Kurset var arrangeret af »Plan
ning & Transport Research &
Computation<, som er et selskab
uafhængigt af økonomiske kite
resser og som udøver forsknings
arbejde både på bestilling og på
eget initiativ indenfor vej- og by
planlægning.

Lærerstaben bestod foruden en
kelte folk fra PTRC, såvel af uni
versitetslærere som rådgivende
konsulenter samt ingeniører fra
»motorvejskontorer og »amts
vejinspektorater<.

Af de 22 kursusdeltagere var to
nordmænd, to danskere, én hol
lænder, medens resten kom fra
England og Nordirland.

Selve kursusformen svarer me
get nøje til den, vi kender her
hjemme, bortset fra at man efter
god engelsk skik først starter kl.
9.30 og slutter tilsvarende kl.
17.30.

Samtidig med, at jeg i det føl
gende, i kronologisk rækkefølge,
nævner de emner, som blev bear
bejdet, og indbyder specielt inte
resserede til at rekvirere kursus-
materiale fra mig, vil jeg på
grundlag af egne notater frem-
drage nogle af de ting, som jeg
især hæftede mig ved.

1. Environmental considerations
m road network design
(Miljømæssige hensyn ved vej-
planlægningen)

Mange planlægningsinstanser ta
ger i denne tid deres strategi op
til nyvurdering som resultat af
den voksende omsorg for miljøet.

Mens man førhen næsten lå på
maven for at tilgodese den forven
tede stigning i den individuelle
motoriserede trafik, er det nu et
fællesmål at kontrollere denne
trafikform og i så stor udstræk
ning som muligt at gå over til kol
lektiv transport, dels for at spare

på ressourcerne og dels for at opnå
bedre miljømæssige betingelser.

Man fastlægger et miljømæssigt
niveau svarende til de krav, som
er rimelige i de arealer, som en
planlagt vej gennemskærer og

indfører hermed begrebet »miljø
mæssig kapacitet< sideordnet

med vejens trafikmæssige kapaci
tet.

Som det kan ventes har alle un
dersøgelser vist, at den faktor
som har størst betydning for mil

jøet er slet og ret trafikmængden,
idet den proportionalt medfører et

højere røg/støj -niveau, forsinkel
ser og gener for andre trafikanter,
fodgængere og cyklister, samt
problemer omkring gennemskæ
ring og adskillelse af traditionelt
sammenhørende småsamfund.
Endvidere medfører et højt trafik-
tal både som følge af selve den
bredere vej som måske navnlig de
tilhørende bygværker og udstyr
et synsmæssigt påtryk på omgi
velserne.

Hvad støjniveau angår er næst-
efter trafiktallet antallet af tunge
køretøjer den mest betydende fak
tor.

Som tommelfingerregel kan
nævnes, at et tungt køretøj støj
mæssigt svarer til 10 privatbiler.

Det er ligeledes konstateret at
røg/støj-niveauet afhænger af tra
fikstrømmens jævnhed, hvilket
får indflydelse ved planlægning af
tætheden af vejskæringer og type
lyssignal m.v.
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2. Noise: Units of measurement

and typical levels and standards
(Støj: Måleenheder og typiske ni
veauer og normer)

3. Noise: The basis for predicting

levels
(Støj: Grundlaget for forudsigelse

af niveauer)

To vigtige ting må fremhæves i

forbindelse med støj: For det før

ste giver et højt støjniveau, påført

et lavt støjniveau anledning til et

højt støjniveau. Med andre ord:

Det er let at ødelægge et roligt

miljø. For det andet giver et højt

støjniveau påført et allerede højt

niveau anledning til meget lille

forandring. Med andre ord: Det er

vanskeligt at forværre en i forve

jen ubehagelig støjsituation.

Da støjniveauet ikke blot afhæn

ger af lydbølgernes tryk på trom

mehinden men også af frekvens-

forholdene anvender man oftest

enheden cIBA. Ved anvendelse af

denne enhed er de meget høje og

lave frekvenser skåret bort og der

er lagt vægt på frekvenser om

kring 2000 hz.

En forhøjelse på 10 cIBA svarer

omtrent til en fordobling af inten

siteten i den subjektive støjople

velse.
Man må i England acceptere et

støjniveau på op til 68 dBA, me

dens man her i landet tilstræber

at holde niveauet under 55 cIBA,

altså ca. halvdelen af det engel

ske.
Ved fastsættelse af støjniveauer

kan man, på grund af trafikstø

jens uafbrudt vekslende natur,

ikke nøjes med et enkelt tal, men

må indføre begrebet »støjklima«

som repræsenterer rækken af ni

veauer i 80% af tiden. I 10% af

tiden overskrider støjniveauet det

højeste tal og i 10 % af tiden det

laveste tal.

Det øverste tal i rækken, altså

det niveau, som overskrides 10%

af tiden kaldes 10 %-niveauet eller

L 10 og er et ofte anvendt nøgletal.

Den fysiske måling foregår som

regel med en transporttabel støj-

måler, som er koblet til en bånd

optager.
På laboratoriet kan man her-

efter opdele, udskrive og analyse
re støjbilledet.

Også EDB-teknikken er inde i
billedet gennem den såkaldte da
talogger.

Målingerne som altid strækker
sig over mindst 15-20 minutter fo
regår i de fleste tilfælde i 1,20 m’s
højde over terræn eller i højde
med laveste etage af en beboelse i
m fra facaden.

Støjnormer

Indtil for to år siden kom det stør

ste bidrag til kontrollen med tra

fikstøjen fra lovgivningen vedrø

rende støjudsendelsen fra de en
kelte køretøjer.

Den vigtigste standard i dagens
England er sat i »Land Compen

sation Act< af 1973, ifølge hvilken

Faktorer som påvirker støjni

veauet:

1. Trafikmængden

Støjen vokser jævnt med trafiktal

let op til ca. 2500 køretøjer i timen

for motorveje og 1200 køretøjer i

timen for to-sporede veje, hvoref

ter yderligere vækst næppe er

mulig.
Teoretisk kan man sige at en

fordobling af trafikmængden

giver anledning til en støjtilvækst

på 3 dBA.

L.t i

:

lov vejmyndighederne må betale
kompensation for miljømæssige
forstyrrelser.

Lydisolering kommer ifølge
loven på tale såfremt støjniveauet
overskrider 68 dBA (L 10).
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2. Trafiksammensætningen
Jo større procentdel tunge køretø
jer, jo højere støjniveau. For mo
torveje er sammensætriingen dog
knap så vigtig.

3. Trafikhastigheden
For motorveje giver en fordobling
af gennemsnitshastigheden ariled
ning til en forøgelse på 6 dBA.

4. Vejens højde i forhold til det
omliggende terræn:
Vej i påfyldning giver flere støj-
problemer end vej i afgravning.

5. Stigninger i længdeprofilet
Støjniveauet vokser med vejens
stigning.

Eksempelvis er støjen for en
trafik med 20 % tunge køretøjer 6
cIBA højere ved 90 0/00 stigning
end ved 0 0/oo

6. Vejoverfladen
En betonoverflade giver lidt hø
jere støjniveau end en asfaltover
flade.

7. Støj-barrierer
Reduktion i støjniveau afhænger
af støjværnets højde, dets afstand
fra lydkilden og den lyttendes pla
cering.

Støjværn med en overfladetæt
hed på 10 kg/m2 kan give en re
duktion på op til 12-15 cIBA.

8. Jordoverfladen
Støjen fra veje i niveau formind
skes ikke alene med afstanden
men også gennem absorption i
jordoverfladen. Desværre gælder
det mest de høje frekvenser, som
kun er sparsomt repræsenteret i
trafikstøjen.

9. Afstanden
Støjniveauet aftager med afstan
den ca. med 6 dBA pr. fordobling
af afstanden fra en punktformet
kilde så som et enkelt køretøj og
med 3 dBA pr. fordobling af af
standen fra en linieformet kilde
svarende til en normal trafik-
strøm.

Ganske groft kan man for en
motorvej i niveau sige, at 10 L-ni
veauet falder 10 dBA for de første
30 m fra kørebanekanten og med
yderligere 10 cIBA for de næste 60
m.

10. Vind
Vind fra vejen i retning mod den
lyttende giver kun lille vækst i
støjniveauet, medens vind bort fra

den lyttende mod vejen reducerer
støjniveauet væsentligt.

11. Vdde veje forhøjer vejstøjen
og forøger andelen af høje fre
kvenser

12. Højden af målestedet
Jo højere målepunkt, jo mindre
effekt har evt. støjværn samt
jordabsorption.

Hvorledes forudsiges støjen? —

Den mest anvendte metode til for
udberegning af støj er den af
miljø-departementet i bulletin DB
26 foreskrevne: Ved hjælp af et
diagram omsættes trafikmængden
til et tal som angiver antal L 10 —

dBA i en afstand af 30 m fra køre
banekant. Der er her forudsat fri
trafikstrøm på vandret vej, at
20% af trafikken er tunge køretø
jer og at gennemsnitshastigheden
er 50 km/t. Herefter korrigeres
ved hjælp af andre diagrammer
for den virkelige afstand, den
mellemliggende j ords egenskaber
og den skærmende virkning af
mellemværende forhindringer.
Også reflektion fra bygningsfaca
der etc, bliver medregnet.

4. Landscape and landscape prob
lems
(Landskabet og dets problemer)

Forelæseren (en arkitekt) ind
ledte således: »I er kirurgerne —

jeg repræsenterer patienten med
ret til at meddele hvorledes denne
befinder sige. Den mest interes
sante ting i dette afsnit var vel
nok, set med danske øjne, at man
under åstedsforretningerne i Eng
land i henhold til den nye ekspro
priationslov af 1973 kan pålægge
lodsejere at plante og vedlige
holde beplantninger langs vejene.

I øvrigt mente forelæseren, at
vejregler måtte bruges ikke
blindt, men med omtanke, idet
landskabet er skabt efter helt
andre regler.

5. Townscape and the road net
work
(Det bymæssige billede i vejnet
tet)

»Det øjeblikkelige behov for at
menneskeliggøre vore omgivel
ser, at sætte mennesket i første
række og biler i anden, og at

bygge steder som stimulerer fan
tasien og tilfredsstiller indre
behov — dette er den ædle kunst
som hedder byplanlægning.

Hvilke krav stiller vi til det be
byggede miljø udover grundlæg
gende behov for husly og kommu
nikation?

1. En følelse af identitet — en
stedfornemmelse — Aile steder
er forskellige — Du skal vide,
hvor du er.

2. En fornemmelse af kontinuitet
— én let genkendelig plads
fører på logisk og tilfredsstil
lende måde frem til en anden
på en måde der giver tryghed
og beskyttelse, interesse og va
riation — Mennesket skal føle
sig hjemme i sin by.

6. Visual intrusion: Units of mea
surement typical levels, moving
and static cases, standards and
methods of prediction
(Det synsmæssige påtryk: Måle-
enheder, typiske niveauer, dyna
miske og statiske tilfælde, normer
og beregningsmetoder)

Det synsmæssige påtryk af en vej
eller bygværk er den begrænsning
i udsynet eller synsfeltet, som
bygværket udgør.

For at reducere den følelses
mæssige side af sagen har man
forsøgt at sætte et tal i forbindelse
med dette synsmæssige påtryk
nemlig den rumvinkel, målt I ste
radianer, som det betragtede ob
jekt optager af synsfeitet.

En mur 2 m høj og 8 m lang,
som betragtes i en afstand af 4 m
vil udfylde en rumvinkel på na.
= 1 steradian.

Denne enhed er for grov i prak
sis og der anvendes derfor miii
steradian = 1/1000 steradian.

Et almindeligt niveau ligger på
50-600 milisteradlaner og medens
der ikke findes noget accepteret
maximum, som i støjbiiledet, har
man fundet at et niveau på 300 mi
listeradian er en passende øverste
grænse.

Målinger (hvortil anvendes højt
udviklet fotografisk udstyr) og be
regninger har hidtil kun været an
vendt på skitsestadiet til sam
menligning af alternative linlefø
ringer.
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II-
Bilerne på vore veje har uheldig

virkning på omgivelserne. De for

urener luften, giver uønsket støj-

og syns- påtryk. Så hvorfor tilla

der vi dem? Svaret ligger i den

væsentlige rolle, som de spiller i

vort økonomiske og sociale liv.

Der er i øjeblikket over 14 milli

oner biler i Storengland, hvilket

tal vokser støt år for år. Disse

køretøjer præsterer omkring

200 x km/år, og bærer 90% af

passagertrafikken og 83 % af

godstransporten.

Foruden projektering i henhold

til kapacitetskrav er det rimeligt,

at vejingeniøren tager hensyn til

trafikkens uheldige indvirken på

luftkvaliteten langs vore gader og

veje.

‘7. The social severance effects of

urban roads

(Landevejsgadernes adskillende

virkninger på samfundene).

Dette problem som er af både fy

sisk og social karakter er først for

nylig taget op som forsknings

emne.

Det drejer sig her ikke om gen

nemskårne brugsarealer, men om

de problemer der opstår når et lille

samfund som trafikalt og socialt

har hørt sammen, pludselig skæ

res over af et større nyt vejanlæg.

Det skal nok vise sig vanskeligt

at nå frem til numeriske resulta

ter ved denne forskning, specielt i

et land som England, hvor nabo

skab, kirkegang og pub-besøg vit

terligt spiller en stor rolle i tilvæ

relsen.
Man må derfor nok forudse, at

forskningen må videreføres i nært

samarbejde med sociologer og

psykologer.

8. Pedestrians: Delay, severance

and safety measurement and pre

diction
(Fodgængere: Forsinkelse, ad

skillelse og sikkerhed. Måling og

forudberegning)

Eftersom »fodgang< indgår som

et element i enhver transport

f.eks. fra parkeringsplads eller

station til arbejdsplads og efter-

som fodgængeren, som den svage

i trafikken, har krav på særlig be

skyttelse er det nødvendigt at be

skæftige sig med fodgænger-akti

viteten af to grunde.

For det første for at medvirke

til projektering af bedre trans

portnet både for fodgængere og

for biler. For det andet som hjælp

til at sammenligne og bedømme

alternative vejløsninger.

Som anvisning til vejplanlæg

gere, som er indstillet på at tage

miljømæssige hensyn til fodgæn

gerne kan anføres:

1. Vælg en linieføring som gør så

lidt som muligt for at afbryde

de eksisterende bevægelses

mønstre.

2. Samtidig med dette må der

genskabes overgangsmulighe

der som formindsker forsinkel

ser for såvel køretøjer som fod

gængere.

3. Lav fodgængerovergange, -tun

neller eller -broer, som er så

bekvemme og tillokkende at

bruge som muligt og placeret

på en for brugerne fuldt accep

tabel måde.

9. Fumes: Critical components,

units of measurement, levels ex

perienced, predictive models

(Udstødningsgasser: Kritiske be

standdele, måleenheder, kendte

niveauer, beregningsmodeller)

10. Measurement of noise and vi

bration units — the effects on

people and buildings with predic

tions
(Måling af støj og vibrationsenhe

der — virkningerne på folk og

bygninger)

Ældre bygninger er næsten alle

udsat for nedbrydende virkning

fra trafikken, mindre udsatte er

de nyere.

Vibrationerne overføres nor

malt til bygværkerne både gen

nem jord og luft, idet den sidst

nævnte effekt har en stadigt vok

sende betydning.

Den tilladelige vibrationsinten

sitet må forsåvidt angår ældre

bygninger sættes meget lavt og

såvel amplitude-størrelse som to

talantallet af vibrationer og va

righeden af disse, ligesom bygnin

gens art og dens betydning pâ lo

kalt og nationalt plan må indgå i

bedømmelsen.

Der forefindes kvantitative re

sultater til brug ved bedømmelse

af bygningsskader som følge af vi

brationseffekterne.

Tyske normer i så henseende er

på vej og tjekkiske normer an

viser metoder for udregning af re

duktionen i levetid for almindelige

bygninger, som er udsat for tra

fikvibrationer.

Også den Internationale Norm-

organisation arbejder med disse

problemer.

Det forekommer naturligt at
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man i lande som England, Tysk
land og Checkoslovakiet med
deres mange ældre og skønne
bygninger, som to verdenskrige i
forvejen har sat deres spor på, er
forsigtige med at påføre deres
klenodier yderligere skade gen
nem en hensynsløs trafikplaniæg
ning.

11. Implications of the urban mo
torways committee for highway
design
(»Udvalget for de Bymæssige Mo
torvejes< indflydelse på vejpro
jekteringen)

Urban Motorways Committee
blev stiftet i 1969 og består af
medlemmer fra såvel den cen
trale som de lokale vejbestyrelser
som universitetsfolk og folk fra
privat praksis.

Udvalget havde følgende opga
ver:

1. at analysere den forhåndenvæ
rende fremgangsmåde ved ind-
pasning af større vejprojekter i
bymæssig bebyggelse.

2. at overveje hvilke ændringer i
denne fremgangsmåde som
ville lette indpasningen af ve
jene i deres omgivelser, fysisk,
synsmæssigt og socialt.

3. at undersøge konsekvenserne
af sådanne ændringer, set spe
cielt fra følgende synspunkter:
a) begrænsninger i ressourcer,
både offentlige og private
b) lovmæssige og administra
tive procedurer
c) hvilke lovændringer der ville
kræves

4. at fremkomme med forslag til
ændringer.

Med hjælp af fire rådgivende
firmaer analyserede man nøje
såvel eksisterende som planlagte
projekter og arbejdet mundede ud
i en rapport som offentliggjordes i
juli 1972. En hvidbog, udgivet af
regeringen, byggende på denne
rapport, resulterede i en ny eks
propriationslov: Land Compensa
tion Act of 1973.

For første gang blev det her
muliggjort at betale erstatning for
gener, selv hvor der ikke var tale
om ekspropriation.

Endvidere blev der lovgivet om
støjisolering og skabt mulighed

for at betale udgifterne i forbin
delse med midlertidig flytning
som følge af støj og ulemper i an
lægsperioden.

For at anskueliggøre den nye
lovs rækkevidde og ligeledes de
vilkår, hvorunder man i dag byg
ger motorveje i bymæssige be
byggelser i England kan man groft
sige at omkostningerne for en vej i
terrærmiveau fordeler sig med 1/3
til anlægsudgifter, 1/3 til jordkøb
og 1/3 til forflytningsudgifter!

12. Evaluation: A case study

13. Case study on Northhampton:
Problems of design and imple
mentation

14. Scheme evaluation: Work
shops on noise, pedestrian delay
and visual intrusion

15. Scheme evaluation, continued

16. Scheme evaluation, continued

Ovennævnte emner 12-16, var ak
tuelle opgaver omfattende bereg
ninger m.v. af eksisterende eller
fiktive projekter, hvor man
gruppevis havde mulighed for at
arbejde med de konkrete proble
mer.

17. Recent developments in tech
niques of environmental evalua
tion
(Seneste udvikling i teknikken
vedrørende miljømæssige vurde
ringer)

Forelæseren nævnede 3 mulige
fremgangsmåder til at vurdere
værdien af indbygning af miljø-
værn i projektet:

1. Man kan forsøge at foretage en
cost-benefit analyse (afvejning
af udgift contra fordele). Prob
lemet er naturligvis at ingen til
dato har formået at frem
komme med en skudsikker me
tode til at sætte kroner og ører
på de miljømæssige virkninger.

2. Dernæst kan man forsøge at
anvende forskellige former for
pointssystemer. Problemet er
her at retfærdiggøre fordelin
gen af points og frem for alt at
vide, hvilken værdi man skal

tilskrive 1 point i den endelige
analyse. Hvis man i øvrigt nå
ede så vidt ville systemet være
identisk med cost-benefit syste
met.

3. Den tredje metode, som forelæ
seren anbefalede er baseret på
forudsigelsen af den miljømæs
sige virknings intensitet parret
med en vurdering af omfanget,
målt i antal personer, som er
påvirket og den tid, som den
uheldige miljømæssige virk
ning strækker sig over.

Fordelene ved sidstnævnte me
tode er, at den udtrykker virknin
gerne i enheder som anvendes i de
naturvidenskabelige og sociologi
ske videnskaber. Endvidere er
forudsigelserne baseret på de
kendte love om udsendelse og
spredning af forureningen og er
derfor ikke baseret på skøn, som
det er tilfældet ved de fleste
points-systemer.

Hertil kommer at forudsigel
serne viser beslutningstageren
eller den projekterende hvor al
vorlige virkningerne er på det på
gældende sted. Han har derfor
ikke alene indicatorer til rådighed
til den værdimæssige vurdering,
men også oplysninger til brug for
forbedring af de foreliggende mu
ligheder.

18 & 19: Problems of implementa
tion and the impact of public par.
ticipation and evaluation on net
work planning
(Problemer omkring projektets
gennemførelse og konfrontationen
med offentligheden gennem den
nes deltagelse og medvurdering i
vejplanlægningen)

Det første indlæg var en elegant
og vittig afrunding af kurset med
eksempler fra større, allerede
gennemførte vejprojekter.

Afsnittet om den offentlige hø-
ring, som vi jo kender her
hjemme, var særdeles interessant
og fremviste mange lighedspunk
ter mellem engelsk og dansk men
talitet i forholdet mellem offent
ligheden og vejmyndighederne.

Det engelske miljø-ministerium
besluttede i 1973 at konsultere of
fentligheden på et tidligt tidspunkt
i vejprojekteringen.
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På baggrund af tre større pro

jekter, hvor offentligheden blev

rådspurgt, er der opstået en stan
dardfremgangsmåde, som nu føl

ges overalt i England og som det
nok er værd at kigge nærmere på.

Den fulgte fremgangsmåde går

ud på at høre offentligheden om

alternative korridorer eller linie

føringer for nye veje. Ikke at de

battere behovet for disse eller at

sætte spørgsmålstegn ved vej

myndighedens politik. Spørgsmå

let om behovet for det pågældende
vejanlæg kan rejses ved anden

lejlighed og politikken kan debat

teres gennem de folkevalgte råd.

Når alternativerne er fastslåede

af planlæggerne bliver de gjort til

genstand for en teknisk vurdering

af alle de undersøgte faktorer og

der udarbejdes en rapport inde

holdende overslag og specifikke ø

konomiske data for de alternative

ruter.
Selv om rapporten vil indeholde

data også om jordbundsforhold
finder de detaljerede geotekniske

undersøgelser først sted, når den

foretrukne rute er valgt.

Det er vigtigt, at de anvendte

planer er helt up to date med hen

syn til bygninger.

Det er ligeledes vigtigt at den

forklarende skrivelse, som udde

les til offentligheden er klart for

muleret og let læselig.

Skrivelsen bør begynde med at

forklare hele proceduren vedrø

rende den offentlige høring, og

hvorledes man skal kommentere

de alternative løsninger. Det må

også fremhæves, at folks kom

mentarer vil blive taget i betragt

ning og indgå i vurderingen un

dervejs mod detailprojektet og at

høringen vil blive efterfulgt af

andre lovmæssige procedurer,

som vil give offentligheden mulig

hed for om ønsket at protestere

mod den endelige afgørelse.

Herefter omtales den rolle den

nye vej spiller i landsvejnettet

eller det lokale vejnet. De vigtig

ste grunde for at anlægge den,

f.eks. voksende trafik, miljømæs

sige eller sikkerhedsmæssige

grunde, aflastning af andre veje

etc. Også en kort historisk redegø

relse vil være på sin plads.

Tværprofilet, så vidt det er
kendt på det pågældende tids

punkt, bør beskrives.
De alternative løsninger vises

herefter i en mindre målestok,

men tydeligt og gives forskellig
farve og nummer. For mange al

ternativer vil virke forvirrende, et

passènde antal er 3 eller 4.
Der udarbejdes en samlet over

sigt, som viser de vigtigste data
for hvert alternativ f.eks. længde,
m2 agerbrugsjord og havejord,
huse og hække som kræver fjer

nelse, antal ejendomme som for

udses at få højere støjniveau

(over 68 dBA), trafikaflastning på
eksisterende veje og andre bety

dende faktorer, herunder natur

ligvis den anslåede anlægsudgift.
Der skal næppe på dette tidlige

stadie udarbejdes nogen egentlig

beskrivelse af vejføringen.

Såfremt vejmyndigheden på

grundlag af det foreliggende ma

teriale ser sig i stand til at træffe

en beslutning bør dette fremgå af

skrivelsen med en tilhørende for

klaring af, hvorfor man foretræk

ker den pågældende rute.
Endelig skal der medfølge et

spørgeskema til udfyldning og re

turnering.
Spørgeskemaet skal udformes

så enkelt som muligt både af hen

syn til svareren som til den der

skal analysere det, hvadenten det
foregår manuelt eller ved EDB.

Det bør indeholde følgende
spørgsmål:

1. Navn og adresse på svareren.

2. Om han er direkte berørt af

nogen af alternativerne.

3. Hvilke alternativer han sætter

højest, respektivt næsthøjest.

4. Den vigtigste grund til hans

valg af rute.

Sted, dato og klokkeslet for

fremvisning af materialet skal

anføres. De udstillede planer er

normalt i målestok 6 inch to i mile

(Ca. 1:10.000) og viser alle de al

ternative ruter.
Planerne skal være overskue

lige og velbelyste og gerne opsat
flere steder i lokalet lige som det

er praktisk at have et sæt planer
liggende på et bord af hensyn til

svagtseende.

En deltagerliste bør anbringes

ved indgangen og de besøgende

opfordres til at skrive sig på.

Det kan være nødvendigt at ar

rangere forudgående fremvisnin

ger for kommunalråd ligesom en

pressekonference kan være hen

sigtsmæssig.
Man stiller sig dette spørgsmål:

Til hvad nytte er denne offentlige

høring? Svaret er, at den sætter

offentligheden i stand til at se al

ternative løsninger på et tidligt

tidspunkt i vejplanlægningen, at

engagere folk og give dem en mu

lighed for at få indflydelse på be

slutningsprocessen.

For vejplanlæggeren har det

altid været et byrdefuldt hverv at

beslutte sig for en bestemt liniefø

ring. Nu, måske for første gang,

får offentligheden lejlighed til at

indse, hvor godt dette ansvar hid

til har været røgtet.
En offentlig høring vil uundgåe

ligt forlænge projekteringsperi

oden. Man må regne med op til et

år.
Også projekterings- og admini

strationsomkostningerne vil stige.

En anden ulempe ved fremgangs

måden er, at den enkelte lodsejer

nu må gå i længere tid i usikker

hed om, hvad der skal ske med

hans ejendom.
Uanset dette kan man være sik

ker på én ting: »at i takt med ten

densen til større åbenhed i sam

fundets styrelse, er offentlig hø-

ring i vejadministrationen kom

met for at blive«.

Til slut en lille iagttagelse for

egen regning:

I et mindre inspirerende øjeblik

satte jeg mig til at gætte på alde

ren af hver enkelt af kursusdelta

gerne samt lærerstaben.

Jeg nåede til gennemsnitsaldre

på henholdsvis 41 og 29 år, hvilket

fortæller et og andet om den plud

selighed, hvormed miljøbevidst

heden er vokset frem.
— Også om muligheden for, at

ældre etablerede ingeniører ryn

ker på næsen af unge fremadstræ

bende, idealistiske kolleger, som i

deres iver måske nogle gange

springer over hvor gærdet er la

vest.
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“made in Danmark,,
Et godt dansk Phønix-vejkryds

— et af dem, der ligger ude hele året,
i al slags vejr.

Ja, det lyder som en selvfølgelig
hed, for hvem tænker på vejen
som det forbrugsgode den faktisk er.

Hånden på hjertet. Måske kun,
når vejen som De færdes på en
sjælden gang trænger til reparation.
Og det r sjældent, når De tager
i betragtning, hvad det er en vej, eller
for den sags skyld et vejkryds,
skal kunne modstå.

Vejen skal kunne tåle vinterens
bidende frost. Sommersolens

smeltende varme. Tåle sliddet fra
tonstunge transporter. Hårde
opbremsninger. Og altid være jævn,
sikker og behagelig at færdes på.

Danmark har et af verdens bedst
udbyggede vejnet. De ansvarlige
ved stat, amter og kommuner
har æren for den høje standard.

Phønix bygger veje. Anlægger
dem selv eller leverer vejbygnings
materialer til andre, der også er
med til at bygge gode danske veje
til krævende trafikanter.

AS PHØNIX
Tagpap og Vejmaterialer

Vejen, Tlf. 05361111 . Herlev, Tlf. 02947666 . Ålborg, Tlf. 08 121644

= = =
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En vejdatabank:
af Johannes Sloth Principper og anvendelse
Indlægget har fået titlen »En vej
databank: principper og anvendel
sea. Heri ligger allerede en dispone
ring.
— Jeg vil søge at klarlægge forskel
lene mellem den traditionelle form

for registre og de idéer, der ligger
bag vejdatabanken.
— Dernæst beskrives en vejdata
banks opbygning, herunder tekni
ske og organisatoriske problemer i
relation til projektet.

— Der gives eksempler på vejdata
bankens anvendelsesområder.
— Afslutningsvis beskrives ganske
kort, hvor langt vi her i landet er
kommet med vejdatabankprojektet.

1. Indledning:
Nye tider,
andre problemer,
nye muligheder

Vi er inde i en udviklingsperiode,
hvor der stilles stadig øgede krav
til os som vejbyggere både i plan
lægnings-, projekterings-, anlægs
og vedligeholdelsesfasen. — De re
lativt mindskede bevillinger gør
det stadigt mere nødvendigt at be
slutningsgrundlaget i alle faser af
vejbygningsprocessen bliver for
bedret.

Fra en periode vi nu kalder de
glade 60’ere, hvor vi populært sagt
kunne bygge os ud af trafikproble
merne, er vi nu i 70’erne med be
grænsede ressourcer og en øget
politisk interesse for vejsektoren,
specielt som spareobjekt, i en si
tuation, der stiller andre krav til
os.

De hyppige ændringer i bevillin
ger, hensyntagen til nye miljøfak
torer, energikrise m.v. stiller krav
om, at vi relativt hurtigt kan juste
re de eksisterende planer under
hensyntagen til ændrede planlæg
ningsforudsætninger. For at leve
op til disse krav, må vi have for
bedrede planlægningsværktøjer
med tilhørende plandata. —

Vejsektoren har taget udfordrin
gen op, og i øjeblikket foregår et
intensivt arbejde med at opbygge
en del af de nødvendige hjælpe
midler. Her skal kort nævnes:

— Den nu udsendte »skitse til en
vejplan<ç der er en koordineret
sektorplan udarbejdet af Vejbe
styrelserne i fællesskab, d.v.s., et
forsøg på at koordinere vejplan
lægningen for hele det primære
vejnet.

— Arbejdet med uheidsbekæm
pelse er intensiveret. For øjeblik

ket planlægges en forbedret rap
portering og et tilhørende system
til analyse af stedfundne trafik
uheld. Dette arbejde skal kaste
yderligere lys over årsagssam
menhængen mellem vejenes ud
formning og uheldsrisikoen for
derigennem at medvirke til at
fjerne de sidste sorte pletter på
vejnettet og forbedre fremtidige

vejanlæg i uheidsmæssig henseen
de.

Et eksempel på dette er arbejdet
i Sønderjyllands amtskommune.

Efter 4 år foreligger nu oplysning
om Ca. 2.700 uheld fordelt p. Ca.
1.240 km landevej og hovedlande
vej. Uheldene fordeler sig på de
enkelte år således:

1971 866 registrerede uheld
1972 759 registrerede uheld

1973 666 registrerede uheld
1974 440 registrerede uheld.

Det stærke fald i antallet af regi

strerede uheld må hovedsagelig

tilskrives en række punktforbed

ringer, som led i det uheldsbe
kæmpende arbejde. Selv om olie-

krise m.v. også udgør en del af for

klaringen, skal det dog anføres, at

medens traftktallene følger ud
svingene på landsplan, så er antal

let af uheld faldet Ca. dobbelt så

meget som landsgennemsnittet.

— Udarbejdelsen af normer og
regler for vejsektoren. Dette ar

bejde er taget op med fornyet styr

ke, for at samle den forhåndenvæ

rende ekspertise i bestræbelser på

at dokumentere den store viden,

der i dag ligger spredt i vejbesty
relser og forskningsinstitutioner

til gavn for vejbygningsprocessen.

— Trafikplanlægningsproces
sen er taget op i regionsplansam
menhæng. Der etableres nu en så
kaldt amtstrafikmodel, der kan
anvendes i alle regioner og gøre
det muligt for amtskommunerne
relativt hurtigt at analysere og
vurdere trafikbilledet inden for en
region i alternative plansammen
hænge.

— Vejvedligeholdelsen er under
lup for øjeblikket. Det er åbenbart
for alle, at netop denne del af vej
bestyrelsernes arbejde vil fortsæt
te med øget styrke selv med en
mindskelse i trafikforøgelsen. En
relativ større og større del af vej
bevillingerne vil sandsynligvis

fremover blive brugt til vedlige
holdelsesformål. På dette område
er der en række ting i retning af
metoder, materialer m.v., der kan
analyseres nøjere. I øjeblikket er
nedsat arbejdsgrupper, der skal
analysere metoder og materialer
ved slidlags- og forstærkningsar
bejder m.v. og rekommandere
normer og regler i en fremtidig
vedligeholdelsespolitik.

En afgørende forudsætning for
disse store opgavers løsning er et
nøje kendskab til det vi planlægger
for, d.v.s., vejnettets udseende, til
stand og trafikbelastning. Data om
vejnettet er en fælles forudsæt
ning. Det er her vi må begynde.
Det erfundam,entet!

Det er derfor naturligt at under

kaste de eksisterende register-
funktioner inden for vej sektoren
en nøjere analyse og vurdere, om
fundamentet er i orden, specielt
set i lyset af de nye muligheder,
anvendelsen af edb-teknikken åb
ner på dette område.
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Disse nye muligheder er først og
fremmest systemer til oplagring,
ajourføring og behandling af store
datamængder. Et sådant databa
sesystem anvendes ved opbygnin
gen af vej databanken. Fordelen i
forhold til traditionel registerbe
handling gennemgås i det følgen
de.

2. Forskellene mellem den tradi
tionelle form for registre og en
vejdatabank

Der har naturligvis altid i vejbe
styrelserne været et behov for in
formation om vejnettet. Disse be
hov er normalt tilgodeset gennem
etableringen af registre — manu
elle og edb-orienterede — med
hver sit formål. Som en konse
kvens heraf findes forskellige ste
der inden for den samme organi
sation adskillige registre indehol
dende de samme informationer,
men forskellige i henseende til ak
tualitet, nøjagtighed, indsamlings
metode m.m.

Situationen kan beskrives gen
nem en analyse vi i efteråret 1973
foretog af eksisterende registre i
Vejdirektoratet og en amtskom
mune.

I denne forbindelse blev i alt 31
registre kortiagt og beskrevet. De
vigtigste resultater af analysen
kan sammenfattes i følgende
punkter.

1. Registrene er opstået i en afde
ling som resultatet af den eller

de opgaver, afdelingen skal
løse, således at den person, der
skal behandle en konkret sag,
har adgang til netop de oplys
ninger, han behøver.

2. De samme typer af data ind

samles, lagres og ajourføres af
flere afdelinger, men er i øvrigt
forskellige i henseende til defi
nition, indsamlingsmetode, ak
tualitet m.m.

3. Alle registrene ajourføres sepe
rat af den oprettende afdeling.
Ajourføringen sker som hoved-
regel lejlighedsvis uden nogen
fast rutine. Ajourføringsproce
duren er ikke indarbejdet i den
daglige administration.

4. Stedfæstelsessystemet (refe
rencen) er som hovedregel for
skellige og betinget af den aktu

elle anvendelse af registret.

Dette komplicerer selvsagt en
sammenstilling af data fra for

skellige registre.
5. Det er let at udtage enkeltoplys

finger, men som regel vanske
ligt eller umuligt at udarbejde
sammenstillinger eller oversig

ter af oplysninger fra flere regi

stre.
6. Ændringer i opgavestrukturer

og/eller løsningsmetoder med

fører ændringer i registrene,

der så må laves om.

7. De nuværende registre omfat

ter kun en del af de ønskede op

lysninger. Der er afdelinger

med konkrete ønsker om nye

registre, som ikke har de nød

vendige ressourcer til etable

ring og drift af disse registre.

Det kan lyde ret negativt, som

det fremstilles her. Imidlertid er

det helt almindeligt den dag i dag,

at der i forbindelse med løsningen

af en konkret opgave oprettes nye

registre. Metoden fungerer også
relativt tilfredsstillende, så længe

antallet af registre er begrænset

og behovet for tværgående infor

mation — d.v.s. samtidig anven
delse af flere registre — ikke er til

stede. Det voksende antal registre

og behovet for samtidig anvendel
se af flere registre har imidlertid

skabt behovet for en reorganise

ring af registerarbej det.
Spørgsmålet er nu, om dette

princip om fritstående registre
skal fortsætte. — Som omtalt i ind-

ledningen samarbejdes der i øje
blikket vejbestyrelserne imellem
om løsningen af en række store og
væsentlige opgaver:

— trafikuheldsanalyse
— amtstrafikmodel

— vejplanlægning
— vedligeholdelsesplanlægning

— normer og regler

hvor hver opgave i princippet vil
kræve hver sin dataindsamling og
register, som herefter skal ajour
føres.

Er det rimeligt (rationelt) og
praktisk gennemførligt at indsam
le og vedligeholde 5-6 vejregistre i
alle vejbestyrelser, eller findes
der et reelt alternativ til denne
fremgangsmåde.

Dette spørgsmål har været be
handlet i en projektgruppe for vej
databanken, der ud fra såvel ratio
nelle som kvalitative kriterier an
befaler at der oprettes en fælles
VEJDATABANK.

Formålet med vejdatabanken er
netop at effektivisere og samordne
registerfunktionerne i vejadmini
strationerne gennem anvendelsen
af edb-teknikken og herved skabe
et fælles, ensartet datagrundlag
for væsentlige opgavers løsning.

I vejdatabanken lagres data om
vejnettet med kendt nøjagtighed
og ensartet detailjeringsgrad for
hele landets primærvejnet. Alle
brugere kan dække deres informa
tionsbehov med data fra vejdata
banken og om nødvendigt kom
plettere disse med egne data.

Hovedprincipperne i en vejdata
bank kan sammenfattes i:

—fælles landsdækkende vejregi
ster

—fælles stedfæstelsessystem
(referencesystem)

—ikke opgavebundne registre

—data optræder kun en gang.

Princippet om at registrene ikke

orienteres mod en bestemt opga
veløsning skulle give en øget flexi

bilitet til at imødekomme nye be
hov, der ikke kendes i dag.

Databanksystemet er velegnet
til løsningen af opgaver, der går på
tværs af organisationsstrukturen,

og hvis løsning baserer sig på data

med forskellig oprindelse, herun
der forskningsopgaver, men også
en opgave som trafikuheldsanaly
se og trafikanalyse er karakterise

ret ved at anvende en mængde
data, der fødes i flere afdelinger.

Det er primært fremkomsten af

de store edb-anlæg og tilhørende
programmel, der har gjort det

muligt at realisere ideerne om en

vejdatabank. Datateknikken giver

således i princippet hver medar

bejder sit totale register.

Vej registrene kan naturligvis

ikke indeholde al information som

f.eks. vejplanlæggeren behøver.

Tilsvarende indeholder vej regi

strene oplysninger af interesse for

en række andre brugere, der be

skæftiger sig med samfundsplan

lægning. Det har derfor væsentlig
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PERSONNUMMER
Fig. 1.

interesse at skabe mulighed for
samarbejdning af data i vejregi
stret og tilsvarende registre f.eks.
person-, ejendoms-, bil-, geotekni
ske-, virksomheds-, terræn- og
fredningsregistre.

Forudsætningen for at kunne
samkøre data lagrede i forskellige
registre er, at disse indeholder en
såkaldt integrationsnøgle. Et ek
sempel på integration af forskelli
ge databanker og tilhørende inte
grationsnøgler er vist i figur 1.

Opbygningen af en edb-oriente
ret databank efter ovennævnte
principper løser hovedparten af de
problemer, der blev identificeret
ved analysen af eksisterende regi
stre. Ajourføringsproceduren, der
skal sikre en kendt aktualitet af
data i databanken må også løses.
Her står vi imidlertid overfor et
organisatorisk problem, idet den
løbende ajourføring af registrene
må indpasses i den daglige admi
nistration gennem veldefinerede
rapporterings- og ajourføringspro
cedurer.

Ajourføringen af vejdatabanken
begynder samtidig med grundin
venteringen. Data kan principielt
ændre sig dagen efter opmålirigen
har fundet sted.

Hvis denne ajourføring ikke
sker, vil data i banken langsomt
miste sin aktualitet og brugeren
vil ikke have tillid til dataindholdet

og derfor holde op med at anvende
den.

Det er desværre set alt for man
ge gange, at man under store an
strengelser har fået oprettet et re
gister, men ikke fået ajourførin
gen til at fungere.

Jeg tror det er et spørgsmål om
tradition. Der er således ingen
tvivl om, at forbrug af penge 0.1.
skal bogføres således, at bogholde
risystemets konti altid er ajourfør
te. — Hvis regnskaberne ikke
stemmer så får man problemer.
Der kommer en anmærkning,
næse eller lignende.

Tilsvarende repressalier finder
ikke anvendelse, hvis belægnings
registret ikke ajourføres, når en
strækning forsynes med nyt slid-
lag, eller hvis en ny hastighedsbe
grænsning i en by ikke bliver ind
ført i afmærkningsregistret.

Problemet skal efter min me
ning løses på samme måde som
regnskabsmæssige konteringer. —

Der må foretages en løbende
ajourføring af databanken, hvilket
indebærer, at en given hændelse
medfører, at en bestemt person er
ansvarlig for opdatering efter en
fastlagt procedure.

Det må være muligt at få dette
system til at fungere, idet rappor
tørerne selv er interesseret i at
data er aktuelle. Det er brugeren
selv, der ajourfører databanken.

Vejdatabanksystemet kan her
efter skitsemæssigt fremstilles
som vist i figur 2.

Nederst illustrerer figuren,
hvordan udførelsen af de daglige
opgaver i vejbestyrelserne (etab
lering af nyt slidlag på en stræk
ning, opsætning af nye færdsels
tavler, regulering af et kryds
m.m.) resulterer i en ajourføring
af databankens dataindhold. —

Disse opgavers løsning er i stor
udstrækning resultatet af en vur
dering og prioritering af konkurre
rende anlægs- og vedligeholdelses
behov.

Denne planlægningsproces er
vist i figurens øverste del. Selve
planlægningen sker udfra visse
modeller (trafikmodeller, black-
spot udpegning, trafiksimulerin
ger m.m.), der baserer sig på en
række informationer om vejnettet,
trafikken m.m., som via edb-pro
grammer (informationssystemet)
trækkes ud af databanken til
spørgsmålenes besvarelse.

Figuren illustrerer samtidig en
arbejdsdeling. Figurens øverste
og nederste del illustrerer de rene
vejbestyrelsesfunktioner d.v.s., en
planlægning og udførelse af opga
ver, der er henlagt til vejteknik
kerne. Den datatekniske side af
systemet (databank og edb-pro
grammer) varetages af system-
folk og edb-specialister på Vejda
talaboratoriet. — Denne arbejds
deling sikrer, at den enkelte med
arbejder udfører netop den del af
det totale arbejde, han er ansat til
at løse og har lyst og forudsætnin
ger for at varetage.

Sammenkoblingen af delsyste
merne sker dels ved forbindelsen
mellem det operationelle system
og databanken (ajourføringen) og
dels ved de brugerkrav, der gen
nem beslutningssystemet stilles til
edb-programmer og databankens
opbygning. — Systemet hænger
sammen.

Sammenfatning

Jeg har her søgt at redegøre for
principperne i en vejdatabank,
idet vej databankideen blev Sam
menholdt med konventionelle re
gistre. — Det skulle af gennem-
gangen fremgå, at de to principper

VIRKSOMHEDS
DATABANK

EJENDOMS
DATABANI(

MATRIKKELNUMMER ÷+++ KOORDINATER

—•VIRKSOMHEDSNUMMER
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PLAN LÆGNING

Fi. 2.

VEDLIGEHOLD

AFMÆRKN ING

NABORETLIGE SAGER

UHELDSREGISTRER ING

på en række væsentlige områder

er forskellige; iflg. fig. 3.

Dataindsamling

Lagring

Ajourføring

Brug
Nye behov

Organisation

Forskning

Kvalitet af data

3. Vejdatabankens

anvendelsesområder

Vi har nu fået etableret en data

bank, d.v.s., foretaget en initial

indsamling af data, etableret de

nødvendige administrative proce

durer, der sikrer en løbende ajour

føring samt udviklet de nødvendi

ge edb-programmer til udtræk og

opdatering af banken.

Hvordan kan vi nu anvende sy

stemet?
Det er vanskeligt på nuværende

tidspunkt detailjeret at klargøre

for alle vejdatabankens anvendel

ser.
Erfaringer fra andre systemer

og andre lande viser helt klart, at

inspirationer til nye anvendelser

kommer i takt med brugen af et

system. For ca. i måned siden in

troducerede vi således et nyt per

sonaleadministrationssystem for

personalekontorerne i Vejdirekto

ratet. — Ved dette introduktions

møde fik vi præsenteret ikke min
dre end 5 nye forslag/ønsker om
nye anvendelser.

Vi har som allerede omtalt gjort
os mange overvejelser vedrørende

vejdatabankens anvendelse. I
planlægningsfasen, der er hoved-
motivet for etableringen af syste
met, vil vi således tage specielt

hensyn til:

— Uheldsstatistik

— Vejplanlægning

— Trafikplanlægning

— Vedligeholdelse

men herudover skal vejdataban

ken kunne anvendes i forbindelse

med:

VEDLIGE HOLDELSESPLANLÆGNI NG

UHELDSBEKÆMPELSE

BESLUTNINGSMODEL

VURDERINGER

BESLUTNING

UDTRÆK AF

RELEVANTE

DATA

ANLÆG
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Asfalt

VT13
DOBBELT VIBRATIONSTROMLE

Egenvægt 1350 kg
Valsedimension 550 X 900 mm

et øjeblik!
Har De modtaget vor praktiske lommekalender
1976 med skilteplanche, hvor også de nyeste
tavler er medtaget? — Hvis ikke kan De blot ud
fylde kuponen og sende den til os.

JA jeg/vi ønsker gratis tilsendt en kalen-
der med skilteplanche.

i Navn

Adresse

Kuponen sendes til

tåstrup
vejskiltefabrik

rugvænget 44,2630 tåstrup

telefon 029912 68

Centrifugaikraft max. 6100 kg
Hastighed 1,1 og 2,9 km/t frem og bak
Vandtanke 100 I
Hatz dieselmotor 12 HK

F2r JOHS.MOLLERS
MASKINFABRIK AIS

L .4 OVER JERSTAL 6500 VOJENS TELF (04)54 71 53
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DAGMARHUS 1553 KØBENHAVN V TELEFON (01) 147247

Nyhed
fra i

DEMAG

[iB

v

,Jde og for
ele arbejds

F .ionstration.

asfaltudlægger
THOMAS SCHMIDT AIS
, Krogshøjvej 30, 2880 København-Bagsværd

Telefon: (02) 98 1233 . Telex: 37460
Arhus-Afdeling: Møgelgårdsvej 14

‘:‘ 8520 Lystrup . Telefon (06) 22 14 55

* LUFTFOTOGRAFERING

cE IZI i=LAJJ
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— Sagsbehandling og
Forskning/Udvikling.

Disse anvendelsesområder vil

jeg vende tilbage til om et øjeblik

og indledningsvis oversigtlig gen

nemgå det hieraki af udskrifter,

der kan fremstilles ud fra registre
ne.

Grundrapporter

d.v.s. udskrift af registrenes ind

hold vejvis.
Disse rapporter tænkes primært

anvendt i sagsbehandlingen, idet

rapporterne indeholder en detail

jeret udskrift af alle data i data-

banken.
For eksempel i:

— Tværsnitsgeometri
— Belægningsoplysninger
—Geometriske oplysninger (ra

dier, stigninger, faldm.m.)

— Trafiktal
m.m.

Eksempel:

Amt = 20
Ådt = 2000-5000
Vejbr6m
Svar: Vejn.. . KkI

Vejn...KM

Statistikkerne kan også gå på
uheldsoplysninger m.m.

Jeg kan i denne forbindelse for

tælle, at man i Sverige foretager

en fordeling af midler til rutine
mæssig vedligeholdelse ud fra sta
tistikker over forskellige vejtyper

og tilhørende trafikarbejde.
På dette område er det kun et

spørgsmål om fantasi. — Der fin
des et utal af muligheder for stati

stikker og forespørgsler.
De mest avancerede anvendel

ser af en vejdatabank findes inden
for de føromtalte felter, som

uheldsstatistik, vej- og trafikplan
lægning samt forskning.

Fi1. 3.

INDSAMLING

LAGRING

AJOUR FØRING

BRUG

FLEXI Bl LITET
(nye behov)

ORGANISATION

FORSKNING

KVALITET
AF DATA

Statistikker

d.v.s. forskellige sammenstillin

ger af grunddata, der kan anven

des centralt og regionalt.

Disse statistikkers udseende
skal kunne specificeres ret frit af

rekvirenten. F.eks. vil disse rap.
porter kunne omfatte fordelingen

af vejnettet efter vejbredde, vejty
pe og trafiktal.

ÅDT: 0-500 25.000

to-sporet

0-6mxx xx

6-9mxx xx

9mxx xx

tre-sporet

Det kunne nu være interessant at
vide, hvilke vej strækninger inden
for et givet amt, der opfylder visse
af ovennævnte kriterier.

SE PERATE
REGISTRE DATABAN K

Samme data ind—
samles flere gange
Kartoteker, mag
netbånd m.v.

Skal ske flere
steder

Opgaveorienteret

Afhængig af meto
de, evt, fly datainds

9

9

En gang pr. element

db —pladelager

Sker et sted

rilgodeser løsninger
ne af flere opgaver

etodeuafhængighed

Skal indpasses i
Drg.

Ja

Kendt
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Ad uheldsstatistikken

Uheldsanalyser anvendes i dag på
tre hovedområder.

1. færdselslovgivning og færdsels
propaganda.

2. Forskning.

3. Vejadministration.

Ad 1. I forbindelse med overvejel
ser om ændringer og ajourføring
af færdselslovgrundlaget samt i
arbejdet med gennem propaganda
at påvirke trafikanternes adfærd
er der behov for dels at vurdere ef
fekten af påtænkte initiativer, dels
at måle den faktiske virkning af
disse. Som eksempler kan nævnes
lovgivningen omkring indførelsen
af beskyttelseshjelmene og faste
hastighedsbegrænsninger.

Eksempel:

Beskyttelseshjelm
Fartbegrænsninger

Ad 2. Uheldsdata anvendes i dag i
stor udstrækning til forskningsfor
mål, således er uheidsmaterialet
anvendt af Rådet for trafiksikker
hedsforskning i forbindelse med en
række undersøgelser af forskellige
trafikantkategoriers indblanding i
trafikuheld m.m.

Ad 3. Vejbestyrelserne anvender
uheldsdata i forbindelse med vej-
og trafikdata. Anvendelserne kan
groft opdeles i tre hovedgrupper:

a. Den almindelige sagsadmini
stratiori af forespørgsler, kla
ger, indstillinger o.lign.

b. Det generelle uheldsbekæm
pende arbejde på det eksiste
rende vejnet bestående i
uheldsregistrering, opsøgning
af uheidskoncentrationer (de
sorte pletter) analyser, vurde
ring af mulige vejtekniske ind
greb samt prioritering af disse.

c. Vejplanlægning bestående i
analyser og vurderinger af be
hov for og konsekvenser af ny
anlæg afveje.

Her anvendes de generelle re
sultater i en vurdering af uhelds
udviklingen på eksisterende og
planlagte vejforbindelser for her
igennem at vurdere de trafiksik
kerhedsmæssige konsekvenser af
dette eller hint vejprojekt.

Vi har i den senere tid set ek
sempler på behovet for at kunne

analysere, hvilken indflydelse for
skellige vejparametre har på
uheidsbilledet. Her skal nævnes:

— Vejbelysning
— Vejtræer
— Cykelsti
— Friktionen

Andre analyser kan meget vel
tænkes at blive aktuel. F.eks. ef
fekten af:

— lysreguleririg
— bremseheller

— kanaliseririg
— antallet af adgange til en vej.

Der er således et stort behov for
at kunne foretage en sammenstil
ling af data fra forskellige registre
i en vej databank, men det er umu
ligt på forhånd at vide, hvilke ana
lyser, der bliver aktuelle.

Ad vej - og trafikplanlægning

Vejdatabanken vil som allerede
omtalt være en vigtig informati
onskilde til brug for vej- og trafik
planlægningsformål.

Det vil føre for vidt her i detail-
jer at beskrive de forskellige plan
lægningsmodefler, men til illustra
tion af databehovet skal kort frem-
trækkes et par eksempler.

I planlægningssituationen vur
deres vejnettets konstruktive god
hed, d.v.s., spørgsmål om vejbe
lægningens opbygning, alder og
dennes tilstand i henseende til bæ
reevne, friktion, jævnhed m.m. —

Vi må desuden vurdere vejens
funktionsdygtigked, d.v.s., dens
evne til at afvikle trafikken. Denne
egenskab udtrykkes i dag ved mid
delhastigheden, der beregnes som
vist på figuren ud fra oplysninger
om trafiktal, lastbilprocent, antal
kørespor, oversigtsforhold, bak
kethed m.m.

Den endelige prioritering af vej
strækningens udbygning sker i dag
bl.a. ved hjælp af en benefit-cost
beregning, der kræver data om
fremtidige trafiktal, rejsehastig
lieder, antal trafikuheld m.m. —

Alle disse data kan findes eller be
regnes ud fra vejdatabankens ind
hold.

Ad forsknings- og udviklingsakti
viteter

I hvilket omfang en vej databank
kan bruges i forbindelse med
forskning og udvikling er nok van
skeligt med sikkerhed at udtale sig
om.

(fortsættes side 16)

VEJ DATABANKENS
PROJEKTORGAN ISATION

ARBEJDSGRUPPER Fig. 4.
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Nyebøger

Planning and Design of Airports
Planning and Design of Airports

Robert Horonjeff, University of

California,

McGraw-Hhll, San Francisco.

1975, 460 sider, pris $ 24.95.

Det er nu 13 år siden, at professor

Horonjeff udgav sin bog om luft

havnsplanlægning. Der er sket

meget i disse 13 år, navnlig inden

for lufthavnsudviklingen, og

Horonjeffs 2. udgave afhjælper

derfor de ulemper, man som lærer

og konsulent har følt, efterhånden

som 1. udgave forældedes. Lære

bøger af denne karat hænger

nemlig ikke på træerne inden for

luftfartsområdet. Her er samlet

materiale fra talløse rapporter fra

ICAO og FAA, som kan være van

skelige at overse uden kyndig vej

ledning.
Sideantallet og dispositionen er

stort set uforandret fra 1. udga

ven, men indholdet har sandelig

undergået væsentlige ændringer.

I kap. i og 2 omtales ameri

kansk civilflyvnings historie,

organisation og økonomi. I kap. 3

gennemgås flyenes egenskaber og

i kap. 4 lufttrafikkontrol.

Efter disse indledende kapitler

behandles i kap. 5 en lufthavns

kapacitet og forsinkelser, i mod

sætning til det gamle kapitel 5,

som omhandlede prognoser og sæ

sonvariationer. I den gamle ud

gave var afsnittet om lufthavnes

kapacitet placeret under banesy

stemet kap. 7 og fyldte 3 sider, nu

fylder det 44 sider! Det er som om

anmelderens suk i 1962 er blevet

hørt!
I kap. 6 gives kriterier for pla

cering af en lufthavn og her er

støjproblemet medtaget, i visse

tilfælde hentet fra sønnen Richard

D. Horonjeff’s rapporter fra Bolt,

Beranek and Newman. I kap. 7 og

8 gives kriterier for størrelse og

indretning af start- og landingsa.

realet. Disse afsnit er skåret ned

fra 80 til 50 sider. Kapitel 9 er hel

liget flyenes opstillingsplads og

for civilflyvningen i 1985.

hovedbygningen. Kap. 10, 12 og 13

omhandler belysning, belægning

og dræning. Kap. 11 omhandler

helikopterlufthavne.

Lufthavnssystemtanken slår e

gentlig kun igennem i fig. 6,1, men

følges ikke op, således er kapaci

tetsproblemerne i luften og de

heraf følgende sikkerhedsproble

mer overhovedet ikke berørt, til

trods for at de er behandlet i Alex

ander-rapporten fra 1969, i Fai

sons rapport fra New York i 1970

og i Horonjeff’s egen doktorstude

rende, Hockaday’s disputats i

1969. Kapacitetsproblemerne på

til- og frakørselsvejene samt på
parkeringspiadserne er ej heller

berørt til trods for Homburgers

glimrende behandling af disse

emner ved Horonjeffs institut.

Endelig følges det udgåede kapitel

om prognoser for lufttrafik ej

heller op, til trods for, at Horon

jeff selv sammen med Kanafani

1973 udgav en interessant rapport

om efterspørgslen efter STOL

transport i San Francisco — Los

Angeles korridoren baseret på 4-

trinsmodeller. Til slut kan det be

klages, at det store regionale stu
die af lufthavnsplanlægningen i

San Francisco området 1972 ikke

er omtalt. Det resulterede i, at

man ikke ville anlægge en ny luft

havn i området, men udbygge de

eksisterende. Der er to mulige

forklaringer på, at disse ting ikke

er medtaget: dels kravet om, at

bogens sidetal ikke måtte svulme

op, noget anmelderen ved, har

plaget forfatteren, dels at Horon

jeff ikke har ment, at de nævnte

undersøgelser var så gennemar

bejdede, at de egnede sig til at

medtage i denne udgave — Måske

kommer de så i 3. udgave!

Når disse suk er udstødt, skal

det bemærkes, at bogen i øvrigt er

fuld af interessante oplysninger:

Der er nu over 300 mio. rutepas

sagerer i ICAO landene tilsam

Stojomrâdernes udstrcekning ved Chicago O’Hare International Airport ifølge prognose
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men, heraf skriver USA sig for de
150, man venter i alt 800 mio.
pass. 1980. USA råder nu over 2500
rutefly og 150.000 privatfly.

Der er over 11.000 flyvepladser i
USA, hvoraf kun 1/3 er udstyret
med startbanebelægning og kun
500 har ruteflyvning.

De 10 største lufthavne betjener
næsten 50 % af passagertrafikken.

Den største lufthavn er stadig
Chicago’s O’Hare, der i 1970 hav
de 28 mio. pass., dette tal er imid
lertid steget til 38 mio. pass. i
1974, hvad der ikke fremgår af
bogen.

Næsten det eneste sted i bogen,
hvor facts uden for USA er medta
get — og det giver måske lidt
slagside — er tabel 1,12, hvor man
får at vide, at London’s Heathrow
i 1970 havde 15 mio. pass., dette
tal er forresten steget til 20 mio.

Interessant er det, at samme
O’Hare i 1970 klarede 158 fly i

spidstimen, på 3 parallelle baner,
Los Angeles 135 og Kennedy 120.
Men Van Nuys klarede 400 små
fly.

Af 179 mio. $, som blev givet af
staten i 1970 til lufthavnsforbed
ringer i USA blev over halvdelen
givet til Alaska og Hawaii.

I oversigten over fly er Con
corde og Ilyushin 62 medtaget,
men selvfølgelig med engelske
målangivelser — som overalt i
bogen. Concorden flyver 7 gange
hurtigere end DC3, medens Jum
boen vejer 21 gange mere end
DC3.

De matematiske kømodeller,
som anvendes i kapacitetskapitlet
stammer fra Warskou 1963, og no
mogrammerne fra Airport Capa
city Handbook 1969. Sidstnævnte
er ret komplicerede at arbejde
med. Den klareste tabel er nok 5.8
vedr. banesystemkapacitet. I byg
ningskapitlet er køteori igen an-

vendt til dimensionering af passa
gerekspeditionen. Endvidere gen
tages udnyttelses- og kapacitets
betragtninger fra opstillingsplad
sen, som også var behandlet
under banesystemet. Her gøres
opmærksom på simulatlonsmo
deller, som dog især har været an
vendt i luften og på banesystemet.

Under belægninger beskrives
CBR-metoden til dimensionering,
endvidere for betonbelægninger
Westergaards metode, Portland
Cement Ass. metode samt elasti
citetsteori for asfaltbelægninger
efter Shells metode og Asfalt Inst.
Endelig omtales FAA’s metode og
ICAO’s LCN metode, som oprin
delig stammer fra England. Et af.
snit om frostskader er indført. Til
slut omtales overfladebelægnin
ger.

Bogen vil uden tvivl være en god
hjælp for alle, der har eller ønsker
at få med lufthavne at gøre.

Vejdatabank
(fortsat fra side 14)

Drejer det sig om f.eks. en ana
lyse af historiske data angående
Trafiksikkerhedsforanstaltninger
(skiltning, afstribning, hastig
hedsbegrænsninger) og Anlægs
principper (konstruktioner og ma
terialer) må en databank med
landsdækkende data være et vær
difuldt hjælpemiddel. — Analysen
af et sådant materiale kan give op
lysninger om effekten af Trafik
sikkerh,edsforanstaltninger, nye
konstruktionsprincippers funkti
onsdygtighed, materialers hold
barhed m.m.

Herigennem kan vejdataban
kens rapportsystem blive et vig
tigt værktøj ved udarbejdelsen at
Normer og alm. regler for projek
tering, anlæg, drift og vedligehol
delse af vejnettet.

Helt generelt om en databanks
anvendelse må man sige, at det er
op til brugerens fantasi, hvordan
systemet skal anvendes.

I databanken findes data om

vejnettet, trafikken, omgivelserne
m.m. sammenknyttet på en måde,
at brugeren har ret store friheds
grader til at udnytte disse mulig
heder i det daglige arbejde.

Det videre arbejde

Arbejdet kører som det måske er
de fleste bekendt i en projektorga

nisation som fremgår af fig. 4.
Projektet er opdelt i faser

hvor forprojektet blev afsluttet i
efteråret og vi er nu gået i gang
med Detailprojekt som fortsætter
over i Pilotforsøg I Fyns Amts
kommune.

Det er vor plan, at denne del af
projektet er afsluttet ved årsskif
tet i 1976-77, således at vejdata
banken er operationel fra 1. kvar
tal af 1978.

I øjeblikket arbejder vi med føl
gende arbejdsgrupper:

— EDB-system
— Brugerkrav/Dataindhold

I arbejdsgrupperne prøver vi i
videst muligt omfang at trække på
brugerne og vi har en stor fornø
jelse af repræsentanter fra amter
ne i disse arbejdsgrupper.

Den arbejdsform vi har anvendt

omkring dette system er ret tids
krævende. Vi kunne, hvis vi i ste
det havde gravet os ned og lavet et
edb-system, sandsynligvis have
været meget langt fremme i dag.

Vi er imidlertid af den opfattel
se, at en sådan fremgangsmåde
ville have skadet ikke alene pro
jektets brugbarhed, men også dets
muligheder for at blive alminde
ligt accepteret.

Vi har lært en masse om vejbe
styrelsernes arbejde og problemer
gennem dette arbejde. Til gengæld
tror jeg også, der har været et vist
udbytte den modsatte vej, og vi ser
frem til det fortsatte arbejde med
store forventninger.

Jeg håber nu, at denne gennem
gang her vil blive fulgt op af en de
bat, der kan skabe den endelige
klarhed før beslutning træffes.

Vejdatabanken bygger på en ny
teknik, anvendelse af edb-syste
mer, og kræver disse organisatori
ske tillempninger, således at bru
geren af systemet kun beskæftiger
sig med det, han har interesse i,
medens den mere trivielle del af
arbejdet, d.v.s. bestyrelse af data-
grundlaget overlades til Vejdata-
laboratoriet.
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Laserstyring af asfaltudlægning

Af JanE. Rosen,

Rasmussen c Schøitz A/S

Problemerne omkring manuel af
sætning, ved grus-, asfalt- og be
tonudlægning har været stigende i
takt med de stadig større krav til
udlagt areal pr. dag. Samtidig bli
ver det stadig vanskeligere at for
rente en kostbar maskinpark, når
dens potentielle arbejdshastighed
ikke kan udnyttes fuldt ud fordi
afsætningsarbejdet er både tids-
og mandskabskrævende.

Rasmussen & Schiøtz’s asfaltaf
deling har derfor udviklet en sty
ringsmetode, der overflødiggør
afsætning ved udførelse af plane
flader. Ydermere arbejder syste
met med en nøjagtighed, som selv
den bedste manuelle afsætning har
vanskeligt ved at konkurrere med,
når det drejer sig om større area
ler.

Metoden er baseret på en rote
rende laser, der via en detektor

styrer udlægningen inden for

meget snævre tolerancer. Samti

dig er det muligt løbende at kon
trollere om tolerancerne overhol

des.
I første omgang forsøgte man

sig med en udlægning af grus for
et betonguiv hos Colgate-Palmo

live i Glostrup. Her afrettedes

6000 — 8000 m2 grus.

Manuel Styring

Det udlagte grus planeredes med
en O&K grader- En detektor blev
anbragt i den ene side af grade
rens midterblad. Herfra førtes
lampernes signaler via et kabel op
i førerhuset til en box med lam
per. Føreren kunne på denne
måde straks se, om bladet var i
rette højde, og hvis ikke, styre
manuelt efter signalerne. På et
tidspunkt virkede lampesystemet
ikke. Til gengæld kunne føreren
køre efter detektorens lydsigna
ler. Planeringen af gruset skete
ad to gange og resultaterne blev:

En standardafvigelse på 11-12
mm må siges at være meget fint.
Det ville kræve en masse yderli
gere afsætning og kontrol at opnå
en større jævnhed.

Man henvendte sig til fa. M.
Bjørn-Thygesen, hvorfra inge niør
Ib Meinertzen blev sat på opga
ven, med at udvikle et udstyr til
asfaltudlægning, som automatisk
styrede udlægningens tykkelse
ved at gribe direkte ind overfor
det hydrauliske udstyr.

Laser og detektor

En roterende laser fra Stolz A.-G.
model 035/2 opfyldte de ønskede
krav angående stabilitet, stabil
opstilling og hurtig indstilling. Li
bellenøjagtighed 0,1 0/00. Denne
model kan desuden »sweepea over
et ønsket område. Lysintensiteten

øges derved i arbejdsområdet, og
laserstrålen bliver mere effektiv i
støvede og røgfyldte omgivelser.
Rækkevidden på laseren er 100 m
— 150 m.

Stolz A. -G. har en detektor, der
ved hjælp af både lyd og lyssigna
ler indikerer, om den er i niveau.
En detektor af denne type blev
modificeret og forsynet med stik,
og signalerne tages ud til en kon
trolboks, der skulle være mellem
leddet mellem detektoren og det
hydrauliske system i asfaltudlæg
ge ren.

Kontrolboksen

Kontrolboksens funktioner er op
bygget af 5 IC-kredse, 8 transisto

rer og 3 udgangsrelæer, der er i

stand til at aktivere solenoideven
tilerne. Signalerne for op eller ned

styrer gennem gates og inverterer
bistabile multivibratorer, der
gennem transistorer aktiverer ud
gangsrelæerne, der igen aktiverer
solenoideventilerne. Signalet for
»i niveaua resetter og der gives

intet signal ud. Hvis laserstrålen
er afbrudt i mere end 2 sekunder

resettes kontrolboksen, og der

gives et alarmsignal. Afbrydes la

serstrålen, mens udlæggeren er
ved at regulere op eller ned, gives

ligeledes alarm efter 2 sekunder,

og reguleringen ophører. Når af

brydelsen er væk fortsætter regu
leringen, hvis udlæggeren ikke er
i niveau. Forsinkelsen på 2 sekun

der tillader folk ved udlæggeren

at passere gennem laserstrålen
uden alarm, og i dette korte tids

rum, når udlæggeren ikke at
komme ud af niveau.

Kontrolboksen er forsynet med
4 kontrollamper, der viser når ud
læggeren er i niveau, reguleres op
eller ned, eller om laserstrålen er
afbrudt. På boksen er ligeledes
trykkontakter for manuel betje
ning og omskifter mellem manuel
betjening og automatisk kontrol.

Denne automatik blev prøvet
første gang i større udstrækning
ved udlægning af ca. 6000 m2 GAB
I som renselag for betonbunde på
Københavns nye rensningsanlæg
på Lynetten. Disse 6000 m2 blev
udlagt på kun 2 dag, hvor det
med traditionelle metoder ville
have taget 4-5 dage. Siden er der

Område Pllstræb.kote Opnået kote Afvigelse Standardafv.

Vest ÷ 2,030 ÷ 2,028 + 0,002 11 mm
øst ± 2,035 ÷ 2,036 ÷ 0,001 12 mm
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på denne arbejdsplads udlagt y- Detektor og kontrolboks monteret pà

derligere 5000 m2 efter samme Barber-Greene SA 41.

metode og med samme gode re
sultater.

Et kontrolnivellement gav føl
gende resultat.

Område Pilstr.kote Opnået kote Forskel Standardafv.

Vest -- 1,995 ÷ 1,995 0,000 8 mm

øst — 2,000 ± 2,000 0,000 9 mm

Snævre tolerancer

En senere opgave var lægning af
4100 m2 underlag for Everplay
Elastopor i Espelundshallen i
Rødovre. De krævede tolerancer
var der meget små, nemlig 3 mm
på en 2 meter retskede og en mak
simal afvigelse på + 10 mm. De
foreskrevne lagtykkelse var:

Da opretning af ujævnheder i
underlagene ikke bør ske i
Everplay-laget, gælder det an
førte tolerancekrav også det øver
ste asfaitlag.

Udlægningen af skærvemix
skete med Grader (som på LY
NETTEN), men i tre omgange.
Først Ca. 20 cm, dernæst 5-6 cm og
til sidst afretning. Det sidste lag
tilstræbtes udlagt en smule for
højt således at det sidste grader-
arbejde bestod i en let afskrab
ning. På den måde undgik man at
lægge ud med overhøjde i de dy
beste områder og skrabe af med
bladet i korrekt højde på de høje
ste steder. Det herved fremkomne
grusoverskud kunne anvendes et
andet sted.

Som på LYNETTEN blev
asfaltlagene lagt ud med Barber
Greene SA 41 med laserstyret de
tektor.

De opnåede resultater blev:

Everplay

Asfaltbeton 6/8
Asfaltbeton 8/12
Skærvemix

1’ cm

2¼ cm
3’,4 cm

25¼ cm

Stràleplanet for laseren skal iflg. Ar
bejdstilsynets bestemmelser være lavere
end 90 mm over guivhojde. Med lidt øvel
se kan afsætningsteknikkeren eller ar
bejdsiederen opstille og montere laserud
styret pâ under 5 min.

Detektor og kontrolboks tilsluttes asfalt
udlæggeren.s oprindelige automatiksy.
stern, uden ændringer i dette.

Relative koter

Materiale Tilstræbt Opnået Afvigelse Standardafv.

Skærvemix 9,930 9,932 + 0,002 9 mm
Asfaltbeton 9,965 9,964 ± 0,001 6 mm
Asfaltbeton 9,990 9,989 ± 0,001 4 mm
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Nye veje med Pankas

IPANKASI

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

4KEN
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LAIGAARD

— BRYDEREN MAJOR spidsplov fremstilles i overensstem
melse med Dansk Standard med rømmebredde på 2,6 m.

BRYDEREN MAJOR SPECIAL spidsplov har rømme
bredde 3,0 m samt tilkobling til »DSa. —

—
— LAIGAARD sideplov har 2,6 m rømmebredde i overens

stemmelse med »DSs.

LAIGAARD sjapplov (motorvejsplov) har tilkobling pas
sende til »DSa.

— -

_ Alle plove passer pa samme ramme, der er udført I over- _
ensstemmelse med DANSK STANDARD.

—
MERE END 60 ÅRS ERFARING i fremstilling af sneplove. _

— —
— . —

4 —
I —
I —•

___________________

lK FOR VEJMASKINER
E 6 - AARHUS N - TLF. (06) 162444

__IIIIIIIIIIIIIIIIIIIII liii IIIi

CHAS. F. SCHOU A/

LOUISELUND, LUNDING, 6100 HADERSLEV

(04) 52 34 35

STEN GRUS r LANGELANDS
KEMISKE
FABRIKER

ENTREPRENØR & INGENIØRFIRMAET

TH. ERIKSEN og OVESEN
ØSTERGADE 12.9640 FARSØ. (08) 631577

JORD — KLOAK - BETON - VEJARBEJDE

vi interesserer os
for færdselssikkerhed —

det har vi gjort i
l2år

ANNONCER:

Ring til Leif Olsen
(01)21 68 01,Iokal 210.

r

De kan få:
Striber til gader
Striber til veje
Striber til broer
Striber til fodgængere
Striber til P-pladser
Striber til knallertbaner
Striber til flyvepladser
Striber til boldbaner
Striber til advarsel
Striber til anvisning
Striber til svømmebassiner

Malede striber
Termoplast striber
Nedfræsede striber
Luxofleks striber
Hvide striber
Sorte striber
Farvede striber

•
.
—
•
•

£AGAARD
Longelse
09-50 10 16
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