
Der er i Danmark
godt 66.000km
offentlig vej,
deraf ca.4lOkm
motorvej.
(Iflg Vejdirktoratet)
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kontrol af vor produktion.
Den »automatiskec ud
sendelse er dog begrænset

til de af vore kunder, der i
den foregående 10-dages
periode har aftaget mere
end 500 tons skærvebærelag.

øvrige kunder er velkomne
til at rekvirere analyse-
resultaterne.

FLb7

fl/S THIPflC0
TMflPE1IflLLR

Lundemarksvej 24
4300 Holbæk

Telefon: (03)43 33 34

Dansk Vejtict.sskrifl nr. 12. 1976 A3



Phønix Bitukork
behagelig, fjedrende belægning
Bitukork er et asfoltpulvermateriale, der er tilsat
granuleret kork. Det er velegnet til legepladser,
værkstedsgulve, haller og løbebaner.

Bitukorks sammensætning af asfalt og kork giver
en behagelig blød og fjedrende overflade,
der samtidig er støjsvag.
Bitukork er behagelig at stå, gå og løbe på.

Bitukork er ikke vandgennemtrængelig og har
derfor lang levetid. Der kan anvendes både alm.
fodtøj og løbesko med korte pigge. Tagpap og Vejmaterialer

Bitukork er prisbillig og har en stor holdbarhed. 6600 Velen

Afd. Vej Nord: Ålborg, tlf. 08 121644 Afd. Vej Syd: Vejen, tlf. 05 36 1111 Afd. Vej øst: Herlev, tlf. 02 947666
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Første samlede transportplan
i Europas fjerntrafik

Af civilingeniør, dr. techn. Tom Rallis.

I Dansk Vejtidsskrift nr. 10, 1974, blev omtalt den første samlede transportplan i USA’s fjern-
trafik, og det blev bemærket, at en lignende plan for Europa var på vej. Nedenfor fortæller
forfatteren, der har været observatør i studiegruppen, om resultaterne.
Allerede i 1970 udpegede »The European Cooperation in the Field of Scientific and Technical
Research, forkortet til COST, »Europæisk Transport som et oplagt fælles forskningsprojekt
kaldet COST projekt nr. 33. Indtil 1973 gik tiden med forarbejdet og organisation, men i 1974
startede et 2 1/2 års forskningsprojekt med OECD, EEC og ECMT som økonomiske og
administrative garanter. Budgettet har været på Ca. i mio FF pr. år.
Arbejdet har været ledet af en fælles styregruppe, hvori selvfølgelig sås M. Frybourg (Frankrig),
desuden professor Hidber (Svejts) og en række forskningsledere fra Tyskland, England,
Spanien, Italien og Holland. Da Danmark ikke ville betale for at deltage i studiet, var der ingen
repræsentant herfra, blot observatører og kontaktfolk fra Ministeriet for offentlige Arbejder.
Danmark er nemlig inddraget i studieområdet.
Den daglige ledelse i OECD i Paris havde Mr. J. M. Thomson og Mr. Wilken, men ud over deres
stab har også forskellige udenlandske trafikkonsulenter bidraget til at færdiggøre projektet i
sommeren 1976.
Rapporten er inddelt i 17 kapitler, hvoraf 6 er viet til at redegøre for de nuværende forhold, 5 er
reserveret udviklingen af modeller for beregning af fremtidig trafik og opstilling at alternative
transportsystemer, og 6 er benyttet til at beregne trafikken i år 2000 på de forskellige mulige
transportsystemer, inkl, udgifterne og fordelene.

1. Nuværende forhold

Området, der omfatter 14 lande,
har et areal på 2,5 mio. km2, altså
over 10 gange større end Boston-
Washington korridoren, og bebos
af 340 mio, indbyggere, af disse
bor 40% i byer med over 0,1 mio.
indbyggere. Området opdeles i 109
zoner, således Danmark i 2 (øst
og Vestdanmark), og Frankrig 119
zoner. Den gennemsnitlige zone-
størrelse er 30-40.000 km2, den
største omkring Madrid er dog
170.000 km2, det gennemsnitlige
antal indbyggere pr. zone er 2-3
mio, indb., det største antal om
kring London er dog 15 mio. indb.

I middel har området 180 bi

ler/1000 indb., men dette varierer
stærkt fra 240 i Frankrig til 15 i
Tyrkiet, 25 i Grækenland og 35 i
Jugoslavien. Vejnettet omfatter
50.000 km, heraf 20.000 km motor
vej, og banenettet 45.000 km bane,
heraf 30.000 km el-dobb. sporet ba

ne, og 160 lufthavne. Opgaven
kompliceres ved, at vejnet og ba
nenet foruden af fjeimtrafik d.v.s.
ture af længder over 80 km i den
ene retning, belastes af lokaltrafik
og godstrafik.

Trafikken i nettene er bestemt,
som angivet i tabel i og2 1970. Tal
lene i tabellerne er dels bestemt
ved tælling, dels ved modeller.
Vejtrafikken er mest usikker, der-

næst kommer banetrafik og ende
lig lufttrafik, bestående af rute- og
chartertrafik.

Der foretages Ca. 1000 mio, rej
ser pr. år i fjerntrafik. Disse kan
opdeles efter forretningsrejser og
korte og lange ferierejser, hvoraf
der årligt er Ca. 150 mio, 475 og 300
mio, rejser.

Man kan også opdele efter trans
portmidclelvalg således: Flytrafik
årligt ca. 50 mio., Banetrafik 220
mio, og Bil- og bustrafik 650 mio.
rejser.

De korte ferierejser (week-end
rejser) har middelrejselængder på
150 km, de lange ferierejser (som
merferie) har middelrejselængde
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på 500 km, og forretningsrejser
har middelrejselængde på 250 km,

afhængig af indkomstgruppe og
bilejerskab.

Den procentiske fordeling ser

således ud for trafikmængden:

I de følgende beregninger er udgif
ten til bilrejse og flyrejse sat til 5
cents pr. pass.km og til bane og
busrejse til 2,5 cents pr. pass.km.

Endvidere er en forretningsrej
ses timeværdi sat til 5$, en week
endferierejses timeværdi sat til 1,5

$ og en længere ferierejses time-
værdi sat til 0,75 $.

Man har arbejdet med 5 ind
komstgrupper, der for Danmark
omfattede < 12.000 kr. pr. år, <
24.000 kr., <37.000 kr., <61.000 kr.
og > 61.000 kr. Endvidere har det
været nødvendigt at korrigere kur
serne, således at spansk, italiensk,
engelsk og hollandsk valuta er
øget 48, 22, 7 og 7%, mens dansk,

svejtsisk, belgisk, fransk og tysk
er reduceret henholdsvis 19, 14, 12,
11 og 5%.

I denne analyse indgår resultater
fra 9 byer: Lissabon, Brygge,
Haag, Geneve, Linz, Valencia, To
rino, Toulouse og Düsseldorf.

Ulykker dræber i denne trafik:
9.300 pers. på vejene pr. år

170 pers. på banerne pr. år
100 pers. på flyene pr. år.

I Energi benyttes årligt:
10 mio t olie til denne trafik,
heraf

6 mio t til vejtrafik og
3 mio t til fly,

Udgifterne i driften er beregnet
til:
14,0 mia kr. pr. år, heraf
9,5 mia kr. til vejtrafik

0,3 mia kr. til bustrafik
2,0 mia kr. til banetrafik

2,0 mia kr. til flytrafik

Udgifterne til investering er op
gjort til:
2,5 mia $ pr. år i Italien
1,0 mia $ pr. år i England

0,5 mia $ pr. år for Spanien, Svejts
og Holland.

Tabel 2. Antal rejser i mio. pr. retn.
endrejser.

*) inkl. bustrafik
inkl. charter trafik

Forretnings- Korte Lange
rejser ferierejser ferierejser

Bil/bus 65 (15) 90 (55) 72 (30) (100)

Bane 21 (45) 8 (25) 17 (30) (100)

Fly 14 (60) 2 (10) 11 (30) (100)

100 100 100

Tabel 1. Europa. Rejser totalt. Mio. pr. retn. 1970 OECD. 2000 — Status quo.

Dan. Fran. Tyski. Engi. Ital. Span. Svejts Belg. Holl.

Dan. 0,3 1,5 0,3 0,3 0,4 0,2 0,1 0,3
0,6 2,2 0,6 0,5 0,7 0,3 0,2 0,5

Fran. 6,5 2,2 3,4 2,7 3,3 5,6 1,6
14,2 8,0 11,4 7,0 7,3 9,2 3,6

Tyskl. 1,4 4,3 2,0 3,3 3,2 8,5
2,9 7,9 5,5 5,4 5,3 15,7

Engi. 1,0 2,6 0,6 0,7 0,8
2,5 5,2 0,9 1,0 0,4

Ital. 0,5 2,6 0,3 0,8
1,5 5,2 0,8 1,8

Span. 0,5 0,6 0,5
1,3 1,7 2,0

Svejts 0,4 0,4
0,6 1,1

Belg. 3,9
6,8

1970 og 2000 fordelt på forretnings-/ferie-/week-

V.Tyskland England Italien Spanien

Frankrig 1 /0.9/4.5 0.5/0.9/0.7 0.6/0.9/1.8 0.2/1.5/1.0
4.3/0.9/9 2.3/1.3/4.4 2.3/1.5/7.4 1.1/3.0/2.8

V.Tyskland 0.5/0.6/0.2 0.7/2.9/0.7 0.2/1.8/0
1.6/0.7/0.6 1.8/4.3/1.7 0.7/3.1/1.6

England 0.2/0.7/0 0.1/2.4/0
0.8/0.9/0.8 0.4/4.2/0.5

Italien 0.1/0.3/0
0.6/0.7/0.2

Antal rejser i mio. pr. retn. 1970 og 2000 fordelt på Vej*)/Bane/Flyrejser**).

1970/2000 V.Tyskland England Italien Spanien

Frankrig 5 /1 /0.4 0.7/0.4/1.0 1.9/1 /0.5 1.5/0.7/0.4
8 /3.5/2.6 1.1/1.1/5.8 5 /3.7/2.6 2.9/1.6/2.5

V.Tyskland 0.3/0.2/0.8 2.6/1.1/0.5 0.8/0.1 / 1
0.4/0.3/2.2 3.4/2.2/2.2 i /0.3/4

England 0.2/0.1/0.7 0.8/0.1/1.7
0.3/0.1/2 0.9/0.3/3.8

Italien 0.3/0 /0.2
0.5/0.3/0.6
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2. Modeller og alternativer

Det understreges, at modellerne er
af strategisk art og ikke skal bru
ges direkte til planlægning.

Forretningsrejserne beregnes af
en ét-trins gravitationsmodel, som
udtrykker, at rejsetallet er pro
portionalt med de to betragtede
zoners bruttonationalprodukt og
en vægtet rejsetid mellem zoner
ne.

Regressionsanalyser er udført
England-kontinentet og inden
landsk i Tyskland. Rejserne opde
les i afstandsgrupper, hvoraf rej
ser under 250 km i landområder
mest foregår i bil, og rejser over
1200 km i fly; for de mellemstore
grupper er der konkurrence mel
lem bil, tog og fly. Der indførtes
nationale korrektionsfaktorer.

Ferierejserne beregnes af en fi
re-trins model, som udtrykker, at
rejsetallet er proportionalt med
befolkningstallet i en bestemt ka
tegori beskrevet ved hushold
ningsstruktur, indkomst og biltal
samt urbaniseringsgrad.

Endvidere er rejsetallet propor
tionalt med målzonens attrak
tionsvægt og omvendt proportionel
med rejsetid og rejsepris.

Net og korridorer

Der arbejdes med et vejnet be
stående af Ca. 800 knuder og 1500
strækninger, endvidere et banenet
bestående af ca. 600 knuder og 1000
strækninger samt et flynet be
stående af Ca. 80 knuder og 400
strækninger. Af hensyn til vejenes
og banernes lokaltrafik har man
valgt at afstå fra at bedømme ka
pacitetsbesvær på de strækninger,
som domineres af lokaltrafik i
nærheden af større byer.

Af hensyn til vej enes og baner-
nes godstrafik har man valgt at
fremskrive de enkelte stræknin
gers nuværende godstrafik for at
få et billede af strækningernes
kapacitetsbesvær. Et egentligt pa
rallelt løbende godstransportstu
dium var der lagt op til, men det
blev for kostbart og tidsrøvende at
udføre. For alligevel at gå mere i
dybden i særligt belastede områ
der har man valgt, som i USA, at
udføre visse korridorstudier. Der
er gennemregnet en nord korridor:

Frankfurt-Ruhr-Holland, og en
syd korridor: Barcelona-Marseille
Genova.

Nordkorridoren består af 7 zo
fler, som er inddelt i 28 delzoner.
Den består af et 500 km langt net
med 30 mio, indb. Sydkorridoren
består af 4 zoner, som er inddelt i
14 delzoner. Den består af et 900
km langt net med 10 mio, indb.

Alternativer

Af udviklingsalternativer har man
valgt 5, hvoraf 1. er fortsat udvik
ling som nu.

2. og 3. alternativ er ændring i
service, så banerne kører med hø
jere hastighed, 250-350 km/h (jfr.
Boston-Washington korridoren).

4. alternativ er en ændring i
struktur, så busnet og flynet de
centraliseres, 5. alternativ er en
ændring i politik, så vejnettets be
nyttelse fordyres ved afgift.

Det ses, at alternativ i er bilven
ligt, og alternativ 2-5 er kollektiv-
venlige, i det store og hele en af
lastningsmanøvre for veje og luft-
havne.

Man kan ikke af de udførte Cost
Benefit-analyser udpege et alter
nativ som bedre end de andre.

3. Prognoser for år 2000 for alter
native transportsystemer

3.1. Forudsat fortsat udvikling
som nu, Alternativ 1. Hele nettet.
Her regnes motorvej snettet for
doblet på 30 år.

Banehastigheden øges 30%.
Mange flyruter gøres direkte, og
til- og frakørsel forbedres.

Der kan ifl, modellerne, pkt. 2,
regnes med en fordobling af tra
fikken, d.v.s. Ca. 2000 mio, rejser i
europæisk fjerntrafik år 2000. Ta
bel 1, Forretningsrejser, skriver
sig for 450 mio. Korte ferierejser
for 850 mio. og Lange ferierejser
for 500 mio.

De 190% stigning i forretnings-
rejser skyldes stigningen propor
tionalt med bruttonationalproduk
tet. De 90% stigning i korte ferie
rejser skyldes stigningen propor
tionalt med biltallet. De 60% stig
ning i lange ferierejser skyldes
stigningen proportionalt med be
folkningstal, indkomst og antal fe
riedage.

Stigningen er ikke jævnt fordelt
over omràdet, i EF-landene reg
nes med en vækst på 75%, mens
Spanien, Portugal og Grækenland
regnes at få en vækst på 300%.

Flytrafikken øges til 200 mio rej
ser, banetrafik til 400 mio, rejser
og vejtrafik til 1200 mio. rejser.

Stigningen i flytrafik er over
200%, i banetrafik knap 100% og i
vejtrafik ligeledes knap 100%.

Det fremgår, at lange ferierej
ser vil fordele sig med 65% bilrej
ser, 5% busrejser, 20% banerejser
og 10% flyrejser.

Rejselængderne øges 10-15% så
ledes, at week-endrejserne ligger
på små 200 km, ferierejser på små
600 km og forretningsrejser på
små 400 km.

3.2. Hvorledes flere alternativer
virker ses bedst i f.eks. Nord-kor
ridoren. Amsterdam-Frankfurt
(440) km tager i dag 300/355/180
min, med henholdsvis bil/bane og
fly og koster i. kl. 131/77/174 DM.
Det er en kendt sag, at både veje
ne, banerne og luftvejene er over
belastet, der er næsten 600
tog/døgn langs Rhinens 4-sporede
strækning, og næsten 80.000 biler
pr. døgn på 4-sporet motorvej.

Man har afprøvet 3 strategier i
korridoren: I, hidtidige udvikling
fortsat, II, forbedret toghastighed

250 km/h, og endelig III, øget bilaf
gift ved motorvej skørsel, omståen
de er vist den procentiske fordeling

på transportmidler, se side 208.

Nordkorridoren er egentlig for
kort og burde forlænges med ka
naltunnel og engelsk korridor mod
nord og med alpetunnel mod syd.

Begge disse flaskehalse skal
nævnes i det følgende, da de er be
handlet af UIC, Kanaltunnelsel
skabet og det engelske miljømini
sterium.

Endelig skal omtales studiets
danske dele og deres sammen
hæng med Peter Bjørn Andersens
licentiatarbejde.

3.3. Coopers & Lybrand Ass. Ltd. i
England og SETEC-firmaet i
Frankrig har for kanaltunnel-sel
skabet udarbejdet en rapport i 1973
over problemerne, såvel tekniske
som økonomiske. Endvidere har
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færgeselskabet, Greater London
Council og transportministeriet
udsendt rapporter.

Prognoser har været grundlag
for kapacitets- og økonomistudier.
Prognoseberegningerne er ikke of
fentliggjort, men har omfattet 3
trin: 1) Prognose for total trafik
England kontinent, 2) Prognose
for fordeling på transportmiddel
og ærinde, 3) Prognose for den del,
der vil anvende tunnel.

Modellerne byggede på trafik-
analyser af adfærdsmønstre: Dels
en OD-analyse af rejsende over
kanalen, 31.000 interviewer over i
år, dels en spørgeanalyse af 4.500
englænderes ferierejsevaner, en
delig en spørgeanalyse af 25.000
englænderes korte ferieture, en
postkortanalyse af 3.500 bilklub
medlemmer, som havde haft bilen
med fra England til kontinentet på
ferie, samt en fransk OD-analyse i
havne, lufthavne, på færger og i
tog af kontinentale passagerer,
ialt 15.000 i sommerkvartal og
15.000 i efterårskvartal, — her blev
spurgt om rejsens anledning, bo
pæl, stilling og økonomi.

Man inddelte nu rejserne i ferie-
og forretningsrej ser, disse igen i
engelske rejsende, kontinentale
rejsende og ikke-europæiske rej
sende, samt bilrejser og ikke-bil-
rejser.

For fornøjelsesrejser tog man
ved prognosearbejdet hensyn til
befolkningsstigning, indkomst
stigning, rejsetid, rejsepris, rejse-
længde og værdien af en time. For

forretningsrej ser tog man hensyn
til stigning i antal ansatte, i regio
nal indkomst, i handel m.v. Som
rejsepris i tunnel anvendtes færge
billetpris reduceret 10-20%.

Med henblik på en fragtprognose
er udført følgende analyser: Dels
en analyse af engelsk eksport af
kontainergods 1970-71, ialt Ca. 42%

af den totale kontainergods
mængde over kanalen udformet
som en OD-analyse, samt en
transportmiddel- og transportru
tevalg-analyse, dels en analyse af
engelsk import af kontainergods,
ialt Ca. 52% af total mængde med
samme data.

Disse analyser suppieredes med
en takstundersøgelse af både styk
gods ogmassegods.

Prognosemodellen, opdelt på
vareart og lande, bygger på væk
sten i nationalindkomst og virk
ningerne af takstændringer.

Det totale rejsetal på Ca. 25 mio
pass. øges altså med Ca. 25 mio. på
10 år. Hvis tunnelen er færdig 1980

vil ca. 33% benytte denne, det
samme gælder 1990.

I 1957 passerede 0,3 mio biler, 6,5
mio. passagerer og 11 mio. t gods.

Der er regnet med en tunneltog
rejsetid på i time, mod nu en fær
gerejsetid på 3 timer, d.v.s. en rej
se London-Paris på 3 timer, mod
nu 9 timer (350 km). Der er regnet

1970 Alter- II III
nativ I toghast. yderl.

2000 250 km/h 50% øget
hidtidig ( + 10% pris) vejpris

Forretn. Vej 37 40 23 17
Bane 34 24 62 68
Fly 29 34 15 15

Ferie Vej 75 82 78 70
Bane 19 10 17 23
Fly 6 8 5 7

Week-end Vej 58 64 50 48
Bane 36 30 45 46
Fly 6 6 5 6

Total Vej 85 87 85 82
Bane 13 9 13 15
Fly 2 4 2 3

Tabel 3 giver kanaltunnelselskabets passagerprognoser, mio. pass.

Taliparantes ertunnelpass. 1970( ( 1980( ( 1990(

(engelske PaSS. 10 15 21
Pass.u.bil (kontinent. pass 4 6 13
ikke forr.rejse (ikke eur.pass. 2 5 8

16 26( 7) 42(10)

Forr. rejser 4 9 ( 2( 18 ( 3)
IALT 20 35( 9) 60(13)

(enge(skepass. 3 5 8
Pass. m. bil (kontinent.pass. 1 2.5 6
ikkeforr.rejser (ikkeeur.pass. 0 0.5 0.5

4 8( 5( 14.5 (10(

Forr.rejser 0.5 0.5) 0( i ( 1)

TOTALTREJSETAL 24.5 43.5(14) 75.5(24)

3 t*3

- IW.

Fig. 1. Kanaltunnelfor jernbane.
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HN - 40 års erfaring i projektering
og produktion af stålkonstruktioner

en viden der er værd at bygge på

HN’s ekspertise er til rådighed overalt, enten det gælder
specialopgaver, konstruktioner til industrien, halbygge
rier eller broopgaver, — hvor store frie spændvidder kræ
ves.

HN A/S er en stærk specialiseret virksomhed indenfor
stålkonstruktioner, — med en stor automatiseret produk
tionskapacitet, der tilgodeser såvel rationel som konkur
rencedygtig fabrikation.

Kontakt os allerede på skitsestadiet, dermed har De mulig
hed for, i et samarbejde, at udnytte hele den viden HN’s
ingeniørstab bygger på.

HEDE NIELSEIJA/sJJ

GODSBANEGADE 2 - 8700 HORSENS - TLF. (05) 624811 - HØJE TÅSTRUPVEJ 42 - 2630 TÅSTRUP - TLF. (02) 992689
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med en fordobling af togtallet, så
ledes atlS afg. pr. døgn fraLondon
til kontinentet ændres til 30, d.v.s.
i tog pr. time og ekstra tog i spids-
timerne. Taksterne er regnet re
duceret lidt i forhold til færgetaks
terne f.eks. er biltaksten nedsat
fra 10 til Befoikningstilvæk
sten er sat til 2% p.a. og national
indkomstvæksten til Ca. 4% p.a.
varierende fra land til land.

I kanaltunnelselskabets gods-
prognoser er 1970-trafikken opgjort
til 40 mio. t, hvoraf kun 15% er reg
net at ville være egnet til transport
gennem tunnel, hvis en sådan fand
tes. Af de 40 mio. t var nemlig 17
mio. t olie, af de resterende 23 mio.
t var 18 mio. t yderligere masse-
gods og kun 5 mio. t stykgods. Af de
15% egnet til tunneltransport i 1980
og 1990, henholdsvis 13 mio. t og 20
mio. t, regnes kun henholdsvis 5
mio. t og 8 mio. t at gå gennem tun
nelen eller knap 50%.

En særlig del af godstransporten
er biltransporten på jernbane. An
tallet af biler gennem tunnelen er
særlig behandlet i ministeriets
grønne rapport. Af tabel 3 ses bil-
tallet at udgøre Ca. 2,5 mio, biler
1980 og 5 mio, biler 1990 med de
ovennævnte takster. I dag er bil.
tallet på samtlige færge- og luft
færgeruter Ca. 1 mio. biler. Ved di
mensionering af forbindelsen
bro/tunnel og vej/bane har kapa
citetsproblemerne særlig været

drøftet, og de skal refereres her,
da emnet er aktuelt for de danske
forbindelser ved Storebælt, Øre
sund og Østersøen.

Man ville efter kontraktens un
derskrivelse i 1973 bygge en jern
banetunnel. Længden bliver Ca. 40
km under vand, 50 km fra bred til
bred og Ca. 70 km fra station til sta
tion. Tunnelen bliver boret i 3 rør.
En vejtunnel var overvejet, men
blev kasseret på grund af de større
udgifter til det større tværsnit samt
udluftningsproblemer i forbindelse
med søfarten i kanalen.

En vej- og jernbanebro var
overvejet, men blev kasseret på
grund af de større udgifter til 6

vognbaner, 2 jernbanespor og en
gennemsejllngshøjde på 70 m,
samt søfartens sikkerhedsproble
mer ved passage af de 140 under
støtningspiller i kanalen (10
spændvidder på 440 m og resten
225 m). Broen ville blive 34 km
lang.

Kapaciteten af jernbanetunne
len er 30-40 tog pr. time pr. retning.
Da hvert tog kan medbringe 1000
passagerer eller 1000 t gods eller
300 biler, er kapaciteten af de 2
tunneispor samt servicetunnelen
foreløbig tilstrækkelig, hvis prog
noserne holder.

I tabel 4 er der regnet med en li
gelig fordeling pr. time på passa

INSTALLATIONS TERMINALES FRANCAISES
PLAN MASSE

00 400

Tabel 4. Kapacitet at kanaltunnelen og trafik 1990.

års- måneds- døgn- begge pr. retn.
trafik trafik trafik retn. tils. kapacitet!

timetrafik time

Passagerer 24 mio 2,4 mio 80.000 16.000 10.000
Gods t 8 mio 0,8 mio 30.000 6.000 10.000
Biler 5 mio 0,5 mio 20.000 4.000 3.000

Tabel 5 giver en oversigt over fordelingen på transportmidler.

London-Glasgow London-Manchester
600km 300 km

mio pass. % mio pass. %

Bane 0.5 29 1.6 50
Bil 0.2 12 1.2 38
Bus 0.3 18 0.1 3
Luftfart 0.7 41 0.3 9

Mio pass. 1968 1.7 3.2
Mio pass. 1990 3.4-6.8 6.4-12.8
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ger-, gods- og biltrafikkapacitet.

Dette er en gennemsnitsbetragt

ning. I spidsperioder kan godstra

fik afvikles i nattetimerne, og en

del passagerer kan befordres i bil-

togene. 12 biltog pr. time svarer

altså til kapaciteten af en 6-sporet

motorvej med serviceniveau B.

Kapacitetstallene i tabel 4 er dog

udregnet på grundlag af 100% be

lægning, d.v.s. en reduktion er
realistisk. Hertil kommer lastbil-

trafik.

I London-Glasgow-korridoren,

600 km x 200 km, med næsten 40

mio, indbyggere, er der overS mio.

rejser 1970, ogmåske2o mio. 1990.

1990.

I tabel 6 angiver de første jern
banekøretider rejsetid i dag, og de
næste tider er for henholdsvis hur

tigere tog, 200 km/h, og luftpude-

tog, 400 km/h. Det samme gælder
for pris og fordeling. For flypris og
fordeling er der tale om henholds
vis alm. fly og helikoptere. Ved
sammenligning med tabel 5 ses, at
den forholdsvis enkle model har
givet til resultat, at jernbanerne
på den lange strækning øger sin

del af trafikken fra 29 til 47%, på
den korte fra 50 tH 55%. BH- og bus-

trafik går lidt tilbage, fra hen

holdsvis 12 til 7% og 18 til 10%, bil

over korte strækninger: 39 til 15%,

og bussen øger fra 3 til 5%. Flytra
fik aftager fra 41 til 36% og fra 9 til

25%, hvoraf dog kun de 5 er alm.

fly.
Beregningen er foreløbig, men

Tabel 6 giver en oversigt over rejsetid, pris og fordeling 1968-90.

London-Glasgow London-Manchester
Tid Pris Fordeling Tid Pris Fordeling
timer £ 1990% timer £ 1990 %

Bane 7-4-2 5-8 23 + 24 3-2-1 3-5 25 + 30
Bil 10-8 5 7 4-3 2 15
Bus 12-10 3 10 8-6 1 5
Luftfart 1 10-12 19 + 17 1 6-7 5 + 20

Tabel 7. Alpetunnelernes og passenes kapacitet og trafik 1970.

Mio pr. år Simplon Gotthard tunnel 2 tunnel 3
tunnel*) tunnel 1

Passagerer 3,5 7 — —

Godst 8 24 — —

Biler 0,15 0,6 1 (2)

Togpr.dag 113 243 gl.vej nyvej

Ant. spor, åbnår 2, 1924 2, 1882

Strækning Paris-Milano Lucerne-Lugano

Længde 20km 15km

Hertil kommer Semmering tunnel, 1854, Wien-Triest, 2 km, Tauern tunnel, 1909, Salz
burg-Triest, 9 km, Karawanken tunnel, 1906, Salzburg-Triest, 9 km.
*) Løtschberg tunnel, 1913,15km.

Güterverkeh rsströme
Nord-Süd, Süd-Nord IS 373

1970

Courants de traf ic
marchandises nord-

Beilage
Annexe 13

Ldtschberq

1943

4114 - Achoengruppe Susel-Milano/Oroupe duce 4114 aAle —Milano

Fig. 3. Godstrafik gennem Alperne 1970 i 1000 ton med jernbane.

1312 7914

LEGENDE

Ic Taus,nd Netto/ Tonnen

0 T,unsilce,k,h,

c E,porl / Import

1j Inne,cchcei, V,rk,h,
Oriasso/
Luino

9 229

TOTAL S000RENZE 12 972
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tager dog hensyn til forretnings-

rejser og andre rejser, bilejere og

ikke-bilejere, samt overvejer heli

kopterpladsernes placering. Hvor

vidt luftpudetogene realiseres, er

tvivlsomt, af 25 mio. £ er 15 brugt.

Alpeflaskehalsen har følgende

trafik og kapacitet, se tabel 7.

En ny jernbanetunnel over St.

Gotthard er under bygning til af

lastning af den hårdt belastede

Gotthard tunnel, endvidere er som

vist en vejtunnel under bygning.

3.4. Går man tilbage til COST 33’s

beregning af dansk trafik, er der

tale om2dele, eninderflandskogen

udenlandsk.

Indenlandsk trafik er beregnet

for 2 zoner, nemlig mellem øst- og

Vestdanmark.

Til alt held har civilingeniør Pe

ter Bjørn Andersen netop beregnet

denne trafik i sit licentiatarbejde,

så en sammenligning er mulig.

Ifølge COST 33 er trafikken mel

lem ø-V Danmark, fordelt således:

I parantes er vist Civil.ing. P. Bj.

Andersens tal, som stemmer i total

tal, men ikke i dele. Alt i alt kunne

det tyde på at COST 33s beregning

undervurderer trafikudviklingen.

Udenlandsk trafik er beregnet

for zoner syd og vest for Danmark,

hvorimod Norges, Sveriges og

Finlands trafik falder uden for

området.

Ifølge COST 33 er trafikken mel

lem Danmark og sydl. udland for

delt således:

Adderes indenlandsk og uden

landsk trafik, fås følgende progno

se for forskellige alternativer for

dansk trafik i indland og udland:

3.5. Konklusioner og sammenlig

ning med USA-studiet.

COST-studiet påpeger til slut de

faktorer, som har påvirket fjern-

trafikken i Europa, dels de poli

tisk-historiske, som har betydet

isolation for det enkelte lands tra

fik, og de geografiske, som også

har udøvet barriereeffekt, dels de

tekniske, som historisk set har

ændret vægten fra skibsfart over

baner til veje og luftfart.

Den isolation, som de store lan

des trafik har måttet leve med,

2000.
*) inkl. bustrafik ca. 10%
**) inkl. chartertrafik

Danmark ø-V Pass. i mio. 1970 2000

Indland (begge retn. tilsammen) Status quo

Biltrafik 5,4) 9

Bustrafik 0,2) (5,9) 0,4) (11,8)

Banetrafik 3,0 (3,1) 5 (3,7)

Lufttrafik 0,8 (0,6) 1,4 (0,9)

Total 9,4 (9,6) 15,8 (16,4)

Pass. i mio. 1970 2000

Forretningsrejser 0,8 (2,6) 1,8 (5,3)

Ferierejser 5,6) (7,0) 7,8) (11,1)

Weekendrejser 2,8) 6,6)

Total 9,2 (9,6) 16,2 (16,4)

Danmark-Udlandet

Pass.imio. 1970 2000

Biltrafik 3,6 5,0

Bustrafik 0,4 0,4

Banetrafik 1,2 2,0

Flytrafik 2,8 6,0

Total 8,0 13,4

Mio. pass. 1970 2000 S. q. Tog Vejafgift lDecentr.

total 250 km/h betal. fly,

busnet

Biltrafik 8,8 14,1 i 7 6 9,0 13,6 13,6

Bustrafik 0,7 0,9 1,0 1,4 1,1

Banetrafik 4,2 6,9 1 4 3 7,5 7,0 6,9

Flytrafik 3,5 7,9 3 4 i 10,2 5,4 7,9

17,2 29,8 5 15 10 27,7 27,4 29,5

Alt. I Fo Fe W Alt. II Alt. V Alt. IV

Ser man på Danmarks trafik med udlandet ser den således ud fordelt på:

Fo = forretningsrejsende 1970/2000 Status quo

Fe ferierejsende

W = weekendrejsende

Fra Danmark til: (i 1000 pr. retn.)

Frankrig Tyskland England Italien Spanien Holland

Fo 80 221 151 363 52 169 52 126 13 57 68 206

Fe 162 229 580 674 217 289 244 317 413 574 183 274

W 18 115 810 1257 7 94 7 61 3 51 17 63

1970/2000
Det ses, at ferietrafik dominerer undtagen til nabolandet Vesttyskland,

og fordelt på Vej,Bane, Fly 1970/ 2000 Status quo

Fra Danmark til: (i 1000 pr. retn.)

Frankrig Tyskland England Italien Spanien Holland

Vej* 157 166 935 1312 62 93 112 157 110 173 147 293

Bane 24 59 451 434 18 23 20 39 8 43 30 112

Fly** 79 341 155 528 196 436 171 308 311 466 85 137

1970/2000
Det ses, at flytrafik dominerer undtagen til Tyskland og Holland i år
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har medført, at tilgængeligheden
til visse områder med voksende
befolkning, erhverv og fritidsvirk
somhed stadig er blevet bedre og
bedre, den såkaldte tilgængelig
hedsspiral, som betyder, at trans
portsystemet kun udbygges, hvor
man kan se, at der er brug for det
øjeblikkeligt.

I de 25 år fra 1950 til 75 er prak
tisk talt 90% af Europas motorveje
bygget, bilparken er vokset fra Ca.
5 mio, til Ca. 70 mio, biler, næsten
alle Europas lufthavne er bygget
eller ombygget i denne periode, og
flytrafikken er vokset fra 5 mio.
pass. til 100 mio. pass. I mellemti
den er banerne moderniseret og
har trods konkurrencen fordoblet
trafikken. De forbedrede levevil
kår i perioden betød en enorm
vækst i ferietrafik, week-endtrafik
og forretningstrafik, som især
Fællesmarkedet har haft betyd
ning for.

Kun 17% af fjerntrafikken går
fra storby til storby, men det gør
næsten alle motorveje og flyruter.
St7-ukturen bør ændres. I mange
lande er ønsket om at øge kapaci
teten af motorveje og lufthavne
blevet standset af miljøh.ensyn,
specielt støj og landskabsæstetik,
men også energiforbrug har spillet
ind. I studieområdet er 3% af de
folk, der ikke bor i byer, generet at
trafikstøj, og kun 16% bruger olie-
besparende el-baner. Det er af stor
betydning, at der planlægges in
ternationalt i trafikspørgsmål.

I 25-års perioden 1975-2000 kan
man beregne, at Europas befolk
ning i studieområdet øges fra godt
300 mio. til 400 mio, indbyggere.
Urbaniseringen øges fra 40% til
50%. Nationaiproduktet fordobles
eller tredobles. Arbejdsstyrken
øges 25%. Biltallet stiger fra 70
mio, til 140 mio, biler, heraf bil-
ejende husstande fra 50 til 110 mio.

Priserne på vejtransport regnes
øget 10%, bustransport 15%, og
pris på flytransport regnes at falde
10%.

Inden for biler og fly regnes ikke
med nye epokegørende opfindelser
inden år 2000, derimod regnes med
anvendelse af hurtige tog, med
hastighed 250-350 km/h. De sidste
kræver dog i visse tilfælde nye sig-

nal- og sporanlæg og betyder for
mindsket kapacitet. Man regner
ikke med, at telekommunikation
kan aflaste fjerntrafikken, ca. 75%
af fjerntrafikken er private ferie
rejser.

Banerne bør ved højt serviceni
veau holde ferierej sende og forret
ningsrejsende borte fra vejene i
spidsperioderne i større byer, hvor
der i forvejen er overbelastning at
nærtrafik. I denne forbindelse kun
ne det også for vejene have betyd
ning, om week-endtrafikken kunne
spredes ud over hele ugen. I øvrigt
bør bustrafikken fremmes, både i
rute- og i charterform. I år 2000
har stadig kun 80% af husstandene
bil. Færgetrafik bør helt undgås.

I alternativ I, som regner med
fortsat udvikling i Europas trans
portsystem som hidtil, regnes med
en investering i alle tre transport
midler på 60 mia $ i 30 år.

Væksten i trafikken regnes sær
lig at ske i Sydeuropa, mens f.eks.
Tysklands trafik vil stagnere, med
faldende indbyggertal. Vejkapaci
tetsproblemerne vil stige i byernes
forstæder, trods øget vejbyggeri.

Banerne kan enten ved øget ser
viceniveau opnå en lille blom-

string som i Japan, eller, hvis intet
gøres for at øge serviceniveauet,
visne helt hen, som det er set i
amerikansk jernbanepersontrafik.
Flytrafikken regnes at vokse til
det 4-dobbelte, imidlertid vil større
fly og flere direkte ruter kun for
doble antallet af landinger og star
ter, og kapacitetsproblemerne på
landings- og startbaner vil afhjæl
pes at stigende automatisk flyve-
ledelse.

Forretningstrafikmodellen var
ret svag og manglede data. Ferie
trafikmodellen har formodentlig
givet for lave tal. Særlig lufttra
fikprognoserne er usikre.

Det forventes, at vejulykkestal
lene kan reduceres til år 2000, dels
fordi antallet at motorveje og veje
med midterrabat, med lavere
ulykkeshyppighed end andre veje,
vil øges fra 40 til 80% at alle veje,
dels fordi nogle lande allerede har
en ulykkeshyppighed, der kun er
50% af andre landes, endelig fordi
selv disse lande med lav ulykkes
hyppighed ved sikkerhedsfrem
mende foranstaltninger regner at
kunne reducere ulykkestallet
yderligere.

I alternativerne II og III, som

Fig. 4. Vejenes dognirafik i 1000 biler 1970 og 2000 ifølge COS T.

212 Dansk Vejticlsskrift nr. 12. 1976



Dansk Vejtidsskrift

1976

53. ÅRGANG

UNDER REDAKTION AF

H. H. RAVN, PROFESSOR, CIVILINGENIØR

A. 0. HAUGAARD, CIVILINGENIØR

REDAKTIONEL MEDARBEJDER

F. J. BOAS, KGL. KOMMISSARIUS

UDGIVET AF

AMTSVEJ IN SP EKTØR FOR EN IN G EN

I DANMARK

EKSPEDITION

TEKNISK FORLAG

KØBENHAVN



Anmeldelse af bøger
Planning and Design of Airports.
Fredensborgvejen
Prisbøgerne V & S Priser - anlæg og
V & S - Priser - husbygning
Sikker på skolevejen
Transportation and Traffic Enginee
ring Handbook 100
Traffic Flow Theory, A Monograph . 100

Foreningsmeddelelser
Dansk Amtsvejingeniørforenings ge
neralforsamling og årsmøde i Roskil
deamt30. maj—1.juni 1976
Årsmødet den 31. maj—i. juni 1976.

Personalia
Thorvald Jørgensen
Asger Hjelm Knudsen
S. K. Andersen

Kongresser og kurser
Indtryk og uddrag fra et vejkursus i
London
21. internationale vejkongres i Bad
Meinberg
Indtryk fra International kongres for
offentlig transport i byer, Nice
25—31. maj 1975 73
Kursus i vejgeoteknik 100
International konference om beton
belægninger 149

Fra ministerierne
Overdragelse af tankanlæg 32
Nedrivningsvilkår ved dispensation
fra byggeliniepålæg 47
Udgiftsfordeling ved ledningsarbejde 48
Lodsejerklage over dårlige oversigts
forhold 49
Anvendelse af fordelsreglen ved eks
prop nation 50
Erstatningskrav for afspærring af
kommunevej 67
Forlægning af privat fællesvej 120
To højesteretsdomme om forvent
ningsværdier 138
Fordeling af udgifter til vedligehol
delse af privat fællesvej 156
Spørgsmål om istandsættelse af of
fentlig vej, der overgår til privat fæl
lesvej 156

Nyt fra Vejdirektoratet
Fra vejregelsekretariatet
Fra økonomisk-statistisk afdeling
Sparevejledning for kommunerne...
Nyt fra Motorvejskontoret i Birkerød
Trafikforsøg på Storstrømsbroen
Rønde motorvej
Belægningen på den jyske motorvej.
Samarbejdet mellem Vejdirektoratet
og Dansk Vejtidsskrift
Videreførelse af entrepriser overdra
get til Vadskjær & Svendsen kon
cernen og Geobyg A/S

Forslag til lov om visse hovedlande

13 vejsstrækninger 97

52 Trinvis udbygning af motorveje,
samarbejdsaftalen 118

72 — Statens vejlaboratorium, laborato

72 riesrapporterm.v 118
Nordisk rapport om laboratoriefor
hold 119
Forbundsstyrelsesmøde i Nordisk
vejteknisk Forbund 128
Lov om hovedlandevejsstrækninger
vedtaget 128
Samarbejde etableret mellem Vejda
talaboratoriet og Landinspektørernes
EDB-service A/S LESA 129

101 Trafikrapport 1976 153
107 Indvielse af den nye Hadsundbro . . 153

Nyt uheldstatistiksystem 154
Regler for vejbelysning 154

V Vejdatalaboratoriets analyseprogram
68 anvendt ved planlægning af kollektiv

120 trafik A13
204 Regler til brug ved prioritering og di

mensionering af forstærkningsarbej
der
Handlingsplan for FOU-opgaver...

— Tematiske kort
Inventering af hovedlandeveje
Nordiske bæreevnemålinger
Vestmotorvejen Ølby-Ringsted

61 Ring B4 mellem Ballerup og Tåstrup
— OECD-rapport om vejforstærkning.

Administration og økonomi
Sydmotorvejen — igen 27
Samarbejde om bestyrelsen af ho
vedlandevejene 81
Vedligeholdelse — Mål og Midler. . . 115
Rentabilitet og black-spot arbejder. . 121
Anvendelse af EDB i tekniske for
valtninger 136

—Genbrug ved vejbygning 161
økonomisk analyse af vejtyper 166
OECD og vejforskning 180
Vestmotorvejen Køge- Ringsted,
Holbækmotorvejen Tåstrup-Hede
husene i nr.11 *)

Befæstelse og bindemidler
Laserstyring af asfaltudlægning . 15
Rapport om CC teknik 17
Vedligeholdelse af asfaltbelægninger 23
Vejes isolation mod frost 33
Udviklingstendensen for overflade-
behandlinger 53
Betonvejes friktionsegenskaber . .. 66
Styrkeparametre i Statens Vejlabo
ratoriums dimensionering af bitumi
nøse belægninger 78
Betonkontrol med Lok-test 79
Overfladebehandling af stærkt trafi
kerede veje 85
Bestemmelse af E-værdier in situ . . 86
Motorvejsbelægninger I 146
Motorvejsbelægninger II 150
Genbrug ved vejbygning 161
‘stmotorvejen Køge-Ringsted,

Holbækmotorvejen Tåstrup-Hede
husene i i nr. 11 ‘)
Repaving — et nyt element i Dansk
vejbygning 200

Færdsel
Sydmotorvejen — igen 27
Om udvidelse af trafikkens serviceni
veaubegreb 91
Trafik til Lyngby Storcenter 177
Første samlede transportplan i Euro
pas fjerntrafik 205
Selvstændigt net af grønne stier i
Nordsjælland 214

Maskiner
Laserstyring af asfaltudlægning
Vejprøvemaskine
Ny statiske vejtromler
Demonstration af 0 & K gummi
hju Islæsser

Projektering
Vejes isolation mod frost 33
Rapport om massedisponering 51
Anvendelse af EDB i tekniske for
valtninger 136
OECD og vejforskning 180
Vestmotorvejen Køge-Ringsted,
Holbækmotorvejen Tåstrup-Hede
husene im. ii *)

Selvstændigt net af grønne stier i
Nordsjælland 214

Broer og tunneler
Om fugtighed i betonbroplader 31
Indlæg vedrørende dampdiffusion i
betonveje 52
Skaderapport for brovedligeholdelse 125

Vejtilbehør
Døden i mørket 67
Kantpæle 124
Forslag til nye normer for vejbelys

Diverse
En vejdatabank — principper og an
vendelse 7
Vejbygningsundervisningen i Dan
mark 57
Geokodning, teori og praksis 65
Nyt udgravningssystem, der for
hindrer de meningsløse ulykker ved
sammenskridning i udgravning 68
Glatføreteori og klimatologi 69
Eksamensarbejder ved IVTB 1975
lefterår) 98
Efteruddannelse. Etablering af VEJ
EU 99
Roskilde amtskommune 110
Dræning afveje 130
Flyvehavre — et internationalt pro
blem 155
Præsentation af Gyrobil 157
Nystradograf 174J “3

15
39
66

66

A14
A14
203
203
203
204
213
213

ning 141

80
80
83
83
84
95
95

95

96



Ester Andersen.166
Keld Andersen nr.11 *)

Klaus Bach Andersen 166
S.K.Andersen 115
Th. Ehlers Andersen 124

— Jørgen Banke 157, 174
Viggo Bay 136
P. H. Bentsen 177
Axel 0. Bohn 57
Lars Bolet 166
J. E. Borch-Jensen 150
Otto Christensen 31
Ove Eriksen 110
E. Frederiksen 141
Erik Greby l0inr. 11 )
Poul Hansen 68
L. Æ. Hartøft 125

Forfatterfortegnelse
Erik Jacobsen 17 Rune Sandahl 33
FredeJensen 23 Ivar Schacke 1BO
Hartmann Jensen 53 Per Simonsen 39
H.C.Jensen 130—A.Skjoldby 7B
Vagn W. Laursen 157 JohannesSloth 7,157
Ivan Madsen 51 Søren Hebsgård Sloth 133, 146
Per Milner 95, 2 i nr. ) Jørn Svendsen 53
Erik Dam Mortensen 27 Anders Sørensen 39
Peter Nielsen 69 Torsten Thorsen 52
Gert Olsen 121 Per Ullidtz 86
FrankS. Pallesen 1 J. B. Willadsen 23
Per Rose Persson 81
Flemming Petersen 31

— Knud A. Pihl 161 *) I nr. 11 har en artikel fra Vejdirektoratet
Tom Rallis 73, 91, 205 fået egen paginering således, at Vej
H. H. Ravn 63, 66, 67, 85 tidsskriftets s. 183 er artiklens s. 1 og ar
Jan E. Rosen 15, 200 tiklens s. 16 er Vejtidsskriftets s. 198.



•
c
,t

f
l
f
4
f
l
.t

f
l

r
’
t
z
’
i
s
:
r
’

.•
;.

•
i w

x



Nyt fra Vejdirektoratet

Anlægs- og driftsområdet

Ring B 4, mellem Ballerup og Tåstrup

I december 1976 åbner den nordligste del af Ring 4 mellem Balle
rup og Tåstrup. Åbningen omfatter den 3,4 km lange strækning
fra Ballerup Boulevard til Ballerupvej.

Den resterende ca. 5 km lange strækning fra Ballerupvej til
Holbækmotorvejen ved Tåstrup åbnes ultimo 1977.

Med åbningen af 1. etape, Ballerup Boulevard — Ballerupvej
fås en tiltrængt omkørselsvej for Ballerup bymidte. Den nuvæ
rende forbindelsesvej mellem Ballerup, Ballerupvej og Tå
strup/Albertslund og Hold-an vej, afbrydes nord for Ring 4, såle
des at al trafik for fremtiden skal benytte Ring 4.

Samtidig med åbningen af 1. etape vil Fabriksparkens forlæn
gelse blive ibrugtaget på strækningen fra Ballerupvej til umiddel
bart vest for Ring 4, hvor Fabriksparken tilsluttes eksisterende
Ledøjevej, og hvorfra samtidigt den anlagte forlængelse af Snub
bekorsvej vil give forbindelse i sydvestlig retning ad den eksiste
rende Snubbekorsvej til Roskildevej via Hveen Boulevard.

Med åbningen af 2. etape, Ballerupvej-Holbækmotorvejen, ul
timo 1977, vil Ring 4 være fuldført, således at man får en god vej-
forbindelse mellem Ballerup samt områderne nord herfor og hen
holdsvis områderne vest for Tåstrup (Holbækmotorvejen) og om
råderne syd for København (Købe Bugt Motorvejen).

Ring 4 fra Ballerup Boulevard til Holbækmotorvejen anlægges
som 4-sporet parkvej med en midterrabat varierende fra 6 m til 19
m; men først når hele strækningen er åbnet, ultimo 1977, vil vejen
blive afmærket som motorvej.

Forbindelsen mellem Ring 3 og Ring 4, Jyllingevejs forlængel
se, en strækning på Ca. 3 km, påregnes åbnet i efteråret 1978.
Hermed vil Vejdirektoratets anlæg af veje i Københavns vestegn
være bragt til en foreløbig afslutning, idet Motorringvejen fra Jyl
lingevej til Holbækmotorvejen vil blive åbnet i sommeren 1977.

Statens Vejlaboratorium

OECD-rapport om vejforstærkning

Statens Vejlaboratorium har deltaget i en OECD-vejforsknings
gruppe vedr. vejforstærkning. Arbejdsgruppen har udarbejdet en
rapport, der netop er udkommet. — Rapporten omtaler indled
ningsvis problematikken vedrørende vejbefæstelsers nedbryd
ning og årsager til forstærkningsarbejder. Et særligt kapitel bely
ser de økonomiske aspekter og valg af forstærkningsstrategi.
Gruppen har kortlagt, hvorledes man i de forskellige OECD-lande
vurderer vejbefæstelsers bæreevnemæssige tilstand, og rappor
ten giver en ret fyldig oversigt over de metoder og det måleudstyr
de anvendes.

I afsnittet vedr, dimensionering af forstærkninger inddeles de
anvendte metoder i 3-4 hovedtyper og som eksempler omtales en
metode fra hver type nærmere. Et kapitel behandler nogle prakti
ske problemer i forbindelse med forstærkningsarbejder, og ende
lig munder rapporten ud i nogle generelle konklusioner samt an
befalinger for den fortsatte udvikling.

Rapporten »Road Strengthening< fås gennem boghandlere og
udlånes fra Statens Vejlaboratoriums bibliotek.

regner med øget serviceniveau på
banerne, forudsættes, dels 3600 km
strækning omlagt til hastigheden
250 km/h, dels 9000 km til hastig
hed 350 km/h, med en investering
på henholdsvis 60 mia. $ og 70 mia
$ i 30 år, hvor motorvejsudbygnin
gen så til gengæld er modificeret i
forhold til alternativ I (140.000
km — 180.000 km vognbane*). Dis
se alternativer skulle øge banean
delen af fjerntrafik med 20%-
30%, — den er i dag 15-20%. Dette
ville betyde, at 60 mio. bilrejser
(6% af det samlede tal) ville over
gå til banerejser, overraskende
nok i begge alternativer II og III.
Lufttrafikken ville slet ikke influe
res heraf. Alternativ III ville nem
lig kun generere nye banekunder
blandt forretningsrej sende.

*) mod ellers 230.000 km.

I alternativ IV, som regner med
øgede afgifter på biltrafik og luft-
trafik for at dæmpe disses trans
portmængder, er regnet med sam

me vejnet som i alternativ II. Vej-
afgiften skulle erlægges omkring
60 byer og i 20 storlufthavne. Ud
bygning ville kun koste 45 mia. $. I
den forbindelse regnes med decen
traliseret bus- og flynet. Dette ville
betyde en 10 mio, lavere trafik,
men store skift fra lufttrafik (43
mio.) og biltrafik (25 mio.) til ba
netrafik (32 mio.) og bustrafik (26
mio.). Det understreges, at vejaf
gifterne for at aflaste biltrafikken
også måtte påføres nærtrafikken.
Dette alternativ har laveste inve
steringsomkostninger, laveste
driftsomkostninger og lavest ener
giforbrug.

I alternativ V, som regner med
planlagte ændringer i bosætning

og erhvervsmønster og planlagte
ændringer i feriemønstret, er veje
ne udbygget som i alternativ II og
differentieret som i alternativ IV,
det samme gælder luftfarten. Ba
nerne som i alternativ I. Udbyg
ning ville koste 75 mia. $. Lufttra
tikken er stor.

USA studiet var et decideret
korridorstudium svarende til
f.eks. nordkorridorstudiet i COST
projektet. I modsætning til USA-
studiet omfattede COST-projektet
et 10 gange større areal med 10
gange flere indbyggere, og det var
ikke muligt at gå så meget i detail
ler med det store net som i Was
hington-Boston korridoren. Der
imod kunne COST-studiet nok
være gået mere i detailler med
nordkorridoren og sydkorridoren,
end tilfældet er. Her har man mere
glæde af USA-korridorstudiet.
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Selvstændigt net af grønne stier
i Nordsjælland

Frederiksborg amt har gennem et par år arbejdet koncentreret med planlægning og anlæg af
stier i egen tracé. Projektet, dets baggrund, financiering og særlige spørgsmål beskrives her
ved et koncentrat af amtskommunens »stiinvesteringsplan 75c

Stier i det åbne land har i mange
år været genstand for overvejelser
i Frederiksborg amt, idet gen

gemførelsen af vejprojekter uden

anlæg af cykelstier, gav anledning

til kritik fra cyklister og fodgæn
gere.

Cykelstier langs med landeveje

ne må fortsat antages at være nød
vendige ved indfaldsveje til byom
råder, som tiltrækker trafik til

skoler, forretninger m.m., når eta
blering af stiforbindelse i egen tra

cé af forskellige årsager ikke er

mulig at gennemføre. Landeveje

ne med cykelstier er bekostelige i

anlæg. Udbygning med cykelstier

er ca. 6 gange dyrere, cykelstriber

ca. 4 gange, end anlæg af stier i

egen tracé. Stier anlagt på denne

måde imødekommer ikke krav om
æstetik og vil i rekreativ henseen

de være dårlige på grund af støj,
dårlig luft og ulykkesrisiko.

Stier i Nordsjælland har derfor
været debatteret i de senere år. I

1968 blev der nedsat et stiudvalg

med repræsentanter for frednings

planudvalget, statsskovvæsenet og

amtskommunen, hvor spørgsmål
om formål, behov og realisering
blev taget op i sammenhæng. En

af stiudvalget i 1970 nedsat ar

HEVIDERET HOVSTIDISFOSITIOHSPLA3i

1. Asitsgrænse ved Farum—HillerØd

2. HillerØd—Tisvildeleje

3. HillerØd—Fredensborg

9. Rundt om Enrum sØ med tilslutning til sti
22 og sti 5

5. Trekant Fredenubnrg—HelsingØr—Hornbæk og
over del ar sti 1 tilbage til Fredensborg

i. Hornbæk—Tisvildeleje

7. Tisvildeleje—Hundested

8. Hundested—Frederiksværk til Arresg

9. Rundt cm’ ArresØ

b. ArresØ—Helsinge—nti 2

11. HillerØd—ArresØ

12. Frederiksværk—Frederikssund mod Roskilde
(ned gren til drresØ)

13. Frederikssund—Farum

19. Farum—StenlØse mod Roskilde

15. Farum-Rungsted

ii. Aætsgræonee Smidstrup—HelsingØr

17. østlige kyststi i Hornsherred sti 19 —

Skibby - mod syd

iS. Vestlig isystoti i Hornaberred sti 19 —

Vellerup (med gren til sti 17)

19. Kulhus færge—Frederikssund

2u. Gilleleje vest næ Græsted til sti 2

21. HillerØd—Slangerup

22. HillerØd—Gilleleje

23. Fredessborg-Hsælebæk-Hivå

29. StrØ Hjerge

Hti nr. 23 og 21* er ikke godkendt af amtsrådet.

Flikette bnvedstier er underopdelt.
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bejdsgruppe foreslog amtskom
munen at udarbejde en hovedsti

dispositionspian i samarbejde med
fredningsplanudvalget, statsskov
væsenet og kommunerne.

Frederiksborg amtsråds tekni
ske udvalg vedtog i januar 1971 at
påtage sig opgaven. Frede
riksborg amtsråd godkendte på sit
møde i august 1972 i princippet et
skitseforslag til hovedstidisposi
tionsplan for Frederiksborg amt
omfattende 21 hovedstier.

Amtsrådets godkendelse åbner
mulighed for på længere sigt, at få
etableret et selvstændigt trafiknet
for fodgængere og cykellister, hvor
stier forbinder byer og forøger til
gængeligheden af de rekreative
områder. Det regionale stinet skal
koble byernes stier sammen med
skovstier og stier i det åbne land og
derved tilstræbe at betjene så man
ge trafikmål som muligt. Et sam
menhængende stinet skal kunne
benyttes ikke blot til udflugts- og
motionsformål, men også til hver
dagens mange ture, f.eks. til ar
bejdsplads, skole ogbycenter. Med
en så stor udnyttelse som overho
vedet mulig, vil stinettet samtidigt
forøge trafiksikkerheden på vore
veje, alene derved at vejene aflas
tes for stinettets trafikanter.

For at fremme realiseringen af
stinettet og for at skåne det eksis

terende miljø, søges de eksiste
rende stier udnyttet i størst muligt
omfang i sammenhæng med f.eks.
gamle teglværksspor, private fæl
lesveje og lignende beskedent ud
nyttede trafikanlæg, idet man her
ved tilstræber at begrænse anlæg
af nye stier. Sikring af sammen
hæng i stinettet stiller særlige krav
til skiltning og information.

Forbindelserne til trafikmålene
bør være kortest mulige: Hvor
nyanlæg er påkrævet prioriteres
landskabets mange værdier meget
højt. Beliggenhed i skove, på høj
dedrag, i dale, ved søer, langs kys
ten og gennem moser, giver af
veksling og oplevelser, som til
skynder til størst mulig udnyttelse.
Udbygning med rastepladser, par
keringspladser og tilslutninger til
det kollektive trafiknet, vil yderli
gere styrke udnyttelsen.

Hovedstidispositionsplanen er
en principplan, og ændringer i pla
nen må forudses, idet stiernes rea
lisering bygger på en forudgående
detaljeret rekognoscering. Samar
bejde med en lang række myndig

heder er absolut påkrævet og stil
ler store krav til koordinering af
beslutninger om anlæg samt eks
propriation af rettigheder og area
ler. Som eksempel på ændring i
forhold til dispositionsplanen kan
nævnes den i maj 1975 åbnede sti
mellem Hillerød og Gileje.

Det regionale trafiknet

I februar 1975 forelå »Skitse til vej
plana for perioden 1975-90. Denne
vejplanskitse for et primært vejnet
i Danmark, er udarbejdet af de i
1972 nedsatte vejplanudvalg og fo
religger således som en udvalgs-
betænkning. Arbejdet er udført i et
samarbejde mellem staten, amts
kommunerne og kommunerne.
Vejplanskitsen er en sektorplan og
udgør derfor en begrænset del af
den fysiske planlægning. Gensidig
koordinering med regionplanar
bejdet er en nødvendighed.

»Vejinvesteringspian 74, der er
udarbejdet af Frederiksborg
amtskommunes tekniske forvalt
ning i marts 1974, indgår i oven
nævnte vejplanskitse. Forvaltnin
gens investeringsplan er et udspil i
den langsigtede trafikpolitiske

målsætning i Frederiksborg amt. I

den foreslåede prioritering af in
vesteringerne er der taget hensyn
til regionplanarbejdet. Den fore

slåede igangsætning af arbejder i

perioden 1975-80 indgår i anlægsaf
delingens arbejdsprogram, og in
vesteringsplanen indeholder i øv
rigt en belysning af anlægsarbej
derne, men i en aftagende detalje
ringsgrad helt frem til 1990.

Hovedstinettet er et selvstæn

digt trafiknet for fodgængere og

cyklister. Det må sidestilles med

vejnet, bus- og banenet. Stiernes

planlægning og realisering må
nødvendigvis koordineres med

både byplanarbejdet og den kol

lektive trafik. I betydeligt omfang
afvikles den kollektive trafik på
vejnettet, og effektiviteten tillæg

ges en stadig større værdi, ikke

mindst fordi ca. 50% af befolknin
gen ikke har bil til rådighed.

Niveaufri skæringer, eksisteren
de og nye, må indgå i sti- og vej
nettes detailplanlægning og gen
nemføres overalt, hvor stier og
landeveje skærer hinanden. Ned
lagte vejarealer, f.eks. på grund af
nyanlæg og forlægninger, må lige
ledes indgå i planlægningen og ud
nyttes i størst muligt omfang. Si
deanlæg, dvs, parkeringspladser
for både biler og cykler (raste

pladser) og lign, må medtages
som en naturlig del af trafiknettet
og er i øvrigt af særlig betydning
for de rekreative områders tilgæn
gelighed. Klar information på
stierne om tilslutninger til det kol
lektive trafiknet er et nødvendigt
led i sikring af sammenhæng i de
forskellige trafiknet.

Stiplanlægning i naboamter

Københavns amtskommunes tek
niske forvaltning har i marts 1975
færdiggjort en række notater ved
rørende udarbejdelse af forslag til
etablering af et sammenhængende
cykelstinet. Planlægningsarbejdet
bygger i høj grad videre på de ek
sisterende cykelstier og den gam
le plan fra 1936 »Københavnseg
nens grønne område. Teknisk ud
valg i Københavns amt har ud
arbejdet skitseforslag til ti hoved-
stier med en samlet længde på 143
km. Tre af disse stier rummer mu
lighed for tilknytning over amts-
grænsen til stinettet i Frederiks
borg amt, nemlig sti nr. 5, fra
Klampenborg til Fiskebæk, sti
nr. 9, fra Heilerup station langs
kystbanen til amtsgrænsen og sti
nr. 10, fra Hareskovvejs stier
langs Værebro å forbi Søndersø.

Eksisterende stier indgår natur
ligvis i hovedstinettet og tre af dis
se krydser amtsgrænsen, nemlig
sti nr. 1, som planlægges tilknyttet
sti nr. 1 i Frederiksborg amt, sti
nr. 7, fra Jægersborg station langs
Helsingørmotorvejen og sti nr. 13,
fra Rundforbi gennem Kohaven og
Rudeskov.

I Roskilde Amtskommune har
den tekniske forvaltning forelagt
et forslag til hovedstidispositions
plan omfattende blandt andet re
kreative stier langs Køge å og på
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Bognæs, samt stiforbindelser fra
Roskilde til henholdsvis Greve og
Lejre.

Det er af største betydning, at de
regionale stier kædes sammen
over amtsgrænserne, og samar
bejde herom er allerede indledt.
Samarbejdet om information og
skiltning på eksisterende stier
prioriteres særdeles højt og i øv
rigt må samarbejdet omfatte eta
pe- og tidsfølgeplaner såvel som
arbejde om stiernes udstyr.

Detailpianlægning

Stisystemets grundtanke — at ho
vedstier sammensættes af nye sti-
strækninger, eksisterende stier,
private fællesveje, skovveje o.lign.
— medfører, at de enkelte stier be
står af delstrækninger, som besty
res af forskellige ejere eller myn
digheder og tjener, afhængig af
deres beliggenhed, forskellige pri
mære formål.

De eksisterende kommunale
stier i byområderne benyttes pri
mært til færdsel mellem bolig-sko
le, bolig-arbejdssted og bolig-cen
terområde. Stien skal kunne be
nyttes hele året og har derfor i for
hold til andre egnede stitraceer
som regel en meget høj standard.
De fleste stier med »bymæssig
funktiong har fast belægning, af
vandingssystem, belysning og
ryddes for sne om vinteren. Uden
for byområderne findes fra ældre
tid skolestier, kirkestier, tinghus
stier m.v, som især tidligere hav
de en bymæssig funktion for be
stemte brugere. I dag findes disse
stier ofte kun som en smal fodsti
langs markskellene.

Skovveje, både i statsskovene og
i de private skove, benyttes til bil-
og transportkørsel i forbindelse
med skovens drift og tjener samti
dig som rekreative stier for fod
gængere og cyklister. De fleste
skovveje har en grusbefæstet
overflade, enkelte er asfalterede.
Igennem en årrække har stats
skovvæsenet arbejdet med af
mærknirig af vandreture og anlæg
af ridestier i statsskovene. En
koordination af disse anlæg med
hovedstier er nødvendig. Stats
skovvæsenet har, som bestyrelse
for disse veje, givet tilsagn om at

foretage en rimelig vedligeholdel
se af de skovveje, som indgår i ho
vedstisystemet.

Private fællesveje er veje som
ikke er offentlige og derfor kun må
benyttes af de færdseisberettige
de. Vejene bestyres af beboere,
grundejerforeninger eller lignende
og kommunen er vejmyndighed.
Vej enes ringe trafik gør dem ofte
egnede til stiformål. Private fæl
lesveje udenfor byområdet kan op
deles i veje, som er adgangsveje til
enkeltliggende boliger, og veje
som giver adgang til marker og
tjener landbruget.

Vejenes standard er meget va
rierende og markvejenes egnethed
er afhængig af årstiden.

Sammenkobling af de forelig
gende stimuligheder forudsætter
anlæg af mindre strækninger ny sti
samt lovliggørelse af offentlig sti-
færdsel på de private fællesveje.
Den gennemgående hovedsti tilby
der sig til mange forskellige grup
per borgere. Stier med primær by
mæssig funktion vil som udgangs
punkt og bindeled forøge hoved
stiens rekreative værdi og om
vendt kan en rekreativ sti få be
tydning også som skolesti eller sti
mellem bolig og arbejdssted. Den
sammenhængende hovedsti vil øge
mulighederne for fodgængere og
cyklister i og i nærheden af byen,
og ved at skabe muligheder for
langturstrafikanter vil den samti
dig opfylde et regionalt formål.
Hovedstiens værdi vil vokse med
antallet af tilslutninger af lokal-
stier. Etablering og drift af stisy
stemet kræver derfor forhandling
og samarbejde mellem de berørte
stibestyrelser både ved planlæg
ningen, i anlægsperioden og ved
den senere vedligeholdelse.

Ved forhandlinger mellem amt
og kommune må afklares, hvilke
nyanlæg og ekspropriationer af
rettigheder på private fællesveje,
der foretages af kommunen, og
hvilke der foretages af amtskom
munen.

Udgangspunktet ved disse drøf
telser kan være det synspunkt, at
kommunen etablerer hovedstien
på byzonearealer og amtskommu
nen på landzonearealer. Særlige af
taler kan træffes om delstræknin

ger i nærheden af byområdet, som
vil opfylde et primært lokalt behov
eller hvor anlæg af delstrækningen

ifølge kommunens planlægning er
henført til en anden tidsperiode.
Aftalen kan f.eks. indeholde en ud
giftsfordeling eller enighed om, at
stiens etablering udføres af en
myndighed, og vedligeholdelsen —

snerydning, belysning — påhviler
en anden.

Ekspropriation

Anlæg af offentlige stier samt er
hvervelse af arealer og rettighe
der hertil sker med hjemmel i lov
om offentlige veje, lovbekendtgø
relse nr. 423 af 11/9-1972.

Ifølge lovændringen af 19/6-1975
ligestilles offentlige stier med of
fentlige veje.

a) Hvis der anlægges en offentlig
sti over privat areal, må er
hvervelsen ske ved ekspropria
tion. Lov om offentlige veje —

kapitel 5.

b) Hvis den offentlige sti etableres
over privat fællesvej eller pri
vat fællessti, kan dette ske uden
ekspropriation, men dog såle
des at grundejerne har mulig-

EKSPROPRIATIONENS FORLØB

‘5

Forarbejde I

• Teknisk udvalg

Amtsrådsbeslutning

Forarbejde II

Indvarsling

Ästedsforretning
Overvejelsesfrist

Vurdering af nye forslag

Teknisk udvalg

— Aintsrådsbeslutning

Ekspropriationsmeddelelse

Klagefrist og eventuelt

Behandling af klager
Anlægsarbejde igangsat

Erstatningaudbetaling
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Vejtræerne skal plejes
Jordbundsforhold undersøges og
anvisning gives på hvordan salt
skaderforhindres eller afhjælpes.
Et af de bedste hjælpemidler er
udluftningselementer.

GREN PARTIER Wirer isættes til sikring at udsatte grenpartier.

FÆLDNING Også her besidder vi overlegen teknik. Særligt bør vor rodfræ
ser nævnes, den skader ikke omgivelserne (belægninger) og
kan uden risiko arbejde nær ledninger i jorden.

PLANTNING

HENRIK RAVN AIS
Prøvensvej 20 2610 Rødovre
Specialfirma i træpleje og træf lytning
Fældning, beskæring tlf. (01) 41 0228
Plantning tlf. (03) 28 23 15

Sådan
forhindres
og afhjælpes
SALTSKADER

BESKÆRING
RÅD

Trimning for døde grene, udtynding, formning, styning.

Råd udbores med motordrevet værktøj, plomberes med plast-
skum.

PRISER Vort moderne udstyr og
os at konkurrere overalt

REFERENCER gives med glæde.

specialtrænede folk gør det muligt for
i landet.
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teknisk forlag a-s
Skelbækgade 4
DK-i 717 København V
Telefon 01 -21 6801
Reg. nr. 36883
Telex 16368 Tekfo DK

DANSK VEJT11JSSKBIYf

Prisliste*) gældende fra 1. januar 1977

‘ly
Superfos
D3l,nOattlfl 5*,

) Alle priser er ekskl. moms.
) Annoncer indrykket i perioden indtil

28. februar 1977 vil grundet loven om
prisstop blive faktureret til 1976-priser.

1778

Annoncepriser:
Dobbeltside
Forside
Bagside
1/1 side

1/2 side

kr. 3.775,-
kr. 2.600,-
kr. 2.400,-
kr. 2.100,-

kr. 1.175,-

hjd. x br.

120 x 200
248x 185
265x 185

j 265x 90
i 130x 185

1/4side kr. 625,- {
1/8side kr. 345,- 63x 90
1/1 sides annoncer kan efter aftale trykkes
til bladets kant mod et tillæg af 10%.

Udgiver:
Amtsvejinspektørforeningen i Danmark.

Formål:
I relation til vejtekniske forhold i ind- og
udland at belyse tekniske, økonomiske og
lovgivningsmæssige spørgsmål af interes
se for såvel vejteknikere som kommuner
og offentlige institutioner. Bladet er med
delelsesorgan for Dansk Amtsvejingeniør
forening.

Ud kommer:
12 gange årligt, d. 9. i måneden.

Nettooplag:
1.782 eksemplarer ifølge Dansk Oplags
kontrol for perioden 1/7 1975—30/6 1976.

Salgstorm:
Betalt abonnement.

Abonnementspris:
Kr. 128,- årligt.

Læserkreds:
Vejteknikere, amt og kommune. Fuld
dækning for området vejbygning og vej-
teknik.

Særplacering: + 10%.

Farvetillæg:
For annoncer på omslaget er forsidens
farve gratis. Ekstra farver overalt i bladet à
kr. 400,-.

Indlæg:
Efter tilbud.

Gentagelsesrabat:
6 x 5%, 12 x 10%, forudsat at annoncerne
bestilles på én gang og indrykkes inden for
i år. Rabat omfatter ikke indlæg og farve
tillæg.

Fremstilling:
Offset.

Trykmaterialer:
Reproduktionsklart materiale i form af
rentegninger, offsetfilm, positivfilm raster
54 eller klicheaftryk i forhold 1:1. Mellem-
optagelser for annoncørens regning.

Format:
A4(297 x210 mm).

Indleveringsfrist:
Annoncematerialet må være teknisk for
lag i hænde senest 4 uger før annoncen
ønskes indrykket.

Annulleringsfrist:
Senest 4 uger før bladets datering.

Betalingsbetingelser:
Netto kontant.

Ret til ændringer forbeholdes.



hed for at få påkendt spørgs
målet, om de derved har lidt et
tab, for taksationsmyndighe
derne. Lov om offentlige veje —

kapitel 10.

Et stianlæg er et forholdsvis lille
anlægsarbejde, der ikke stiller sto
re geometriske krav til linieførin
gen, og forslaget vil derfor ofte
kunne ændres uden at det har ne
gativ indflydelse på stiens funk
tionsmæssige eller æstetiske vær
dier.

Lodsejeres lokalkendskab og
eventuelle særlige ønsker om
stiens placering, bl.a. af hensyn til
landbruget, vil derfor i en vis ud
strækning kunne imødekommes.

Detailprojekt

Når der er enighed mellem amt og
kommune om den nævnte arbejds
deling, vil amtskommunens prak
tiske opgaver i forbindelse med
anlæg af delstrækninger, hovedsa
geligt være i det åbne land.

På grund af arbejdets karakter
er der ikke for disse delstræknin
ger udarbejdet detailprojekter
svarende til detailplaner for vej-
anlæg eller for stianlæg i byområ
derne. Erfaringer har vist, at eks
propriationsplanen i mål 1:1000,
som viser på hvilket areal stien
skal placeres, har været et til
fredsstillende arbejdsgrundlag i
marken. Planen giver samtidig en
vis flexibilitet i stiplaceringen når
store sten, enkeltstående træer el
ler andre forhold gør det ønskeligt.
Ved stiens skæring med veje, åløb
eller ved parkeringspladser og lig
nende, anses udarbejdelse af de
tailprojekter imidlertid — også i
landområderne — for nødvendige.

Mindre restarealer, overtaget i
forbindelse med anlæg af en sti, vil
blive benyttet til etablering af ra
stepladser, opsætning af bænke
m.v. Nyplantning af træer på ra
stepladser og langs stien kan være
en del af anlægsarbejdet.

Der er ikke udarbejdet en tek
nisk beskrivelse eller regler efter
hvilke nyanlæg af stier skal udfor
mes. Da den gennemgående ho
vedsti på grund af forskellige be
styrelser og forskellig benyttelse
flere gange skifter karakter un
dervejs, anses det for mest rime

ligt, at udførelsen af de delstræk
riinger, som nyanlægges, vurderes
i hver enkelt situation. Det er ikke
stiens udseende, som vil karakte
risere hovedstierne, men en for
disse stier fælles og oversigtlig
vejvisning.

økonomisk grundlag

Amtsrådet får til stadighed an
modninger om anlæg af cykelstier
langs bestående hoved- og lande
veje. ønskerne er ofte berettigede,

idet cyklister på 6-7 m brede veje
føler sig trængt, men anlæg af stier
er som før nævnt bekosteligt. For-

synes en ny landevej med cykel-
stier er merudgiften pr. km. ca.
600.000 kr. og med cykelstribe ca.
370.000 kr.

A. Ved anlæg af egentlige cykel-
stier langs bestående veje vil
adkomst til stiarealet og tilpas
ning af sideanlæg (rabatter,
grøfter m.v.) også medføre
store anlægsomkostninger.

B. Ved etablering af cykelstribe
gennem inddragelse af sidera
batter vil tillige driftsomkost
ninger for selve stiarealet blive
uforholdsmæssigt store, idet
sti- og kørebaneniveauet ved

Sti Rabat Korebane

1,5

TVÆRPROFIL A.CYKELSTI

StiRabat Rabat

1,25 2,5 1,25

AaJM3.)‘Ak

\ \-s cm

\çrusbærelag

TVÆRPROFIL C. HOVEDSTI
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fremtidige belægningsarbejder

må følges ad.

Endelig bliver der ved anlæg af

stier langs vejene i almindelighed

tale om nyetablering i hele vejens

længde i modsætning til hovedsti

dispositionsplanens princip, hvor

man gennem et anlægsprogram af

størrelsen ca. 60 km har sammen-

koblet eksisterende stier og veje til

et samlet net på Ca. 425 km længde.

C. Tværprofilelementerne i en ho

vedsti, for de delstrækningers

vedkommende som er nyanlæg

udenfor byområdet, består af

2,5 m færdselsareal samt 1,25-

2,00 m brede siderabatter.

Færdselsarealets overflade ud

føres i en standard, som er eg

net for fodgænger- og cykeltra

fik; af omkostningsbestemte

årsager foreløbig bestående af

3-5 cm leret grus. Der eksperi

menteres dog med andre be

læg-ningstyper, der kan tjene til

at holde stierne faste og støv-

frie.

Stiernes hovedtyper

Hovedstidispositionspianen er som

den er vist her en princippian, og

ændringer i planen må forudses,

Skema med oversigt over stiernes funktionaværdi

efter de forskellige kroterier.

Definitioner

Kriteriedekning let antal kriterier hovedstien
opfylder.

Kriterievegt Det antal kriterier, der til—
legges serlig vegt for denne

Forbindelsessti Hovedsti der forbinder to lx—
vedstier.

idet stiernes realisering bygger på

en forudgående detaljeret rekog

noscering. Som tidligere bemær

ket har ændringer allerede fundet

sted, der er fremkommet nye for

slag og enkelte vedtagne stræknin

ger er underopdelt efter geografi

ske og anlægsmæssige synspunk

ter.

Hovedstidispositionsplanen om

fatter nu et stinet med en samlet

udstrækning på 425 km fordelt på

24 stier. Den enkelte hovedsti sam

mensættes ofte af flere forskellige

stityper med følgende hovedtyper:

Stier i det åbne land. Stier i og om

kring byerne og stier i skovene.

For at give en samlet oversigt over

dette forhold, er stjerne opstillet på

nedenstående skema.

Det fremgår af stiskemaet, at de

fleste stier og delstrækninger (35

ialt) forløber i alle tre kategorier,

men det er især stiforløbene i det

åbne land, der er amtsrådets ho

vedopgave. Af de 193 km i det åbne

land vil en stor del være eksisteren

de stimuligheder, og egentlige ny

anlæg kan skønsmæssigt sættes til

30% eller Ca. 60 km fordelt over det

samlede stinet på 425 km.

Af stiskemaet fremgår det vide

KÆTERIEOVERSIGT

re, hvor varieret et forløb hver sti i

stinettet har i forhold til land

skabstyperne, således at naturop

levelsen bliver markant. Fordelin

gen af de tre hovedtyper på den en

kelte sti varierer meget, og det får

igen indflydelse på anlægs- og ved

ligeholdelsesprogrammerne. Det

kan noteres, at 33 skovområder

fordelt over hele Nordsjælland be

røres af stinettet.

Grundlag for etapemddeling

Som det fremgår af de foregående

afsnit, vil hovedstinettet kunne

dække mange funktioner, både

som helhed og for enkeltstier i de

tilfælde, hvor stistrækninger enten

på forhånd har bestemte funktio

ner i lokal sammenhæng eller ved

sit anlæg opfylder sådanne.

For at opnå en samlet vurdering

af hovecistiplanens og de enkelte

stiers funktionelle betydning er de

enkelte funktioner gennemgået og

en række væsentlige kriterier for

en stis funktion derefter opstillet i

nedenstående oversigt.

1.

2.

Stien har et rekreativt formål.

Stien øger tilgængeligheden til

udflugtsmål.

0 Stien opfylder kriteriet

5 På denne sti tillegges kriteriet serlig vagt

Sti lelstrek— Langde 1 2 3 i 5 6 7 8 9 10 11 Kriterie— Kriterie— Bemerkoixger
nr. ning nr. km dakning vagt

1 15 XXXXXxo x n X b 6

2 2.1 b XXoxoxo xxx X 11 3
2.2 8 XXo 000 000 X b 3

3 12 XXX X Xxx xxx X 11 6

i 1.1 21 X X X x 0 x x x X 9 i Forbindelsessti
1.2 2 X X 0 0 0 0 X 7 3
1.3 3 X X X x x X x 8 5 ForbindeJ.seaati

5 5.1 1]. X X X X X x o o X x X 11 7
5.2 11,5 X X X 5 X x x X 0 X 10 7
5.3 6,5 X X x X x 0 0 0 0 X 10

6 6.1 9 X X X X x x x X x X 10 6
6.2 15 X X X X 0 0 0 X 0 X 10 6

7 18 XXx 000 XXX X b

8 ii XXX Xx 000X x X 11 6

9 35 XX Xxx 000 X 9 b

b 5 X X X 0 0 0 X 7 i Forbindelsesati

11 8 x x X o o o o 7 2 Forkixdelsesati

12 12]. 8 5 X X 0 x o o 7 3
12.2 12 XXX 0000 X x 9 i
12.3 i X X 0 o 2 Forbindelseaati

13 13.1 11 X X X X x x 6 5
13.2 8 X X X X n X o 7 5

11 12 X XxX i 3

15 12 5 X X X X 0 0 5 8 6

L6 23 X XXXXx x X 5 9 7

17 18 XX 0 X0 5 3

18 18.1 18 XX o Xx 5 3
18.2 6 XX 0 Ko 5 3

19 19.1 5 X X X I XX 0 X 8 7
19.2 11 XX 5 KoK b 5

2x 9 X 0 X x o x x o 8 2 forbindebaeasti

21 12 Xx XXX 5 3

22 26 XXX X xox X 0 X b 6

23 6 X 5 x o x 2 6 3 Porbindelseonti

2]. 12 XX 50 Xo X 7 5

35 125 25 35 23 1]. 35 29 35 25 2o 15 2].
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3. Stien er med til at forbedre
trafiksikkerheden på lande
vejssystemet.

4. Stien er med til at forbedre
trafiksikkerheden for trafik til
og fra arbejdspladser, skole,
idrætsanlæg m.v.

5. Stien indgår i en forbindelses
funktion med andre stier.

6. Stietableringen er i overens
stemmelse med andre myn
digheders sektorplaner.

7. Sammenhæng med Regionplan
73 og andre regionale planer.

8. Stien er let at etablere areal
mæssigt.

9. Stien er billig at anlægge (ny
anlæg).

10. Stien er velmotiveret, tradi
tionsmæssigt eller landskabe
ligt.

11. Stien baseres på et ønske om
etablering, kommunalt eller
fra anden side.

De opstillede kriterier over
funktionsværdi vil kunne optræde
med forskellig vægt for den enkel
te sti. I nogle tilfælde vil opfyldel
sen af et enkelt kriterie alene kun
ne motivere stianlægget, som
f.eks. i en afgørende forbindelses
funktion mellem to længere stier.

Kriterie 1, det rekreative for
mål, må sammen med kriterie 2,
tilgængelighed til udflugtsmål, ka
rakteriseres som væsentlige.

For kriterierne 3 og 4, der går på
øget trafiksikkerhed, er der fore
taget overvejelser i relation til tra
fikuheldsstatistikken, til bopæl-ar
bejdskørsel og til aflastningsfunk
tionen for de til landevejene paral
lelt løbende stier.

En gennemgang af uheldsstati
stikken for 1973 for amtets lande
veje og hovedlandeveje viser, at
stierne 2, 13, 16, 19.1 og 22 vil kunne
indtræde i en sikkerhedsfunktion
på dette område. I relationen bo
pæl-arbejdspladskørsel indtræder
stierne 1, 2, 5, 8, 15, 16, 19.1 og 22.
Endelig kan der peges på, at i alt
22 stier eller delstrækninger vil
kunne fungere aflastende som pa
rallelt løbende stier til hovedlan
deveje eller landeveje, således at
en del af cykeltrafiken vil kunne
flyttes over på den til landevejen
svarende hovedsti.

Opfyldelsen af kriterie 5, forbin

delsesfunktionen, er på forhånd
indarbejdet i den sammenhængen
de stiplan, men det skal anføres, at
netop muligheden for at kunne
komme rundt i systemet er vigtig.

Kravene om sammenhæng med
andre planer, såvel lokale som re
gionale, må være naturlige i plan
lægningssammenhæng, ligesom
kriterierne 8, 9 og 10, der går på
administrativt lettere gennemfør
lige stier, naturligt vil melde sig i
de samlede vurdering. Det skal
dog bemærkes, at en mere præcis
vurdering af disse kriterier dels
kræver en detaljeret gennemgang
af den enkelte sti, dels kræver poli
tiske beslutninger fra de kommu
nale myndigheder.

Kriterie 11 om stiønsker, der er
fremsat fra kommuner, andre of
fentlige myndigheder og interes
seorganisationer bør medtages,
bla. fordi ønskerne dækker over et
aktuelt behov for det udpegede sti-
forløb. Dette gælder bl.a. stifor
bindelsen fra Fredensborg mod
Humlebæk-Nivå-området (nr. 23)
og et stiforløb over naturområdet
Strø Bjerge (nr.24).

Etapeinddelhig

Den foreløbige etapeinddeling har
kunnet foretages med oversigten
over stiernes funktionsværdi efter

de forskellige kriterier som hoved-
grundlag. I modstående skema for
etapeinddeling er der udover stier-

nes længder, kriteriedækning og
kriterievægt også anført, hvor
mange af de enkelte kriterier, der
hver for sig kunne motivere eta
blering af den pågældende sti eller
delstrækning.

I afvejningen af enkeltstiernes
placering i grupperne er også
medtaget andre hensyn og værdier

end skemaet kan give udtryk for.
Sammenhæng under opbygningen
af stisystemet er således vigtig for

en rationel udnyttelse af de fore
tagne investeringer i stianlægge
ne, og visse stiforløb som f.eks. sti

er rundt om de store søer melder
sig som et stærkt folke- og turist-

ønske udover det i kriterierne
medtagne.

Idet også de budgetmæssige in
vesteringsrammer er medtaget i

overvejelserne, er stierne slutte
ligt opdelt i tre grupper svarende
til tre udførelsesetaper, således at
gruppe I omfatter stier, der er
tænkt projekteret og udført inden
for et kortere åremål, gruppe II
ligger lidt længere ude i fremtiden,
mens gruppe III omfatter den
sidste etape med bl.a. regionplan
mæssige hensyn.

De i gruppe I placerede stier og
delstrækninger har dækning for
fra 7 til 11 kriterier. De fire forbin
delsesstier 4.1, 4.2, 10 og 11 opfyl
der også andre kriterier end sam
menkobling. Sti 13.2 er taget med
fordi den er aktuel i området mel
lem Slangerup og Frederikssund
og sti 19.1 er aktuel i sammenhæng
med landevej strafiken Frederiks
sund-Jægerspris.

Stier i gruppe I danner med und
tagelse af 19.1 og 13.2 et sammen
hængende net i den nordlige del af
Frederiksborg amt med en samlet
længde på 217 km fordelt med 52,5
km i skovområde, 69,5 km i byom
råde og 95 km i det åbne land. Med
Hillerød som et let tilgængeligt ud
gangspunkt åbnes der allerede i
denne etape adgang til mange af
Nordsjællands naturværdier og se
værdigheder.

Gruppe II omfatter 142 km i
skovområde, 53,5 km i byområde
og 52 km i åbent land. Under hen
syn til den forestående planlæg
ning af regionplanens udflugtsom
råder er stierne i Hornsherred
henført til gruppe II.

Stierne nr. 15 og 16 afventer til
slutningsmulighed til stierne i Kø
benhavns amt, og stiforbindel
se mellem København og Nord
sjællands traditionelle udflugts
mål etableres allerede i første eta
pe ved regionalsti nr. 1.

Gruppe III omfatter resten af
stinettet, i alt 53 km fordelt med 7
km i skovområde, 7 km i byområ

de samt 39 km i det åbne land. I
denne gruppe er de stier placeret,

der forløber i regionplanens by
vækstområde samt stierne nr. 23
og 24.

De tre grupper har en klar ind

byrdes sammenhæng, og ændrede
forudsætninger vil kunne betyde
flytning af en sti fra en gruppe til
en anden. Den samlede etapeplan
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viser betydningen af, at der i grup
pe I er et stort samlet stinet, 217
km, til rådighed i amtets udpræget
rekreative del, og samtidig at
stjerne i gruppe II og III kan eta
bleres enkeltvis og alligevel have
god kontakt med det allerede an
lagte stinet.

Samlet anlægsprogram

Det samlede anlægsprogram for
deles således angivet i km:
Gruppe I II III I alt

Skovområde 54,5 36,5 7 98
Byområde 73,5 53,5 7 134
Åbent land 102 52 39 193

Ialt: 230 142 53 425
Et egentligt anlægsprogram må

naturligt bygges på en tidsfølge
plan for de enkelte grupper. Vejin
vesteringsplan 74 indeholder et 15
års program opdelt i en periode på
5 år og en efterfølgende på 10 år.
Opstilles et tilsvarende program
for hovedstidispositionsplanen for
delt på 3 perioder på hver 5 år, vil
der for gruppe 1-stierne skulle eta

bleres 20 km sti i det åbne land om
året svarende til gennemsnitligt
nyanlæg af Ca. 5 km sti om året ud
fra de foretagne undersøgelser.
For gruppe II og III bliver de til
svarende tal 3,5 km og 2 km om
året.

Sammenfatning

I første periode fremkommer et
samlet budget på 600.000 kr./år
(niveau april 1975) for anlæg og
drift tilsammen, hvorefter det
samlede budgettal i de to næste pe
rioder aftager til 450.000 kr. årligt
ved udløbet af 15-års perioden.

Udfra de fundne tekniske og øko
nomiske forudsætninger kan an
lægsprogrammet som rammeplan
for de tre grupper afbildes i et in
vesteringsdiagram, der sammen
holdt med driftsudgifterne angiver
de samlede budgetbeløb for aniæg
og drift af hovedstierne for perio
den 1975-90. Stiinvesteringsplanen
er som tidligere nævnt som vejin
vesteringsplanen udarbejdet som
en langsigtet plan for denne 15 års
periode uden at tidsperioden dog
skal opfattes som en egentlig bin
ding.

imill
kr

I Aæg+ Drift
o,:

Anlæg

I I I —

1975 1980 1985 1990

I— 1.Etape —I— 2. Etape —4—— 3.Etape —I

Gruppel GruppeM Gruppelil

INVESTERINGSDIAGRAM STIER 1975-90

220 Dansk Vejtidsskrift nr. 12. 1976



Frederiksberg Runddel
må være gjort af noget særligt
for at holde til min vægt
årudogårind.

Salviacim er slidstærkvejbelæ ing.
Stærkt befærdede vejstrækninger. busholde

pladser, parkeringspladser - steder, hvor der er store
punktbelastninger. stor slitage. temperatursvingninger,
og hvor belægningen skal være modstandsdygtig over
for olie og kemikalier.

Der er Salviacim Bituheton velegnet.
Salviacim forener asfaltens fleksibilitet med

betonens hårdhed. Det er en fugefri belægning, der ud-
lægges maskinelt. Salviacim kan udlægges på meget små
arealer, som f.eks. buslommer,og store arealer, som det
er gjort på flystartbaner i Kastrup Lufthavn. Den er
økonomisk både på kort og langt sigt. De hør tage Sal-

viacim med i Deres overvejelser, når De stiller krav til
Deres helægninger.

Rekvirer yderligere oplysninger om tekniske
data og erfaringer med Salviacim Bitubeton.

RASMUSSEN & SCHIØTZ
Datavej 26. 3460 Birkerød.Telf. (02) 81 66 00

—,-y

,4”;,.’?”•
/
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IK*KI Mastixisolering til
Betonbroer

et færdigudviklet og sikkert

isoleringssystem

KØBENHAVNS ASFALTKOMPAGNI A/S
GRUNDLAGT 1900

SCANDIAGADE 14 2450 SV (01) *21 4111

Vejsektorens efteruddannelsesorgan

udsender nu sit kursusprogram for
foråret 1977

VEJEU har til formål at opgøre behovet
for og gennemføre teknisk-faglig efter
uddannelse for medarbejdere inden for vej
sektoren, d.v.s. vejadministrationerne,
entreprenørvirksomheder, rådgivende
firmaer m.fl.

Hvis De ikke har modtaget kursus-
programmet senest 3. januar, kan dette
rekvireres hos VEJ EU’s sekretariat:

00 DanskeIngeniøn
00 Efteruddannelse

DtH, bygning 303,2800 Lyngby,
(02)882300
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