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DEMAG
ASFALTUDLÆGGEP

DVEflBEVISENDE FDDELE

1 Udlægningsbredden er trinløs varia
• bel. Passer til enhver opgave

2 Ensartet kompression og vibration i
I hele det valgte arbejdsområde—

3 Stor bredde. Demag leveres med ar
bejdsbredde 2,50 — 5,50 og 3,00 —

• 6,50 meter.

4 Intet montagearbejde på arbejdsste
det. Maskinen er arbejdsklar med det

• samme.

5 Større effektivitet på grund af stor ar-
• bejdshastighed.

THOMAS SCI-lI4IDT AIS
Krogshøjvej 30, 2880 København-Bagsværd
Telefon: (02) 98 1233 . Telex: 37460
Arhus-Afdeling: Møgelgårdsvej 14
8520 Lystrup . Telefon (06) 22 1455

6. Effektiv servicestab til rådighed og
reservedele på lager.
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til de af vore kunder, der i
den foregående 10-dages
periode har aftaget mere
end 500 tons skærvebærelag.
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resultaterne.
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Færdselsloven at 1976
Af kontorchef P. Wiese og fuldmægtig Bjarne Christensen, Justitsministeriet

Den 1. maj 1977 trådte den nye færd
selslov i kraft. Den nye færdselslov
afløser færdselsloven af 1955 og er til-
blevet på baggrund af det internatio
nale samarbejde, som bl.a. finder
sted inden for Nordisk Vejtrafik Ko
mité, Den europæiske Transport
ministerkonference og FN’s økono
miske Kommision for Europa. End
videre er der ved lovens udarbejdelse
taget hensyn til udtalelser og indstil
linger fra en lang række danske myn
digheder og organisationer m.v.

Ved udarbejdelsen af den nye færd
selslov har man lagt vægt på at til-
nærme de danske færdselsregler til
de internationale, herunder navnlig
nordiske færdselsregler. Lovens an
det hovedformål er gennemførelsen
af en række yderligere regler til
fremme af færdseissikkerheden, her
under navnlig regler, der skal sikre
de svage trafikantgrupper, såsom
skolebørn, ældre, handicappede m.v.
Endelig har man ved udarbejdelsen
af loven lagt vægt på at gøre denne
lettere læselig og lettere anvendelig,
dels gennem en forbedret systematik
og et tidssvarende sprog, dels gen
nem en en konsekvent gennemførelse
af overskrifter til samtlige afsnit og
paragraffer.

En afgørende forudsætning for, at
loven kan virke efter sin hensigt, er
imidlertid, at lovens brugere, d.v.s.
trafikanter af enhver art, får det for
nødne kendskab til regiernes eksi
stens og indhold. Dette er navnlig vig
tigt ved en lov som færdselsloven, der
dagligt anvendes af praktisk taget
alle her i landet. For at lette tilegnel
sen af de mange nye regler gennem
fører Rådet for større færdseissikker
hed i perioden omkring lovens ikraft
træden den 1. maj 1977 en stor propa
gandakampagne om den nye færd
selslov. Kampagnen vil bl.a. inde
holde indslag i dagpressen, radio og
TV, ligesom materiale om den nye
færdselslov vil blive udsendt til sko
lerne.

Færdselsloven af 1976 indeholder et

betydeligt antal ændringer og præci
seringer i forhold til færdselsloven af
1955. Det er derfor selvsagt ikke mu
ligt i denne forbindelse nærmere at
redegøre for alle ændringer og præci

seringer, men som et supplement til
og uddybing af Rådet for større færd
selssikkerheds kampagne viii det føl
gende nogle få af de vigtigste ændrin
ger blive nærmere omtalt.

Etoid

4

om den r.y
færds lov

Denne brochure
indeholder kun de vigtigste

nyheder i den ny færdselslov, som
gælder fra den 1. maj 1977.

Den ny afmærkning med “haj
tænder” og 8-kantede stop-tavler, påbudt brug af

sikkerhedssele og styrthjelm samt promille-reglerne
trådte allerede i kraft i sommeren 1976 og ved nytår 1977.

Disse bestemmelser er derfor ikke medtaget i brochuren. Det samme
gælder en del færdselsregler, som er uændrede fra den gamle færdselslov.

0
RADET FOR STØRRE
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Udvidelse af lygtetændingstiden

Lygtetændingstiden er udvidet, så

ledes at den indtræder ved solned

gang og ophører ved solopgang. Lyg

tetændingstid indtræder indvidere,

når det på grund af mørke, tåge, dis,

regn eller lignende dårlige sigt- eller

lysforhold er påkrævet at anvende

køretøjets lygter for at gøre køretøjet

synligt for andre trafikanter eller for

at give føreren tilstrækkelig syns-

vidde.

Det er i denne forbindelse naturligt

at omtale en anden ny regel i færd

selsloven, nemlig reglen om, at der

ved kørsel med motorcykel også uden

for lygtetændingstiden skal anvendes

(mindst) nærlys.

Udvidede forpligtelser
ved færdselsuheld

Efter den nye færdselslov må der i

tilfælde af, at nogen er blevet dræbt

eller er kommet alvorligt til skade

ved et færdselsuheld, ikke ændres ved

forholdene på uheldsstedet eller fjer

nes spor, som kan være af betydning

for opklaringen af uheldet. Overtræ

delse af denne bestemmelse, der har

til formål at forbedre politiets mulig

heder for at efterforske hændelses

forløbet ved færdselsuheld, kan ikke

straffes og får således udelukkende

erstatningsretlig betydning.

Er et køretøj standset på et sådant

sted eller en sådan måde, at det er til

fare eller ulempe, og det ikke straks

fjernes, skal der træffes foranstalt

ninger til advarsel af den øvrige tra

fik. Dette skal for alle motordrevne

køretøjer — med undtagelse af knal

lerter og tohjulede motorcykler uden

sidevogn — ske ved anbringelse af en

advarselstrekant. Advarselstrekan

ten skal anbringes i vej siden mindst

50 m (på motorveje 100 m) før det

standsede køretøj. Med hensyn til ad

varselstrekantens udformning skel

nes mellem køretøjer, der er regi

streret eller taget i brug første gang

efter den 1. maj 1977, og ældre køretø

jer. For de ældre køretøjer samt for

udenlandsk registrerede køretøjer

skal advarselstrekanten blot opfylde

visse minimumskrav. For de nye

køretøjers vedkommende skal deri

mod anvendes »E«-mærkede trekan

ter. Disse trekanter er imidlertid af en

sikkerhedsmæssig meget høj stan

dard og derfor absolut anbefalelses

værdige for også ældre køretøjer.

Anvendelse af krybespor

Der indføres en helt ny færdselsregel

for kørsel i krybespor. Det afgørende

for, om krybespor skal og må benyt

tes, er nu den hastighed, hvormed der

køres. Der vil på en færdselstavle før

krybesporet være angivet en mindste

hastighed for færdslen på kørebanen

uden for krybesporet. Denne nye op

lysningstavle betyder, at køretøjer,

der kører med en lavere hastighed

end den, der er angivet på færdsels

tavlen, skal benytte krybesporet. Det

er således ikke længere bestemte

køretøjer, der skal benytte krybespor,

men samtlige køretøjer, der kører

langsommere end den angivne mini

mumshastighed. Dette betyder, at

indkørsel i krybespor først skal finde

sted på det tidspunkt, hvor hastig

heden bliver lavere end den angivne.

Det betyder samtidig, at udkørsel fra

krybesporet skal finde sted, hvis

hastigheden øges til mere end den an

givne minimumshastighed. Denne er

således samtidig blevet en maksi

mumshastighed for kørslen i krybe-

sporet. Et krybespor vil herefter ikke

lovligt kunne benyttes til overhaling.

Det bemærkes, at ud- og indkørsel i

krybesporet kun må ske, når føreren

har sikret sig, at manøvren kan udfø

res uden fare eller unødig ulempe for

andre.

Flettereglen

Den nye færdselslov indfører et nyt

princip for de kørendes forpligtelser i

tilfælde, hvor færdsel uden for vej

kryds »støder sammen og fortsætter

ad samme vogn- eiler kørebane,

d.v.s. under den »sammenfletning af

trafikken, som finder sted, hvor der
er anlagt tilkørselsbaner, hvor an
tailet af vognbaner indskrænkes, el

ler hvor 2 kørebaner løber sammen.

Kørende i en tilkørselsbane (til mo

torvej, motortrafikvej eller hoved

vej) skal afpasse hastigheden til

færdslen i den vognbane, som skal be

nyttes under den fortsatte kørsel, og

tilkørselsbanen skal forlades, når det

kan ske uden fare eller unødig ulem

pe. Kørende i den vognbane, som

færdslen i tilkørselsbanen kører ud i,

skal samtidig lette udkørslen fra til
kørselsbanen. Dette skal om nødven

digt ske ved en nedsættelse af hastig

heden. Hvor »flettereglen< gælder, vil
dette være tilkendegivet for trafikan

terne ved, at afstribningen med punk
teret kantlinie eller vognbanelinie to

talt fjernes på den strækning, hvor
indkørslen skal finde sted. På hoved

veje, motorveje og motortrafikveje

vil de kørende endvidere møde den

nye tavle, der angiver flettepligt.

Denne tavle vil også blive opsat andre

steder, hvor der er behov for at un
derstrege, at »flettereglen< finder an

vendelse. Det skal bemærkes, at
»fletteprincippet ikke bliver gæl

dende ved enhver indkørsel der fore
går ad en tilkørselsbane. Dette skyl

des, at nogle tilkørselsbaner f.eks. er

så korte, at anvendelse af »flettereg

len< vil være uhensigtsmæssig. Ved

tilkørsel i sådanne baner vil færdslen

i tilkørselsbanen blive pålagt ubetin

get vigepligt, hvilket vil blive tilken

degivet ved opsætning af tavle samt

afmærkning med »vigeilnie &haj
tænder).

»Fletteprincippet introduceres

også for den situation, hvor antallet

af vognbaner, der er forbeholdt færd

slen i samme retning, formindskes. I

disse situationer, hvor trafikken skal

»sammenflettesc, har således aile

parter en forpligtelse til at undgå at

være til fare eiler unødig ulempe for

andre og til at tilpasse hastigheden

ved at øge eiler nedsætte den. Også i

disse situationer gælder, at hvor

»fletteprincippet skal iagttages, er

kørebanen uden afmærkning med
vognbanelinier.

Overhaling
(forbud mod »slalomkørseh)

Den nye færdselslov fastholder, at

overhaling normalt skal ske til ven

stre. Overhaling højre om skal som

tidligere ske af køretøjer, der svinger
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til venstre, men som noget nyt skal nu
også køretøjer, der tydeligt forbe
reder et venstresving, overhales høj
re om.

Det skal i denne forbindelse be
mærkes, at efter den nye færdselslov
anses forbikørsel, der finder sted i tæt
trafik, som fremføres i flere rækker,
ikke som overhaling. Det er dog ikke
muligt præcist at angive den tætheds
grad, som trafikken skal have, for at
forbikørsel højre om er lovlig.
Bestemmelsen har særlig myldre
tidstrafik og lignende for øje, d.v.s.
situationer, hvor det ikke er muligt at
føre et køretøj ind i den til højre belig
gende vognbane uden at forvolde fare
eller ulempe. Når trafikken har en
sådan tæthedsgrad, at reglen finder
anvendelse, d.v.s. at en forbikørsel til
højre ikke anses for overhaling, er det
ikke tilladt at skifte vognbane, med
mindre det er påkrævet af hensyn til
korrekt placering for fortsat kørsel,
eller det sker for at parkere eller
standse. »Slalomkørsele, d.v.s. hyp
pige vognbaneskift for at komme hur
tigere frem, er således forbudt.

Vigepligt
I sommeren 1975 indførtes nye regler
om vigepligt. Reglerne havde til for
mål at begrænse antallet af vige
pligtsformer til 2, nemlig almindelig
højre-vigepligt og ubetinget vigepligt.
Reglerne om skærpet almindelig
vigepligt blev dog opretholdt i en
overgangsperiode. Den afmærkning,
der er afgørende for, om den almin
delige højre-vigepligt er ændret til
ubetinget vigepligt, vil være gennem
ført inden den 1. maj 1977. Fra denne
dato eksisterer derfor kun 2 vige
pligtsformer, almindelig højre-vige
pligt og ubetinget vigepligt. Den
skærpede almindelige vigepligt er de
finitivt bortfaldet.

Hastighed

Reglerne om hastighed i den nye
færdselslov afviger kun på få punkter
fra den gældende retstilstand. Det
skal dog bemærkes, at de i 1974 for
søgsvis indførte generelle hastig-

hedsgrænser på 60, 90 og 110 km i
timen nu er gjort permanente.

Som et led i bestræbelserne på at
skabe rolige trafikrytmer indfører
den nye færdselslov en regel om, at
kørende ikke må hindre andre køren
des normale kørsel ved uden rimelig
grund at køre med overdreven lav ha
stighed eller pludseligt at bremse.

Knallerter

Med den nye færdselslov forlades ud
trykket »cykel med hjælpemotorc
Køretøjet benævnes knallert.

Ved en knallert forstås et motor-
drevet to- eller trehjulet køretøj med
en motor, hvis slagvolumen ikke
overstiger 50 cm3, eller med el-motor,
og hvis motor ikke kan fremdrive
køretøjet med større hastighed end 30
km i timen ad vandret vej. Hertil
kommer en række administrativt
fastsatte krav. Det skal bemærkes, at
de nye regler kun gælder for knaller
ter, der er standardtypegodkendte.
Efter den 1. maj 1977 vil der altså være
2 grupper af knallerter i trafikken,
nemlig de »gamlee 30 km-knallerter
og de »nyee standardtypegodkendte
knallerter. Som et led i en overgangs
ordning vil de »gamles køretøjer
stadig i nærmere bestemt omfang
kunne udleveres i en vis overgangspe
riode, der ikke er fastsat endnu.

Hovedformålet med de nye regler
har været at etablere en standard
typegodkendelsesordning for knaller
ter. Denne ordning vil gøre det
betydeligt vanskeligere at foretage
ulovlige hastighedsændrende indgreb
på knallerter, idet kun køretøjer, der
opfylder en række nye krav om sær
lige tekniske specifikationer, vil kun
ne godkendes som knallerter.

Med den nye færdselslov indføres
endvidere pligt tll tyverisikring af en
hver knallert, d.v.s. også de »gamles
knallerter.

Det kan endvidere nævnes, at efter
de nye regler må knallert ikke føres
ved siden af andet køretøj. Dette
indebærer bl.a., at en knallertkører
og en cyklist ikke må køre ved siden
af hinanden.

Endelig bemærkes, at den nye
færdselslov som den gamle indehol
der en udtrykkelig bestemmelse om,
at der på en knallert ikke må medfø
res genstande, som hindrer føreren i
at have fuldt herredømme over knal
lerten eller i behørig tegngivning, el
ler som i øvrigt er til ulempe for den
øvrige færdsel. Som noget nyt er tilfø

jet, at der ikke må befordres genstan
de, som om er mere end 2 m lange og
70cm brede.

Særlige regler for cykler

Efter den nye færdselslov må en
cykel som hovedregel ikke føres ved
siden af et andet køretøj. Denne re
gel, der både gælder på og uden for
cykelsti, indebærer, at det ikke læn
gere er tilladt cykler at køre ved si
den af knallerter. Reglen betyder
som udgangspunkt også, at 2 cyk
lister ikke må køre ved siden af hin
anden. Der er dog i loven gjort den
undtagelse, at 2 tohjulede cykler må
køre side om side, hvor der er tll
strækkelig plads, og det kan ske uden
fare og ulempe. Hvis der gives signal
til overhaling, må cyklerne ikke læn
gere køre ved siden af hinanden,
medmindre færdselsforholdene tilla
der eller nødvendiggør dette. Som ek
sempel på, at færdselsforholdene kan
nødvendiggøre dette, kan nævnes, at
et mindre barn ledsages af en voksen.

Cyklister, der ved vejkryds skal
ligeud eller svinge tll venstre, skal
fortsat holde til højre på vejen, og de,
der skal svinge til venstre, skal fort
sætte gennem krydset tll dets mod
satte side og må først foretage sving
ningen, når dette kan ske uden ulem
pe for den øvrige færdsel. I forhold tll
de gældende regler er der dog sket
den væsentlige ændring, at cyklister,
der skal ligeud eller svinge tll ven
stre, kan placere sig til højre på den
nærmeste vognbane, der ikke er for
beholdt de højresvingende. Reglen
forudsætter, at der ved afmærkning
er etableret en eller flere rene højre
svingsbaner. Det vil således tydeligt
fremgå af afmærkningen, hvornår
reglen finder anvendelse. Det skal be
mærkes, at cyklister, der skal ligeud
eller svinge til venstre, fortsat lovligt
vil kunne placere sig til højre på en ren
højresvingsbane.

En cyklist må ikke medføre gen
stande, der hindrer cyklisten i at have
fuldt herredømme over cyklen eller i
behørig tegnglvning eller i øvrigt er tll
ulempe for den øvrige færdsel.
Genstande, der er mere end 3 m lange
eller 1 mbrede, må ikke medføres.

KØGE
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Promille- og spirituskørsel

De nye regler om promille- og spiri
tuskørsel trådte i kraft allerede den 1.
juli 1976. Der sker ingen ændringer i
reglerne fra den 1. maj 1977. En per
son skal således fortsat straffes for
promillekørsel, hvis han før kørslen
har indtaget spiritus i et sådant om
fang, at alkoholkoncentrationen i blo
det (promillen) under eller efter

kørslen overstiger 0,80 0/00. Over
stiger promilen 1,20, eller har føre
ren gennem færdselsuheld eller gro
vere kørselsfejl vist, at han på grund
af spiritusindtagelsen ikke kan føre
køretøjet på betryggende måde,
straffes han for spirituskørsel.

Den, der har gjort sig skyldig i pro
millekørsel, straffes i førstegangstil
fælde med en bøde, og førerretten
frakendes betinget. Den, der har
gjort sig skyldig i spirituskørsel,
straffes i førstegangstilfælde med en
bøde eller hæfte. Bøde anvendes i
mindre grove tilfælde, d.v.s. hvor
promillen har været under 1,50, og
hvor der ikke har foreligget uheld el
ler grovere kørseisfeji. Ved spiritus
kørsel frakendes førerretten ubetin
get, normalt for en periode på 2 år.

Endelig skal det nævnes, at de nye
regler om spirituskørsel også giver
politiet ret til til enhver tid at kræve,
at føreren af et køretøj foretager en
udåndingsprøve (aicotest). I forhold
til de gamle regler betyder dette, at
alcotest kan kræves, selv om der ikke
er mistanke om spirituskørsel.

Kørekort til traktor eller
motorredskab

Efter den nye færdselslov må traktor
og motorredskab kun føres af perso
ner, der har erhvervet kørekort til bil
eller særligt kørekort til traktor (mo
torredskab).

Dette er for motorredskabernes
vedkommende en skærpelse i forhold
til gældende ret, idet der ikke i dag
stilles krav om kørekort til motor-
redskab. Ændringen er begrundet i
færdselssikkerhedsmæssige hensyn.
Under hensyn til omfanget af den mo
derne trafik fandtes det betænkeligt
fortsat at tillade, at motorredskaber,
der kan være meget store og tunge
køretøjer, kan føres på vej af perso
ner, der ikke har fået undervisning i
færdseisreglerne og i kørefærdighed.

Også for så vidt angår traktorerne
indebærer de nye regler en skærpelse
i forhold til de gældende regler, hvor
efter traktorer i et vist omfang kan

føres på vej, uden at føreren er i be
siddelse af kørekort. Kravet om køre
kort medfører bl.a., at en person, der
er frakendt førerretten ubetinget, ef
ter den 1. maj 1977 ikke må føre trak
tor og motorredskab på vej. Der er i
loven gjort 2 undtagelser for kravet
om kørekort. For det første gælder
kravet ikke ved kørsel på vejområ
der, der er begrænset på betryggende
måde ved afspærring eller afmærk
ning, f.eks. i forbindelse med vejar
bejde. For det andet gælder kravet
ikke for kørsel med motorredskab,
der er bestemt til at føres af en gåen
de, f.eks. en fejemaskine, pølsevogn
eller slåmaskine. I begge undtagel
sestilfælde skal føreren dog efter lo
ven være fyldt 16 år.

I forbindelse med indførelsen af de
skærpede krav om kørekort til trak
tor er der fastsat overgangsregler,
hvorefter personer, der regelmæssigt
har kørt traktor uden at aflægge køre-
prøve kan erhverve kørekort til trak
tor med adgang til at foretage en vis
begrænset kørsel med traktorer, der
ganske overvejende anvendes som
træk- eller drivkraft for arbejdsred
skaber. Overgangsordningen tager
navnlig sigte på kørsel med traktor i
landbrugsbedrifter.

Standsnings- og parkeringsafgifter

De hidtidige bestemmelser har givet
den, der får pålagt en standsnings- og
parkeringsafgift, mulighed for at på-
klage afgørelsen til justitsministe
riet. Efter den nye færdselslov er der
ikke længere nogen administrativ
klageadgang. Afgørelsen vil herefter
alene kunne prøves af fogden under
fogedforretningen. Det er justitsmini
steriets hensigt i et cirkulære til poli
tiet at give bestemmelser om, at en
klager skal vejledes af politiet om sine
muligheder for at få prøvet indsigel
ser i fogedretten.

Det vil fortsat være den, der har
foretaget den uretmæssige stands
ning og parkering, der hæfter for den
pålagte afgift. Betales afgiften ikke
inden for den fastsatte frist (10 dage),
hæfter tillige ejeren (brugeren) for
betalingen, medmindre det godtgø
res, at føreren uberettiget var i besid
delse af køretøjet.

Stojafskærm
ning langs
veje i amtet
Forsøget med støjafskærmning langs
Motorringvejen i Rødovre gav så gode
resultater, at Københavns Amtsråds
tekniske udvalg nu har sat en under
søgelse igang for at finde ud af, om der
er andre steder i amtet, hvor en til
svarende støjafskærmning vil kunne
etableres.

Udvalget har anmodet amtskom
munens tekniske forvaltning om at
gennemgå landeveje og øvrige hoved-
landeveje for at undersøge, hvor der
er mulighed for opsætning af støj
dæmpende eternitskærme langs ve

i en. Støjskærmene monteres direkte
på autoværnet, og det er derfor ikke
alle steder, at det umiddelbart kan op-
sættes.

Støjmålingerne i forbindelse med
forsøgsskærmen langs Motorringve
jen i Rødovre viste en sådan for
bedring af støjforholdene i bolig-
områderne bag skærmen, at amts
rådets tekniske udvalg har indstillet

til Vejdirektoratet, at der gives bevil

ling til yderligere 9 km støjskærm
langs Motorringvejen.
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har flest for le

Der er vægtige grunde til at vælge COLACID — den vel
kendte klæbeemulsion fra COLAS: økonomisk. Ingen
brandfare. Ingen dyr ventetid i dårligt vejr. Ressource
besparende. Klæber på få minutter.
Alle disse fordele får De, blot COLACID lagres frostfrit,
og tromlerne rulles et par gange for brug.

5O’/ ,

- vejbygning på et sikkert grundlag.
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De skal ikke betale for det,
andre har brug for.
Derfor fremstiller Zeiss
3 forskellige typer
ELDI ELEKTRO-OFFISKE AFSTANDSMÅLERE
For at De skal kunne få lige det,
De har brug for.
Hverken mere eller mindre.
Og derfor sælger Brock & Michelsen dem:

elektronik og batteri i ét. Ingen kabler. 6 babybatterier
til 500—1000 målinger. Hurtigste måletid — 4—5 sek.

Zeiss er præcision, det, dansk industri og forskning har
brug for. Det er derfor, Brock & Michelsen har
eneforhandling af Zeiss - på snart 60. år.

i
BROCK & MICHELSEN
VESTERGADE 2325 1456 KOBENHAVN K

Rekvirer prospekt på (01)155631

O-5000m
(ved optimale vejr
forhold op til 7000 m)

O-3000m
(med teleobjektiv til
5000 m)
Kan sammenbygges
med theodolit af andre
fabrikater

O-1500m
Kan sammenbygges
med theodolit af
andet fabrikat.

Optik,
holder
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Kollektiv trafik

Fra Vejdatalaboratoriet foreligger nu
rapport nr. 20 med titlen »Kollektiv
transport eller bil i bytrafik - et mikro
analytisk studie. Rapporten er et
genoptryk af den afhandling, som Vej-
direktoratets medarbejder civilingeniør
Otto Schiøtz har udarbejdet som led i
betingelserne for at opnå den tekniske
licentiatgrad ved Instituttet for Vejbyg
ning, Trafikteknik og Byplanlægning
på Danmarks tekniske Højskole. Otto
Schiøtz foretager i nedenstående arti
kel en kort gennemgang af rapporten,
som bl.a. indeholder omtale af en ny
type af trafikplanlægning.

- eller bil for persontransport
Af civilingeniør Otto Schiøtz, Vejdirektoratet

For at kunne træffe beslutninger i
forbindelse med trafikplanlægning er
det nødvendigt — som ved enhver an
den planlægningsaktivitet — at for
søge at forudsige konsekvenserne af
planlægningsforslagene. I trafikplan
lægningen er en af indgangene til
denne forudsigelsesproces at bestem
me den efterspørgsel, som beskriver
trafikanternes forventede benyttelse
af transportsystemet.

Til at tjene ovenstående formål an
vendes bl.a. matematiske modeller
opbygget på en sådan måde, at de be
regner transportefterspørgslen bl. a.
på grundlag af et sæt af karakteristi
ka gældende for transportsystemet.

I kapitel i i rapporten påpeges nød
vendigheden for anvendelsen af plan
lægning i forbindelse med ændringer i
transportsystemerne, og der gen
nemgås strukturen i de hidtil anvend
te transportefterspørgselsmodeller,

der er udviklet på baggrund af data
baseret på gennemsnitsværdier for
zoner. Disse modeller er ligeledes
stort set baseret på gennemsnitsvær
dier for zoner. Disse modeller er lige
ledes stort set baseret på associerede

sammenhænge i data og ikke direkte
på de rejsendes adfærd og præferen
cer.

Samtidig er de traditionelle model
ler baseret på en lang række antagel
ser, hvoraf en del kan give problemer
både hvad angår deres gyldighed og
praktiske anvendelse. Flere af disse
svagheder bliver påpeget i kapitel i,
ligesom det vises, at en lang række af
de gældende efterspørgselsmodeller
blot er specialtilfælde af en modelty
pe — »general share modellen.

Den disaggregerede modal
split model

I modeller for trafikplanlægning ind
går et led som kaldes modal split,
d.v.s. valg af transportmiddel. I kapi
tel 2 fokuseres specielt på denne fase
både i de hidtil mest anvendte model
ler — de aggregerede, og de nyere
disaggregerede.

Når man anvender betegnelserne
aggregerede og disaggregerede mo
deller hentydes til udgangspunktet
for opstilling af modellerne. Er der

tale om en aggregeret model, er det
på grundlag af nogle gennemsnits
værdier for grupper af rejsende. Den
disaggregerede model tager derimod
udgangspunkt i den enkelte rejsendes
adfærd. Forskellen kan kort beskri
ves ved at betragte et byområde,
hvor man vil forsøge at forudsige det
totale antal rejser. Dette kan enten
gøres ved at dele området op i zoner,
hvorefter den totale efterspørgsel vil
blive bestemt for hver zone. Eller
man kan opbygge en model baseret
på rejseadfærden for hver enkelt in
divid, og derefter udvide modellen til
hele området på basis af individad
færden.

Blandt årsagerne til at arbejde med
disaggregerede modeller kan nævnes.

a) modellerne behøver færre data,
b) modellerne arbejder med selve

adfærdsenheden — den rejsende.

Modellerne forudsiger sandsynlighe
den for, at den enkelte rejsende vil
foretage et bestemt valg af transport
middel givet både karakteristika for
individet og de betragtede transport
midler.
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Kollektiv trafik

Modeltyper

De disaggregede modeller anvender
samme type variable som de aggre

gerede modeller:

L = (rejsetider, rejseomkostnin

ger, ventetider, komfort, ...)

5 = (indkomst, alder, køn, ...)

Disse variable henføres alle til den

enkelte rejsende og de transportmid
ler, der er mulige alternativer for den
rejsende.

Den grundlæggende model forsøger

at finde sandsynligheden P1 for at den

rejsende vil vælge transportmiddel 1

af to mulige transportmidler på
grundlag af en funktion af nogle af de
ovennænvte variable:

= f(x) = f(aiLi,I3jSj)

Flere modeller er udviklet for at kun

ne beskrive et sådant valg, og disse
typer beskrives i kapitel 4 og opdeles
efter de former for statistiske værk
tøjer, der findes til estimation af de i
funktionsudtrykkene indgående
parametre. Disse værktøjer har væ
ret diskriminantanalyse, probitana
lyse, og ligitanalyse. Eksempelvis
kan nævnes logitanalysen, hvor man
har følgende udtryk for sandsynlighe

den for valg af transportmiddel 1:

PI () =

1 +

Grafen for ovenstående udtryk er vist

på figur 1.

*n
—f() 0 4-f(x)

Optræder de forklarende variable x
ved valg af transportmiddel i en li
neær sammenhæng og betragter man
rejsetider (t) og rejseomkostninger
(c) fås

f(x) = K + at + fi c - df(x)

= adt + I3dc = o*4S-= —t
Forholdet — er således udtrykket

for rejsetidsværdien.

I kapitel 3 i rapporten uddybes

ovenstående opbygning af en dis

aggregeret model, medens kapitel 5
omtaler en række studier, hvor man

har anvendt denne form for modeller,

både ved valg mellem to transport
midler og ved valg mellem mere end

to transportmidler.

Datagrundlag

En diskussion af argumenterne for at
analysere modal split for bolig-ar
bejdsstedrejser for pendlere med

valgmulighed er foretaget i kapitel 6
på basis af foretagne trafikanalyser.

Specielt behandles Kollektiv Trafik-
analyse 1973 (KTA 73) — en trafik-
analyse baseret på ca. 4200 hjemme-
interviews i Hovedstadsregionen —

dels omfanget, dels resultatet af den

ne analyse, som er datagrundlag for

en disaggregeret modal split model. I
kapitel 6 foretages ligeledes en grun
dig vurdering af de muligheder, som
KTA 73 rummer for at medtage rele
vante variable til modellen; denne
vurdering er foretaget med udgangs

punkt i de variable, som undersøgel

ser fra Holland og Sverige har frem

hævet som væsentlige. De mulige
variable bliver i kapitel 7 uddybet og
vurderet, hvorved flere af disse va
riable — eksempelvis køn og alder —

må bortfalde i modal split sammen
hæng. Denne samlede vurdering af
datamaterialet, herunder en af
grænsning af undersøgelsesmateria
let på grundlag af dels mangelfulde
oplysninger, dels oplysninger, der
ikke har relation til transportmiddel-
valget, medfører at model split mo
dellen som variable kan medtage to
tale rejsetider og -omkostninger for
anvendt såvel som alternativt trans-

portmiddel og bil i arbejde — og med

et antal af observationer på 218.

I forbindelse med beskrivelsen af
datagrundlaget er foretaget en dis
kusion af det problem, der er knyttet

til anvendelsen af transportsystem
variable i efterspørgselsmodeller ved
vurderingen af værdierne af d!sse
variable. Her kan anføres, at adfærd

og beslutninger vedrørende en rejse

ikke er baseret på objektive, målte
værdier, men de subjektive, oplevede
værdier, hvorfor en adfærdsmæssig

model bør benytte subjektive værdier

for variable som rejsetider og -om
kostninger, hvilket er sket ved denne
undersøgelse. Om man ved en sådan

undersøgelse opnår skævhed ved at

den rejsende, når denne bliver ad-

spurgt om egenskaberne for det muli

ge alternativ, søger at retfærdiggøre

sit valg ved at lade det valgte syne

mere attraktivt end i virkeligheden

sammenlignet med det forkastede al
ternativ, er ikke usandsynligt.

Når det på den ene side synes mest

oplagt at benytte subjektive data for

at kunne få den model, der bedst be

skriver den faktiske adfærd, må man

på den anden side, hvis modellen skal

kunne forudsige effekter i transport-

efterspørgslen ved ændringer i trans

portvariable, kunne estimere vær

ffien af de variable i fremtiden, d.v.s.

som objektive værdier.

Modelresultater

Den empiriske analyse er beskrevet i

kapitel 7 og foretaget på grundlag af

datamaterialet fra KTA 73, som er

indsamlet med et helt andet formål

end det, hvortil det her er anvendt.

Resultatet fra model.kørslerne er dog

så opmuntrende, at modellerne ved et

bedre datagrundlag må forventes at

kunne forbedres.
Modelkørsler viser, at man ved an

vendelse af variable rejsetider og -

omkostninger i forskellige funktions

former kommer frem til, at differens

formen — svarende til eksempelvis

rejsetid med bil minus rejsetid med

Fig. 1.
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Kollektiv trafik

kollektivt transportmiddel — giver
den højeste forklaringsgrad for mo
dellen, ligsom de to variable rejseom
kostninger med bil, henholdsvis kol
lektiv transport bedst forklarer val
get af transportmiddel.

Modellernes evne til at beskrive det
eksisterende grundmateriale er for
søgt bl.a. ved en opdeling af dette i to
tilfældige dele, hvorefter modeller er
estimeret for begge halvdele, og der
efter er de estimerede modeller an
vendt til at beregne sandsynligheder
for transportmiddelvalg for den ikke-
anvendte halvdel af datamaterialet.
Herved opnås meget fine resultater.

Tidsværdier

Eftersom en af de store effekter ved
de fleste vejinvesteringer er ændrin
gen i rejsetid, er den værdi man til
lægger tidsbesparelserne helt central
ved en økonomisk vurdering af en in
vestering af denne type. En af logit
modellens fordele er muligheden for
økonomisk vurdering af rejsetid. Der
er tale om at anvende de estimerede
koefficienter i vurderingsfunktionen,
som indgår i logitmodellen, til at be
regne tidsværdier — som vist tidlige
re i artiklen.

De i denne analyse fundne tidsvær
dier er på henholdsvis 8.64 kr./time
og 10.48 kr./time for to forskeiige
modeller for bolig- arbejdsstedsrejser
for rejsende med mulighed for valg af
transportmiddel. I gennemsnit fås
9.56 kr./time svarende til ca. 33% af
den værdi, der anvendes ved trafik-
økonomisk vurdering af vejplaner i
Danmark. Værdierne fundne ved
denne undersøgelse peger i helt sam
me retning som de værdier, man har
fundet ved udenlandske analyser.

De fundne tidsværdier svarer til to
tale rejsetider og -omkostninger ved
bolig-arbejdsstedsrejser; det vll dog
være ønskeligt ved fremtidige analy
ser at have mulighed for dels at kunne
finde tidsværdler også for eksempel
vis gang- og ventetider, dels at have
mulighed for at kunne bestemme tids-

værdier for andre turformål. Ganske
vist er bolig-arbejdsstedsrejser af
stor betydning for specielt spidstime
trafikken, men en meget stor del af
det samlede transportarbejde knytter
sig til ferie- og fritidstrafikken, hvor
for tidsværdiernes størrelse for disse
turformål også er væsentlige.

Styringsmidler i
trafikplanlægningen

Dette begreb, som også kunne kaldes
trafikpolitiske virkemidler, er omfat
tende og kompliceret og skal ikke ud
dybes her. Ser man derimod på mu
ligheder for den kortsigtede trafik
planlægning, d.v.s. inden for ram
merne af eksisterende vejnet, baner,
terminalanlæg og bebyggelser, kom
mer logitmodellen ind som en mulig
løsning til at kunne bedømme effek
ten af nogle af de styringsmidler, som
man på kort sigt kan benytte. Som ek
sempler på virkemidler, der påvirker
anvendelsen af trafiksystemet kan
nævnes:

a) fysiske virkemidler (eks. signal
anlæg),

b) økonomiske virkemidler (eks.
takstpolitik for kollektiv trafik,
parkeringsafgift, vægtafgift, skat
te- og afdragspolitik),

c) ændringer i transportsystemets
karakteristika (eks. ventetider for
kollektiv transportmiddel, rejseti
der, forskellige former for rejse-
komfort).

De forskellige virkemidler påvirker
således trafikken på forskellig måde,
således at man kan tænke sig, at der
kan ske en omfordeling af trafikken
mellem bil og kollektivt transport
middel, en omfordeling af trafikken
mellem forskellige rejsetidspunkter
eller en omfordeling af trafikken geo
grafisk.

Med det datagrundlag, den her op
stillede logitmodel hvller på, er det de
økonomiske virkemidler og disses på
virkning af omfordelingen af trafik
ken mellem bil og kollektivt trans-

portmiddel, modellen har mullghed
for at kunne bestemme den teoretiske
effekt af. Modellen — som her er op
stillet — kan altså se på ændringer i
fordelingen på transportmidler for
pendlere ved ændringer eksempelvis
i de gennemsnitlige totale kollektive
rejseomkostninger, hvor modellen
forudsiger, at en 20% forhøjelse af
disse må forventes at forøge antallet
af bolig-arbejdsstedsrejsende, der
vælger bil med 2.1%.

Sammenfatning

Rapport nr. 20 fra Vejdatalaborato
net giver en indføring i en ny måde at
opstille trafikplanlægningsmodeller
på og belyser samtidig nogle af de
muligheder denne nye modeltype gi
ver trafikplanlæggeren.

Når man analyserer de hidtil an
vendte trafikplanlægrüngsmodeller,
finder man, på trods af at de indehol
der teoretiske svagheder og derfor
peger mod bedre modeller, at de til
dato stort set er de eneste fuldt opera
tionelle trafikplanlægningsmodeller.
De er derfor vigtige til praktiske for
mål, når man samtidig har øje for
modellernes utilstrækkelighed.

Udenlandske erfaringer tyder på,
at modeltypen — den disaggregerede
transportefterspørgselsmodel —

rummer nogle af de hidtll bedste po
tentielle muligheder i udviklingen af
trafikplanlægningsmodeller. Imid
lertid må der forudses mere forsk
ning på dette område før operationel
le modeller kan tages i anvendelse.

Rapporten er et genoptryk af den
afhandling, som Vejdirektoratets
medarbejder civilingeniør Otto
Schiøtz har udarbejdet som et led i
betingelserne for at opnå den tekni
ske llcentiatgrad ved Instituttet for
Vejbygning, Trafikteknik og Byplan
lægning på Danmarks tekniske Høj
skole. På grund af den store interesse
for afhandlingen har Vejdatalabora
toriet ønsket at genoptrykke afhand
tingen. Den kan rekvireres fra Vej
datalaboratoriet, telefon (02) 919633.
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Stenmaterialets
indflydelse på
vejbelægningers
skridsikkerhed Af professor H.H. Ravn

C. Tourenq har i »Bulletin de liaison

des laboratoires des ponts et chaus

sées, no 80, 1975« skrevet en artikel
om dette emne: »Rôle des granulats

sur les caractéristiques antidérapan
tes des chausséesc Hovedindholdet

gengives her.
Størsteparten af et slidlag er et el

ler andet stenmateriale. Belægnin

gens skridsikkerhed er derfor be
stemt af stenmaterialets natur, uden
at man dog helt kan se bort fra det
bindemiddel, som holder sammen på
det hele.

Stenmaterialet i et slidlag skal op
fylde en del krav:

— 1. det skal blive liggende i slidla
get. Den binding, der er nødvendig
hertil, er afhængig af materialets
kornfordeling, renhed og kornform,

— 2. det skal sikre skridsikkerheden,
der er afhængig af evnen til at blive
poleret og af kornfordelingen,
— 3. det skal have en sådan meka
nisk styrke, at de enkelte korn bliver
liggende i massen uden at knuses og
uden at ændre egenskaber.

Klæbeevnen

To forhold skal her tages i betragt
ning:

— 1. den mineralogiske sammen
sætning; erfaringen viser dog, at man
altid kan finde et passende bindemid
del,
— 2. kornoverfladens evne til at
overtrækkes med bindemiddel kan
formindskes ved tilstedeværelsen af
vand eller meget finkornede partik
ler. Midler herimod er klæbeforbed
rene, anvendelse af ganske vist lidt
dyrere materialer end dem, der er af
en tvivlsom renhed, samt vaskning af
stenene m.v.

Skridsikkerhed

Stenene skal give kørebaneoverfla
den så store ujævnheder, at der ikke
kommer regnvand mellem bildække

ne og stenene. Ruheden skyldes dels
størrelsen af de enkelte korn (makro
ruhed), dels kornenes overflade (mi
kro-ruhed).

Man ved, at makro-ruheden spiller
en større rolle, jo hurtigere man kø
rer; for mikro-ruheden ‘er det om
vendt. Makro-ruheden kan forøges
ved at bruge grovere stenmateriale, i
alt fald til en vis grænse. Mikro-ruhe
den kan ikke forbedres, men nok for
ringes ved færdselens polerende virk
ning. Poleringskoefficienten (CPA)
er et mål for bjergarternes tilbøjelig
hed til at lade sig polere.

Det er værd at lægge mærke til, at
modstanden mod polering og den me
kaniske styrke stiller modstridende
krav til stenmaterialet, hvis det gæl
der om at få maksimale værdier af
begge: bløde mineralkorn mellem
hårde fremmer modstanden mod po
lering, det idelle er en meget porøs
bjergart; men dennes mekaniske
styrke RM er lille.

Stenmaterialets slidfasthed

Hvad sker der med stenmateriale un
der færdsel? I almindelighed påvir

kes det ikke af atmosfæren. Derimod
vil enkelte sten som følge af trætheds

brud gå i stykker, hvoraf en del hav
ner i rabatterne, resten drukner i bin

demidlet, når det er blødt.
Nye iagttagelser har vist, at man

også må regne med et slid ved gnid

ning. Små partikler i overfladen løs-
rives. Det kan resultere i en glat
overflade.

Et tredie aspekt, som man ikke må
undlade at tage hensyn til, er tilstede-

værelsen af let smuldrende eller for
vitrede partikler.

Især i en overfladebehandling støt
ter stenpartiklerne hinanden, og en
ødelæggelse af nogle partikler vil
fjerne sidestøtten for nabopartiklerne

og medføre rivninger.
Hvad kan man nu gøre for at af

hjælpe disse mangler?

— 1. Finde frem til mere modstands

dygtige sten. Det er muligt, men for
dyrende.
— 2. For kunstige stenmaterialers
vedkommende viser de ganske vist

ikke talrige erfaringer, at det er lette
re at forbedre prisen end kvaliteten.

— 3. Gå op med kornstørrelsen. Det

er den enkleste løsning, enhver ved,
at brosten ikke går i stykker.

Sliddet ved gnidning er også min

dre for større korn, men det kompen

seres af, at samme vægtmængde gi

ver flere små partikler end store. De

grove korn vil være de fordelagtigste

for friktionen.

Naturligt forekommende og
kunstige stenmaterialer

Rene, kompakte kalksten er de ringe

ste med CPA<0,40. Men en passende
mængde jævnt fordelt kvarts (f.eks.

50%) kan forøge CPA til 0,65. En stor

porøsitet (40%) kan få CR4 op på

0,70; men det sker på bekostning af
den mekaniske styrke.

Man kan sige det samme om visse

meget porøse sandsten.
Ensartet basalt er hårdere end kalk,

CPA ligger nær 0,45.

Størsteparten af de øvrige bjergar
ter har CR4 omkring 0,50.

Kunstige sten er sædvanligvis ikke
bedre end natursten.

fortsættes side 92
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Skærvemix
Det mest stabile grusbærelag,

derkan skaffes tilveje

Skærvemix til motorveje og landeveje.

H+H’s tekniske afdeling udarbejder gerne
uforpligtende belægningsforslag med
Skærvemix.

6LI
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Hovedgaden 505 - 2640 Hedehusene - (03)
..II..

16 09 00 H+H-Stenindustrier A/S
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Belægninger med Skærvemix. Skærvemix til parkeringspladser.

Skærvemix til boligveje og stier. Skærvemix er stabilgrus kvalitet 1, et Skærvemix kan udlægges med asfalt
helknust produkt - med garanti. udlægger, dozer eller grader. Komprimeres

med gummihjulstromle, vibrationstromle
eller pladevibrator.

Skærvemix fremstilles kun at Nymølle
Stenindustri i Hedehusene.



SOILTEST

CT
•155
M-8
Den praktiske styrepult er gulvmodel, og anbragt nær
pressen. Manometret har en knivskarp viser og slæbeviser.
Justeringsanordning og justeringsmærker er anbragt på
en inddelt skala over 25” lang, som forlangt i ASTM’s
specifikationer. Manometret er justeret af SOILTEST før
afsendelsen. ON-OFF kontakter og betjeningskontakter
er anbragt på styrepulten for at lette betjeningen. Styre
pulten 11” bred, 16” dyb og 32” høj.

PRIS EXCL. MOMS [‘t. 29.500,-

120t. Betonpresserl

SOILTEST

‘lCT
650

CT-650 Betonprovepresse er konstrueret til brug både i
marken og på laboratoriet, til bl. a. provning af 15 x 30cm
betoncylindre. Dens forholdsvis lette vægt og dens store
nøjagtighed gør den ideel til prøvninger i marken.
CT-650 kan også (med specialtilbehør) anvendes til bøje-
prøver.
Dette tilbehør er ikke inciuderet i prisen.

PRIS EXCL. MOMS KR.14.500.-

Vi leverer desuden: Vægte . Humusglas

Sigterystemaskiner Luftmåleapparater Pyknometerglas

Prøvepresser Termometre Tørreskabe

Sætmål Forme Fugtighedsmålere
Eneforhandling af SOILTEST prøvemateriel

GRAVQUICK Als
HAN DELS OG ING ENIORFIRMA
FABRIKSPARKEN16 2600 GLOSTRUP TLF (02)451600
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Slutrapport från STINA-projektet
STINA, ett genom Nordiska Ministerrådet utfärt pro

jekt, med syfte att söka överföra resultaten från
AASHO-undersökningen i USA till nordiska förhål

landen har utkommit med sin slutrapport.
Projektchefen vid Nordiska Ministerrådet,

överingeniör Magnus Holmgren, ger i artikein en
orientering om rapportens innehåll.

Af överingeniör Magnus Holmgren

Projektets bakgrund oeh syfte

I avsikt att kartlågga och kvantifiera
sambandet mellan å ena sidan trafik
flödet och fordonens axellast samt å
andra sidan vågöverbyggnadens di
mensioner och egenskaper samt våg
sammanslutningen American Asso
ciation of State Highway Officials
(AASHO) 1946 initiativ tju de mest
omfattande vågprovningar, som nå
gonsin utförts. För att belysa omfatt
ningen kan nåmnas att fåltförsöken
utfördes under två år (1958-1960) och
att projektet totalt kostade $ 27 miljo
ner.

Helt naturligt har resultaten — för
utom inom delstaterna i USA — vant
föremål för stort intresse åven i Eu
ropa. Man har dårvid diskuterat re
sultatens tillåmpbarhet under andra
förhållanden ån de som rådde på för
söksplatsen, sårskilt ifråga om olik
heter i trafikens sammansåttning
samt undergrunds- och klimatförhål
landen. Trots viss tveksamhet har i
många lånder (stater) med viss mo
difiering AASHO-resultaten tilllåm
pats samtidigt som man genom följd
försök sökt klarlågga inverkan av
olikheter i ovannåmnda förhållanden.

Åven i de nordiska lånderna har na
turligtvis AASHO-resultaten noga
studerats oeh tju viss del åven tillåm
pats, ehuru några systematiska följd
försök i större skala ej utförts.

Mot hår skisserad bakgrund och då
frågan bedömdes vara av gemen-
samt intresse för alla de nordiska
lånderna tilikom beslutet om genom
förandet av STINA (Samarbetspro
jekt för Tillåmpning I Norden av
AASHO-undersökningen) med syfte
att studera axellastens inverkan på

vågslitaget och dårvid sårskllt söka
klarhet i de två faktoren, som icke
omfattades av AASHO-undersöknin
gen, nåmligen inverkan av under-
grunden och klimatet.

Dåremot har i STINA-projektet inte
ingåt någon vMering av AASHO
försöken och deras resultat.

I tidligare artiklar i denna tids
skrift har utförligt redogjorts för pro
jektets innehåll, planerade genomfö
rande och innehållet i den arbetsrap
port som utkom 1975.

Hår skall nu ges en allmån oriente
ring om innehållet i den nyligen ut
komna slutrapporten. Artiklen kom
mer senare under året att följas upp
av andra artiklar som behandlar spe
ciella områden av det nu avslutade
projektet.

Slutrapportens upplåggning

Rapporten består av två delar, en
Allmån del och en Teknisk del, den
senare uppdelad i två håften, Text
och Bilagor, Den allmånna delen år
utformad så att den skall vara till
gånglig för en bred låsekrets, medan
den tekniska delen i första hand vån
der sig till vågforskare och andra
kvalificerade vågtekniker. Rappor
tens tre håften ingår i Nordiska rå
dets NU-serie med beteckningarna
NU A 1977:1 (Allmånna delen) och
NU A 1977:2 (Allmånna delen) och
NU A 1977:3-4 (Tekniska delen) — och
bestållas från Statens Vejlaborato
rium, Roskilde.

Projektets huvuddelar.
Genomförande och resultat

Projektet har vant indelat i fyra hu
vuddelar.

inventeringar utomlands och i Nor
den

fåltmåtningar och provtagningar

laboratorieundersökningar samt
beråkningar och analyser.

För var och en av dessa huvuddelar
redovisas i rapporten genomförande,
analyser, resultat och slutsatser.

Inventeringar

Syftet med inventeringarna utom
lands har vant att genom litteratur-
studier och studieresor till intressan
ta lånder få en uppfattning om var
vågforskningen i dess lånder i dag
står når det gåller tillåmpning och
vidareutvecklingen av AASHO-resul
taten. Resor har företagits till åtta
stater i USA-Canada och sju lånder i
Europa.

I korthet visar resultaten att man
betråffande undergrundens betydelse
för en vågs nedbrytning utför en in
tensiv forskning i avsikt att beståm
ma matenialens vågtekniska egen
skaper. Betråffande trafiklastens in
verkan fann man att flertalet lånder
tlllåmpar den s k 4-potensregeln från
AASHO-försöken, dvs en regel som
anger hur man kan jåmföra ollka
axeltrycks nedbrytande effekt på vå
gen. Dånvid våljer man vanligen ett
standardaxeltryck på t ex 10 ton. En
20 tons axel ger då samma nedbry
tande effekt vid en passage som
(20/10) = S2passagermedenlotons
axel.

Når det gåller klimatets inverkan
går meningarna dåremot starkt isår.
Vissa lånder har sökt att med en kli
matfakton kvantifiena klimatets fri-
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verkan på dimensioneringen. Andra
lånder är starkt kritiska mot anvånd
ningen av en sådan faktor, då den in

galunda inrymmer alla de kompo
nenter som år av betydelse.

Begreppet tjänlighet (serviceabili

ty) år åven ett viktigt resultat från
AASHO-försöken. Det uttrycker vå
gens körkomfort som den upplevs av
trafikanten och anvånds som ett mått

på vågens tilistånd.
Från sårskilt USA har hemtagits

ett antal ned brytningsmodefler, som

uttrycket det kvantitativa sambandet
mellan å ena sidan exempelvis just
tjånligheten och å andra sidan de
storheter som påverkar denna.

Syftet med inventeringarna i Nor

den har vant att genom kartlåggning

av aktuella nordiska förhållanden er

hålla underlag för en tillåmpning i

Norden av resultaten från AASHO
försöken och senare utförda följdför

sök till dessa.
Resultaten av dessa inventeringar

har gett en bud av förekomsten av
olika undergrundsmaterial på vågnå
tet och en överblick över tillåtna fra
fiklaster och fördelningen av verklig

trafiklast inom respektive land. Be
tråffande klimatet har redovisats ku
matzonindelning, årsmedelneder
börd, temperaturförhållanden samt
medelköldmångd, alit åskådliggjort

på nordiska kartor. Dessutom har

som underlag för en nordisk tjånlig
hetsformel utförts tillståndsvärderin
gar av ett antal vågstråckor kring

Arlanda utanför Stockholm. Som un
derlag för ett överförande av de ovan
nåmnda nedbrytningsmodellerna har
data insamlats från tidigare utförda
provvdgar.

Fåltmåtningar oeh provtagningar

För att få ett underlag för studier av
undergrundens inverkan på en vågs
tillståndsföråndring iordningsstållde
man inom STINA-projektet ett antal
måtplatser, två i varje land utom Is
land, dår man hade en. Måtplatserna
var uppbyggda likartat och så att de
simulerade en vågkonstruktion på
den studerade undergrunden. Den si
mulereda vågkonstruktionen hade thi
uppgift att ge undergrunden de råtta
egenskaperna med hånsyn till tempe
ratur, nederbörd m.m. De under
grundstyper som valdes inom resp
land år de som inom landet hår det
största trafikflödet.

Måtningarna på provplatserna
skedde vid upprepade tillfållen under
drygt ett år (1975-1976) och utfördes

att motstå belastning. Förutom de
jordprover som upptogs vid anlåg

gandet av måtplatsen för karakteri

sering av undergrundmaterialet,
upptogs prover vid varje måtnings

tilifålle. Samthiga prover såndes till

laboratorium för undersökningar.

Belastning pâ mdtplatsen.

Dynamisk triaxialutrustning: A. Belastningsram med triaxialcell. B. Styrsystem. C. Re
gistreringssystem.

som statiska plattbelastningsförsök
med en 45 cm platta, vilken belasta
des enligt sårskilt uppgjort schema.
Måtningarna gav till resultat såsong
kurvor hos de undersökta egenska
perna samt åven visst underlag för
bedömning av undergrundernas sått
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Laboratorieundersåkningar

Alla jordprover av kohesionsmaterial
(lera) såndes till Statens Vejlabora
torium i Roskilde för analys. Bl.a. ut
fördes s k triaxialundersökningar, vid
vilka jordproverna belastades på ett
sått som avsåg att simulera trafikbe
lastningen på en tånkt jordcylinder i
vågkroppen. Av kapacitetsskål utför
des en del av dessa undersökningar
vid Norges Tekniske Høgskole i
Trondheim. Genom analyserna har
ett urval av nordiska undergrundma
terial blivit dokumenterade med av
seende på vågtekniska egenskaper —

en början till en nordisk under
grundsbank.

Jordprover av friktionsmaterial
(grus o dyl) såndes till Statens våg
och trafikinstitut i Linköping dår
motsvarande analyser utfördes.

Ett av syftena med laboratorieun
dersökningarna var att jåmföra re
sultaten av dessa med resultaten från
fåltmåtningarna och genom dessa
jåmförelser har också erhållits en
viss inblick i möjligheterna att be

10 m

ståmma undergrundens bårighet ge

nom laboratoriemåtningar i stållet
för genom betydligt mer kostnad
skråvande fåltmåtningar.

Analyser av resultaten från under
sökningarna på laboratorium har
klarlagt vissa fundamentala under
grundsegenskaper, som år avgöran

de för undergrundens inverkan på vå

gens tillståndsföråndring under tra
fiklast. Resultaten klargör faran av
alltför höga axeltryck på vissa under
grundstyper.

Beråkningar och analyser

Dessa avsåg i första hand studium av
fyrapotensregelns tilllåmpbarhet i
Norden, överförande til nordiska för
hållanden av undergrundskriterier
vid normenligt byggda vågar samt
utveckling av ett på nordiska förhål
landen baserat system för optimering

av byggnads- och underhållsåtgår
der.

Inom STINA-projektet har man ge
nom beråkningar av trafiklastens lii
verkan på vågkroppen funnit expo

nentvården som ligger inom ett inter
vallet 3-5. Å andra sidan har man ge
nom studier av olika fordon med olika
nominella axeltryck funnit att deras
verkliga axeltryck vant sådana att
den ur potensregeln beråknade sam
manlagda nedbrytningen från ett
större antal fordon varierar ganska
obetydligt med den antagna storleken
på exponenten, så långe denna ligger
i intervallet 3-5. Detta sammanhån
ger med att en stor exponent visserli
gen förstorar inverkan av tunga axiar
men undertrycker samtidigt inver
kan av låtta axlar.

Resultaten från analyserna av tra
fiklastens inverkan på vågens ned
brytning pekar på betydelsen av att
utgå från verkliga trafiklaster i stäl
let för att anvånda schabloner grun
dade på nominella axeltryck.

De analytiska metoderna för di
mensionering av vågkonstruktioner
har anvånts för kollationering av vå
gar byggda enligt byggnadstekniska
anvisningar utgivna av vågmyndig
heterna i Finland, Norge och Sverige.
Av flera skål får resultaten stor
spridning, men i stort sett finner man
överensstämmelse mellan normerna
och den dimensionering man skulle få
på analytisk grund. I varje fall finns
icke anledning att rekommendera
några genomgripande föråndringar.
Möjligen framstår de normenliga vå
garna i vissa fall som något överdi
mensionerade. Dessa analyser har
också givit ett stöd för en potensregel
med ett exponentvårde i nårheten av
4.

Begreppet dimensionering av våg
konstruktioner har på sina håll i ut
landet vidgats till att omfatta icke
blott anvisningar om hur en våg skall
byggas utan åven hur den i ett tids-
perspektiv skall underhållas och för
stårkas. Man talar ibland om stegvis
dimensionering (stage design). För
de mera detaljerade systemen talar
man om dimensionerings- och reha
biliteringssteatgier. Sådana strate
gier grundas på teknisk-ekonomisk

optimering, varvid största mäjliga
antal bidragande tekniska och ekono
miska faktorer beaktas. Genomför
andet förutsåtter datorteknik och til
låmpning av moderna systemtekni
ska tånkesått. Principerna för såda
na system tillåmpbara i Norden har
angivits inom STINA-projektet,
varvid ett övergripande system fått
namnet SYLVIA och ett underhållsy
stem fått beteckningen SUSANN.
Dessa system har icke kunnat reali
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seras inom ramen fdr projektet, ett
amerikanskt system med betecknin
gen SAMP 5 har modifierats för nor
diska förhållanden, så att ett dator
program i FORTRAN-språk finns
tiligångligt och kan prövas i Norden.
Detta system grundar sig på
AASHO:s dimensioneringssystem,
vars tillämplighet i Norden samtidigt
kan prövas.

De detaljplanerade rehabiliterings
strategierna ger en bättre överblick
ån man tidigare hade över väghåll
ningskostnaderna och deras samband
med vkgtrafikens nedbrytande inver
kan. Dette har inom STINA-projektet
anvånts för att pröva möjligheterna

att dårur beråkna olika trafikenhe
ters kostnadsansvar i den trafiklast
beroende delen av våghållningskost
naden. Ett par starkt förenklade
exempel har genområknats, men ett
fullföljande av denna beråkningsme

tod fordrar fortsatt forskning på om
rådet.

Slutresultat

Som inledningsvis nåmndes var syf
tet med STINA-projektet att dels ge
ett förbåttrat underlag fär analytisk
dimensionering av vågöverbyggna
den, sårskilt med hånsyn till inverkan
av undergrund, trafiklast och klimat,
dels söka belysa hur detta underlag
kan anvåndas för bedömning av olika
trafiklasters inverkan på
investerings- och driftskostnader.

Projektets slutresultat kan punkt-
vis sammanfattas sålunda.

Undergrund
D På börjandet av en inventering av

vågtekniska egenskaper omfat
tande nb typiska nordiska vågun
dergrunder under en årscykel
(årstidsvariationer).

L Experimentell teknik för
inventering av vågundergrundens
bårighet genom fålt- och laborato
riemåtningar.

El Dokumentering av vågtekniska
egenskaper från ett urval av un
dergrundmaterial i Norden. Bör
jan till en undergrundsbank.

El Förfaringssått för beståmning av
tillåtna påfrestningar på lerunder
grunder.

El Vårdering av tillåtna påkånningar
på undergrunder enligt byggenor
mer.

El Förbåttrad kunskap om under-
grundens och undergrundsmate
rialens deformation under trafik-
belastning.

Trafiltiast, vågars nedbrytning
El Klarlåggande av undergrundens

och överbyggnadens andel i vå
gars nedbrytning vid undergrun
der av kohesionsjord.

El Anpassning av amerikans metodik
för måtning av vågars körbarhet.

El Belysning av fyrapotensregeins
tillåmpning i Norden, dvs inver
kan av olika axeltryck.

El Belysning av AASHO:s dimensio
neringsmetodik.

El Inventering av vågskador i Nor
den m.h.t. deras orsaker.

Klimat
El Bårighetens årstidsvariationer.
El Exempel på metod för beråkning

av klimatets inverkan på vågars
nedbrytning.

El Inventering av vågtekniskt bety
delsefulla klimatdata i Norden.

Kostnadsoptimering
El Prövning av en beråkningsmetod

för olika fordonstypers bidrag till

Stenmaterialets
God knusningsstyrke kræver små

krystaller i bjergarter ( 0,05 mm).
Bløde mineraler som kalkspat eller

glimmer er ikke modstandsdygtige
mod slid, når der er vand tilstede.
Modsætningsvis har bjergarter med
kvarts særdeles god modstandsevne.

Materialernes indre egenskaber

En række mindre forsøg har givet føl
gende resultater:

— 1. Bilernes hastigheder er vigtige
re end antallet af biler, når det gælder
slid ved gnidning,
— 2. jo mere stift bi.ndemidbet er,
desto færre knusninger af stenene;
gnidnings-sllddet bliver overvejende.
— 3. ved overfladebehandlinger med
de gammelkendte bindemidler er
gnidnings-sliddet også det vigtigste.
CPA-værdien spiller dog også en rol
le.

Konklusioner

1. Det er muligt som kriterium for
stenmaterialer til slidlag at beregne
et indeks R baseret på

CPA Poleringskoefficient

vågars nedbrytning, grundat på
systematiserat underhåll.

El Skiss till systemteknisk optime
ring av vågunderhåll.

El Modifiering av ett amerikanskt
system av detta slag m.h.t. nordi
ska förhållanden.

Avsiutning

I ett sårskilt kapitel i rapporten åter
finns en förteckning över tånkbara
följdprojekt till STINA, som kan utfö
ras av ett par eller flera av lånderna i
någon form av samarbetsprojekt. Ett
av dessa har redan igångsatts inom
STINA-organisationen och rapporten
över dette kompletteringsprojekt be
råknas bli framlagd vid halvårsskif
tet 1977.

Genom STINA-projektet har nya
samarbetsformer öppnats inom nor
disk vågforskning samtidigt som
forskningen förts ytterligare framåt
inom det aktuella området. Det år de
medverkandes förhoppning att det i
framtiden kan komma att stimulera
till vidare samarbete i olika former.

. . . forsat fra side 88

MDE Mikro-Deval prøvning på fug
tigt materiale
LA Los Angeles prøvning

R er defineret således:

R = lOOx(CPA)-2x(MDE)-(LA)

Det foreslås at man i specifikationer
forlanger én af de følgende værdier af

R < 10 for veje med lille og langsom
færdsel
10-15
15-20
20-25
25-30

> 30 for veje med stor og hurtig færd
sel
2. Gnidnings-sliddet er en parameter
der skal lægges mærke til.
3. Der skal lægges vægt på slidlagets
egenskaber som helhed, ikke blot på
en enkelt egenskab.
4. Med henblik på at forøge en over
fladebehandlings levetid, må man
forøge stenmaterialets mekaniske
modstandsevne, d.v.s. stenenes korn-
størrelse. Ved samme fremgangsmå
de forøges friktionen. Ulempen er lidt
mere støj; men det kan man bøde på
ved kun at anvende de største korn-
størrelser i de farligste områder.
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Der er skrappe regler
for Flyvehavre i byg

Uddrag af Landbragsministeriels bekendtgØrelse nr. 261 af 16. juni 1975.

et skrapt middel mod Flyvehavre i byg
Anerkendt at STATENS PLANTEAVLSFORSØG til
bekæmpelse af flyvehavre i byg, når flyvehavren
har fra 4-6 blade og indtil begyndende strækning
med 6 liter pr. ha.

Væksten at flyvehavre standser umiddelbart efter,
at sprøjtningen har fundet sted. Avenge optages
gennem flyvehavrens blade. Selvom væksten er
standset, tager det op til 2—3 uger, før flyvehavren
viser tegn på nedvisning.
Avenge har været med i Landsudvalget for
Planteavl’s forsøg til bekæmpelse at flyvehavre
19731 g76. Se oversigt over forsøg og undersøgelser
i Landbo- og Husmandsforeningerne 1975 og 1976,
side 75.

Flysehavrens udviklingsstadier

buskning
begyndende
strækning

® Varemærke registreret at American Cyanamid Company

Sprøjtetidspunkt for Avenge
I. Sprojtetidspunkt bedømt efter flyvehavrens

udviklingsstadium
AVENGE udsprøjtes i byg, når flyvehavre
planterne har fra 4—6 blade og indtil afslutning
af flyvehavrens buskningsstadium (eller indtil
begyndende strækning).

I. Sprøjtetidspunkt bedømt efter afgrodens
udviklingsstadium udtrykt ved Feekes-Large Scale
AVENGE udsprøjtes i byg i udviklingsstadium
4—5 og 6— og det vil sige fra sidste halvdel at
byggans buskningsstadium, og indtil
strækningen er begyndt.
Dosering: 4—6 I Avenge pr. ha. Største dosering
anvendes ved kraftig flyvehavre forekomst.
Avenge må ikke anvendes i udlægsmarker.
Har De spørgsmål vedrørende flyvehavre, tal med
Deres lokale planfeavlskonsulent eller vor
konsulenttjeneste på (01-27) ASta 6100.
Forsommeren 1977: (01) 576100

Islands Brygge 91
5 2300 Kobenhasn S

4,
4.
454ti 5\

I medfør at lov nr. 148 al 24. april 1975
om bekæmpelse at flyvehavre fastsættes:

Stk. 2. Er et jordareal bortforpagtet eller
på anden måde givet i brug, påhviler pligten
i stk. i brugeren.

§ 2. Ejeren at et jordareal, herunder jord
brugsarealer, vej- og jernbanerabatter, vand
lobsl,rediler, oplagspladser, byggepladser,
flyvepladser og militærarealer saint udyrke
tIe arealer, skal bekæmpe flvvehavre på are
alet ved bortiugning, afhugning, jordbehand
ung eller sprojtning med et egnet flyvehavre
liekæmpelseenriddel. Mergellejer, kslklejer,
grusgrave og offentlige lossepladser samt
arealer, der ligger inden for en afstand al
15 ni fra skel, skal i hele vækstsæsonen liol
des fri for frobærende flyvehavreplanter.
Bortluget flyvehavre skal straks brændes.

§ 3. Såfremt en ejer eller bruger ikke op
fylder sin pligt til bekæmpelse al flyvehavre
i henhold til § 2, kan statens plantetilsyn
give den pågældende pålæg om bekæmpelse
på nærmere al tilsynet angivet måde inden
en al tilsynet fastsat frist.

Stk. 2. Er den al tilsynet påbudte bekæm
pelse ikke foretaget itiden udløbet af den
fastsatte frist, kan tilsynet lade bekæmnpel
sen udføre på vedkoniniende ejere eller bru
gers bekostning. Det skyldige beløb kan ind-
drives ved udpantning.
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SEKUNDTEODOLIT Theo 010 A
En praktisk, robust og nøjagtig sekundteodolit
med digitalaflæsning efter koincidensindstilling,
automatisk højdekollimation, optisk visir i begge
kikkertstillinger, retvendt og siderigtigt kikkert-
billede med stor kontrast. Hurtigtvirkende fod-
skruer og alle betjeningsgreb koncentreret for
enhåndsbetjening. Ideel som grundinstrument
for elektro-optiske afstandsmålere.

Nogle facts om Theo 010 A:
Kikkertforstørring: 3ox
Kikkertbillede: opret og

siderigtigt
Korteste sigteafstand: 1,5 m
Korteste sigteafstand f. optisk lod: 0,5 m Til A/S Ulf Olsen, Drejøgade 9,
Kompensatorens arb.omr.: + 4c 2100 Kbh. ø
Delingsinterval: 2°° Ja tak, send udførligt
Vægt: 4,5 kg prospekt med prisliste

Ring mig op på nedenståen
de nr.

%ULF OLSEN Navn_______

Adresse

_____________________

Generalrepræsentant for VEB Carl Zeiss JENA - DDR

_______ _______

kvalitet - driftsikkerhed - hurtighed
NY WILD UNIVERSALTEODOLIT T 2
MED STØRRE BETJENINGSKOMFORT

i

ÀZi

Automatisk højdekollimation med funktionskontrolknap. 30 x op
ret optisk x opret kikkertbillede. Visir i begge kikkertstillinger. Del
digitaliseret kredsaflæsning. Seku ndnøjagtighed. WILD tvangs
centrering. Talrige udbygningsmuligheder med bl.a. Dl-3S og
laser-okular GLO-2.

BJØRN THYGESEN
INSTRUMENTER AIS

Tvedvangen 297 - 2730 Herlev - Tlf. (02) 840433

WILD
HEERBRUCC

Kontakt os for pris,
yderligere oplysninger
eller demonstration.
Forlang vort store
katalog over
landmålingsudstyr tilsendt.

Telefon (01)297755
Drejøgade 9• 2100 København ø

Virksomhed

________________

Telefon

________lokal________
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Nyt fra Vejdirektoratet

Nordisk Vejteknisk Forbund afholder kongres i Helsingfors

Af civilingeniør E. Renstrup, Vejdirektoratet

Nordisk Vejteknisk Forbunds næste kongres afholdes i Finland i tiden
fra den 13-15. juni 1977. Kongressens hovedtema er »Vejen som sam
fundsressourcee, og dette emne behandles i 4 paralleltløbende møde-
rækker eller minikongresser, 2 planlægningsorienterede og 2 anlæg-
og driftsorienterede.

De 4 emner er:
A. Metoder til at måle og beskrive vejens samfundsnytte.
B. Transportstandard på vejnettet i byer og i landområder.
C. Nye effektive metoder til at bygge og vedligeholde.
D. Afvejning mellem anlægsforanstaltninger og driftsforanstaltninger.

Kongressen indledes med et fællesmøde, hvor kongressens hoved-
emne og NVF’s virksomhed i den forløbne 4-års periode behandles.
Derefter behandles de 4 temaer. Hvert enkelt af disse er forberedt af
et af de nordiske lande Danmark, Sverige, Norge og Finland. Danmark
har udarbejdet programmet for emne C, og har som sådan ansvaret for
dette emnes afvikling ved kongressen. Fra dansk side vil desuden blive
udarbejdet en række bidrag til kongressen i form af originale arbejder
inden for de enkelte områder. Således vil overingeniør E. Greby, Vej-
direktoratet, holde et foredrag om »Miljømæssige virkninger af et

større vejprojekt indenfor vejens influensområdeç og vejdirektør Per
Milner vil tale om »Beslutningsprocessen fra ide til virkelighede. Endvi
dere vil professor Arne Jensen repræsentere Danmark i den generelle
debat under emne A om vejen, transporterne og samfundet.

Selve kongressen varer som nævnt 3 dage, men det påregnes, at en
del af udvalgene inden for Nordisk Vejteknisk Forbund vil afholde ud
valgsmøde i dagene før kongressen, d.v.s. enten lørdag eller søndag
den 11. og 12. juni. Efter kongressen arrangeres der ekskursioner til
det sydøstlige og midterste Finland af i eller 2 dages varighed.

Det forventes, at kongressen vil samle ialt 7-800 deltagere med led
sagere fra de nordiske lande, herunder også fra Island og Færøerne.
Kongressen afholdes i Dipolis internationale kongrescentrum i Otnås
ca. 8km fra Helsingfors centrum.

Deltagelse i kongressen er åben for medlemmer af de NVF tilsluttede
organisationer, firmaer mv. Deltagergebyret er 700 finmark for aktive
deltagere og 250 firimark for ledsagere. FDM’s rejsebureau arrangerer i
samarbejde med Finnair grupperejser til kongressen.

Som eksempel kan nævnes, at en 6-dages rejse fra København til
Helsingfors tilbydes for 1.490.- kr. for enkeltpersoner og 2.461.- for
ægtepar.

Statens Vej laboratorium

Nye priser
Som led i udviklingen af SV’s ydelser til vejsektoren er pnispolitikken
og priserne blevet revideret. Resultatet foreligger nu i en Ca. 25 sider
stor pjece »Service- og konsulentydelsere gældende fra 1. april 1977.

Først omtales SV’s opgaver kort, hvorefter videnformidling, service
ydelser og konsulenttjeneste omtales mere detaljeret.

Virksomheden inden for området videnformidling omfatter biblio
teksfunktionen, der er inde i en særlig udvikling. Endvidere gøres der
kort rede for SV’s publikationsvirksomhed, og endelig omtales kursus
virksomheden, der nu drives gennem vejdirektoratets efteruddannel
sesorganisation VEJ-EU.

Serviceydelser defineres som afvikling af standardiserede ydelser.
Eventuel efterbehandling af resultaterne er ikke dækket af honoraret,
der beregnes på grundlag af afregningsenheder IAEI. Værdien af en
sådan reguleres med tiden, men andrager pr. 1. april 1977 ti kroner. I
listen (Ca. 15 sider) over standardydelser og forsøg er angivet ydelser-
nes pris i AE-enheder, f.eks. »Pladebelastningsforsøg på overfladen,
statisk pr. stk. 14AE< 1140 kr.1.

Konsulentydelser består i rådgivende bidrag til løsningen af konkrete
opgaver, hvad enten de er specifikke eller generelle. Konsulentydelser
debiteres kunden ud fra den medgåede tid + administrationsgebyr.
Udgifter til tjenesterejser afholdes af laboratoriet, og det samme gæl
der telefonkonsultationer og kortvarige ydelser.

Vedrørende større opgaver bedes man kontakte afdelingsingeniør
G. Christiansen Itif. 1031 357588).

Endelig kan nævnes, at SV også betjener danske firmaer, der løser
opgaver for udenlandske vejmyndigheder, samt institutioner, der yder
undervisning.

Værktøjsliste udsendt af VDL, SV og SSV
En del af den viden og erfaring, som Vejdatalaboratoriet, Statens Vej-
laboratorium og Sekretariatet for Sikkerhedsfremmende Vejfora nstalt
ninger har samlet og udmøntet i form af edb-programmer, måleme
toder og -instrumenter, rapporter, leveringsbetingelser, rekommanda
tioner mm., er nu blevet beskrevet i en publikation »noget om de
værktøjer som VDL-SV-SSV kan tilbyde de tekniske forvaltningen».

I denne publikation kan man læse om en del af de »værktøjer», der
allerede i dag eksisterer til anvendelse ved opbygning og udnyttelse af
vejregistre, til brug ved vejplanlægning og projektering, under anlæg
samt ved drift og vedligeholdelse.

Publikationen er blevet til som en del af det materiale VDL, SV og
SSV har udarbejdet til brug for de onienteringsmøden, der i disse må
neder afholdes over hele landet. Formålet med disse møder er at orien
tere om den konsulenttjeneste, som amternes og kommunernes tek
niske forvaltninger, i højere grad end det i dag er tilfældet, bør have
mulighed for at benytte sig af.

Samtlige tekniske forvaltninger har eller vil få tilsendt »værktøjs
listen», og har man behov for yderligere eksemplarer, kan disse — i
begrænset omfang — rekvireres ved henvendelse til: Vejdatalaborato
net, Stationsalleen 42, 2730 Herlev, telefon 102) 91 9633.

Økonomisk. Statistisk afd.

Trafikuheld på danske motorveje
Vejdirektoratet har foretaget en analyse af trafikuheld på danske mo
torveje i perioden 1972-75. Nettet, der ekskl. etapeafslutninger, ud
gjorde Ca. 335 km i 1975, består af strækninger af både ældre og mo
derne standard. Motorveje af ældre type er f.eks. Helsingørmotorvejen

fortsættes side 100
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Vestskoven og Hedeland
Indvielse af Køgebugt S-banen til Hundige-Ishøj september 1976 og udbygning af en

række nye boligområder her og i Avedøre og Høje Tåstrup har forstærket behovet for
grønne fritidsområder syd og vest for København, hvor en stadig stærkere byvækst

foregår.
De nedenfor nævnte 2 eksempler skulle belyse bestræbelserne gennem 40 år på at

skabe balance mellem en praktisk taget skovløs vestegn, og Københavns nordegn, der
er rig på skove, bakker og søer.

Omkring trekantsudfletningen ved motorvejsanlægget ved Vallensbæk mose åbnet
juli 1974 er der med kommunal assistance skabt 2 kunstige søer og et kunstigt kuperet

grønt landskab, som kan danne forbillede for miljøvenlige vejanlæg andre steder i
landet.

Af civilingeniør Niels Bræstrup-Nielsen, Statens Vejlaboratorium

Vestskoven

Hvis Frederikssundsvejen regnes
som grænse mellem Københavns
nordlige og vestlige omegn viser kor
tet den forventede befolkningsforde
ung 1980: 380.000 mod nord, 500.000
mod vest og syd. Det er de planlagte
nye store boligområder langs Køge
Bugt og Roskildevej (Tåstrup), der
giver befolkningsovervægt for Vest
Sydområdet.

Når det drejer sig om miljøvenlige
rekreative områder (skove, bakker,
søer) er det vestlige område slemt
forfordelt.

Det var 1964 praktisk taget skovløst
bortset fra beplantning af Vestenci
enten, hvor adgang er forbudt, og den
lille 70 hektar plantede skov ved
Brøndbyøster — ialt næppe over 200
hektar.

Det nordlige område rummer
Dyrehaven, Rude Skov, Store Dyre
have, Furesøen, Farum Sø, Sjæl Sø og
mange mindre skove syd, vest og
nord for Furesøen. I alt over 5000 ha
grønne områder — søerne ikke med
regnet.

Adenauer gennemførte ved lov en
grøn ring omkring storbyen Køln.

Landsforeningen Dansk Arbejde
fremsatte under besættelsen forslag
til lov om plantning af 1000 ha Vest-
skov omkring Porsemose på grund
lag af den i 1936 udarbejdede betænl
ning »Københavnsegnens grønne om
råder<. Lovforslaget lå klart til ved
tagelse, men så kom den 29. august
1943. Et par dage tidligere og vi havde

haft en Vestskov på størrelse med
Dyrehaven og Jægersborg Hegn og
med 30 år gamle høje træer i dag.

Det er trist, at figurer ikke kan
trykkes med grønne farver som 1. ud
kast at Skitse til en Vestskov udarbej
det 1. dec. 1964 af en arbejdsgruppe
med repræsentanter for planlæg
ningsorganer under boligministeriet
og kulturministeriet samt skovdirek
toratet. Der er med tilladelse lånt en
del illustrationer og kort herfra.

For lidt kom der da ud af de ideali
stiske planer selvom byområderne
fra Fingerplanen fra 1947, der kraf
tigt gik ind for grønne områder mel
lem fingrene, har fået byområder
som svømmehud mellem fingrene.

Dansk Arbejde tog påny sagen op i
1958 — dog nu med forslag om kun 100
ha i den nordlige del af Glostrup kom
mune.

Den 70 ha store skov ved Brøndbyø
ster, der blev plantet i begyndelsen af
50’erne med tilskud fra arbejdsmini
steriet var ellers det eneste synlige
resultat 1965 indtil arkitekt Hakon
Stephensen, 1966 fik sat fart i sagen og
sørget for at der — ved privat indsats
støttet at myndighederne — virkelig
blev plantet nogle træer.

Bestræbelserne for at sikre Vesteg
nen’s rekreationsområder er dog
hjulpet gennem udvidelsen at fred
nirig i St. Vejle-Ådalen omfattende
Porsemose og mosearealerne længe
re mod vest. Vedlagte kort stammer
fra 1. udkast at skitse til Vestskov dec.
1964.

Endvidere står planerne om ud
fyldning af Køge Bugt Avedøre-Hun
dige med et rekreationsområde med
7-8 km badestrand foran deres reali
sation.

1974 åbnede det trekantede udflet
ningsanlæg i Vallensbæk Mose syd for
Albertslund, hvor Holbækmotorvejen
og Motorring 4 fletter sammen.

Omkring dette vellykkede anlæg
har kommuner og amt realiseret en
grøn korridor med en kunstig bakke
Høghsbjerg og 2 kunstige søer: Tue
holmsøen og Vallensbæk sø. Både
Vestencienten (Utterslev mose) og
St. Vejle-Ådal danner grønne korrido
rer mellem Strandinddæmning Aved
øre-Hundige og det store planlagte
grønne område Vestskoven-Porse
mose, som er ved at vokse frem mel
lem Roskildevej og Frederikssunds
vej og hvis spæde voksende træer kan
iagttages ved kørsel Tåstrup-Balle
rup omkring den kommende motor-
ring 4.

Efter 10 års vækst er træerne i
Vestskoven nu så høje, at området
har antaget karakter at skov, der er
kraftigt benyttet af beboerne i den
iøvrigt naturfattige Vestegn omkring
de mange nye boligområder.

30. marts 1977 plantede miljømini
ster Niels Matthiasen og redaktør Ha
kon Stephensens Frue træ nr.2 million
i den største skovplantning siden
Hedeselskabet for 200 år siden be
gyndte at opdyrke heden.
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Iledeland

Evt. rekreativ anvendelse af

grusgravsområde

Selv om kun en fjerdedel af Dan
marks grusgravsmateriale bruges til
vejbygning er Statens Vejlaboratori
um som impliceret i vejarbejde og for
bevarelsen af Roskfldes smukke om
egn interesseret i, at der en skønne
dag, når grusreserverne i området
syd for Roskilde — Hedehusene er ud
gravet, da er mulighed for at omdan
ne området til et grønt kuperet fri
tidsareal i stedet for et landskabsøde-

lagt goldt minedistrikt. (Høje Tå
strup kommune har lige bevilget

100.000 kr. hertil). Ovenstående illu

strationer og tekst er forsøg på et

koncentrat af rapport fra 1974 med

samme titel som overskriften udar

bejdet af et af landbrugsministeriet 5.

marts 1972 nedsat udvalg.
Allerede år 1800 blev et areal på 3

tdr. land udlagt for fri afhentning af

grus for beboere i Tune og Snoldelev

og omkring år 1900 begyndte egentlig

grusgravning med salg for øje fra

mindre grave sydvest for Hedehuse

ne og nordvest for Tune. Men det var

fra 1960, hvor man opdagede den

gunstige sammensætning af gruset

med store og små partikler, så det fra

naturens hånd var »stabilte, at grus

gravningen tog et voldsomt opsving

til ca. 5,5 mill. m3 pr. år d.v.s. ca.

800.000 læs eller knap 3000 læs pr. ar

bejdsdøgn. Det betød støj — og støv-
gener samt meget hård belastning af

det lokale vejnet.
Her i området — som over hele

landet — slås man med problemer
omkring ulovlig aflæsning af affald

III’

Areol (co. l2oo ho.( der forventes udgrovet 6r 2ooo
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Det svære valg
Unimog og MB trac

De har brug for et specielt køretøj.
Råstærkt og anvendeligt til mange
forskellige formål.
Som kan løse helt specielle opgaver
med mange forskellige redskaber.

De kunne købe en kraftig lastbil.
Og supplere med en traktor. Men De
ville sikkert opdage, at det ikke
var nok. For det, De har brug for, er
køretøjer, som kan mere.
Unimog og MB trac fra Mercedes-
Benz er konstrueret til at løse opgaver,
almindelige køretøjer ikke kan klare.

Unimog
Lige velegnet til helt ekstreme arbejds
opgaver i vanskeligt terræn som til
kørsel på landevej. Og med et næsten
utroligt varieret tilbehørsprogram, der
kan sætte den i stand til at løse de
mest forskelligartede opgaver.

Takket være sin store frihøjde,
4-hj ulstræk og differentialspærre på
begge aksler er en Unimog ideel til
at arbejde i al slags terræn.

Unimog. 4 grundmodeller, med
motoreffekt fra 52-150 HK/din.
Hoved-, mellem-, krybe- og snegle
gear. Portalaksler med differentiale—
spærrer. Lige store hjul overalt med
op til 495 mm frihøjde. Kraftudtag
for, bag og midtpå. Hydraulikanlæg
med udtag for og bag. Ideel vægt-
fordeling med 2/3 på foraksel og 1/3
på bagaksel i ubelastet stand. Lad
med op til 3,5 t nyttelast.

MB trac
En traktor, der helt bryder med den

traditionelle opfattelse af, hvordan en
traktor skal se od. Og hvad den skal
kunne. 4-hj ulstræk og 4 lige store
hjul giver en enestående stabilitet,
sikkerhed og evne til at bevæge sig i
vanskeligt terræn.

Selv under stor belastning.

Komfortabelt, støjsvagt, OECD-
godkendt sikkerhedsførerhus med
plads til to giver fuldt overblik over
alle arbejdssteder. 3 påbygningssteder
giver bred anvendelighed og mulig
hed for arbejdsbesparende redskabs
kombinationer. Kraftudtagene gør
den ideel som kraftkilde til næsten
enhver opgave.

MB trac. 4 modeller, med motor-
effekt fra 68-125 HK/din. Hoved-,
mellem-, krybe- og sneglegear. Portal
aksler og differentialspærre på begge
aksler. Lige store hjul overalt med op
til 500 mm frihøjde.Kraftudtag for og
bag. Hydraulikanlæg med udtag for
og bag, hydraulisk lift op til 1200 kg
foran, op til 5000 kg bagtil, kategori
2 eller 3. Virkelig ideel vægtfordeling
med 60°c pa forakslen, 40°c pa bag
akslen i ubelastet stand. Påbygnings
mulighed bag førerhus op til 2,8 t.

Det svære valg
Unimog og MB trac er ikke alternati
ver. Men to højt specialiserede køre
tøjer, der hver dækker deres områder.
Sammen danner de en ideel kombi
nation til løsning af praktisk taget en
hver arbejdsopgave. I terræn eller
pä landevej.

Så selvom det som regel drejer
sig om et valg mellem Unimog og
MB trac, kan det tit være rigtigst at
vælge både Unimog og MB trac.

Vi vil gerne hjælpe Dem med
at træffe den rigtige afgørelse.
Med at analysere Deres behov og
finde frem til den bedst mulige
løsning.

De kan rekvirere yderligere op
lysninger ved at udfylde og ind—
sende kuponen.

Eller ved at ringe til os, hvis
det haster.

KUPON

Jeg vil gerne

E have yderligere information
om Unirnog og MB trac

{ have besøg af en konsulent

Amt/Kommune

Att.: —

Adresse

Postnr. -

By

Telefon

Lokal -

Gnera’ pio

OT- P ET ER SE N
3400 H2)erd TI) (03) 263355

Mercedes
Total transport

() CÆ
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REFLEKTEREN DE

HWOEW
med

SPRØJTE PLAST

1—&2 KOMPONENT
MALING

REFLEKSPERLER

Materialer og maskiner leveres.
Store og små afstribningsopgaver
udføres overalt i Danmark.

SCAN REFLEX A/

ALGADE 5 4220 KORSØR

TELEFON 03 57 10 67*

IKAKI Mastixisolering til
Betonbroer

et færdigudviklet og sikkert

isoleringssystem

KØBENHAVNS ASFALTKOMPAGNI AIS
GRUNDLAGT 1900

SCANDIAGADE 14 2450 SV (01) *21 4111
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4.4 Eksempel på knallertbane.

En knalleribane er en meget enkel aktivitet at få til at fun

gere i et grusgravområde, fordi man efter endt gravning

får efterladt et meget kuperet terræn, som ved lidt eller

ingen regulering kan benyttes til motorcross - dvs. kørsel

i vanskeligt terræn. Selvfølgelig må stigninger og sving

nøje afpasses efter knallerternes kapacitet.

Knallertbanen er altså en meget lidt anlægskrævende akti

vitet, der eksempelvis vil kunne etableres i en korridorzone

i et støjramt område, men det vil selvfølgelig være en for

del for knallertkørerne, hvis de føler, deres placering er så

varig, at de kan opstille skure til klargøring og reparation

af maskinerne, og måske vil en vis klubaktivitet også
kunne finde sted.

En forudsætning for at et sådant banekompleks kan blive

til glæde er dog, at det ikke ligger for langt væk fra de

byer, brugerne kommer fra, og endelig må man ved at
SNIT AA bruge en så støjdæmpende beplantning som muligt, sørge

_____________

Ækd,une I “ for ikke at genere de andre aktiviteter i området.

ISO,,,
SNIT

ISO 200
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både hele lastbillæs og fra tilfældige
søndagsbilister. Der er 2 veje at gå:
Enten at identificere lovbryderne ved
hjælp af det aflæssede affald — eller
at nedsætte afgifterne — (måske gøre
det gratis) — at aflæsse affald på au
toriserede lossepladser, som også bør
være åbne søn- og helligdage

I rapporten gives en nærmere hi
storisk beskrivelse af myndigheder
nes bestræbelser for at styre udvik
lirigen. Nedsættelsen af »Fællesud
valget for Hedeland oktober 1972
havde som målsætning at afgive
motiveret forslag om fremgangsmå
den ved grusgravområdets omdan
nelse til rekreativt område og til det
tes fremtidige drift.

Som bekendt har Statens Vejlabo
ratorium i mere end de sidste 5 år væ
ret inddraget i arbejdet med råstof-
ressourcer, som bl.a. er resulteret i
en kortlægning og registrering af
grusgrave på grundlag af luftfoto.

En stab af ingeniører og 2 geologer
mag. scient. P, Ahrentzen og cand.
scient P. 0. Falkesgård har arbejdet
hermed. Sidstnævnte blev indvaigt i
det tidligere nævnte af landbrugs
ministeriet 5. marts 1972 nedsatte ud
valg: »Det statslige grusgravsud
valg<, hvis rapport om Hedeland man
derved har medvirket til.

En række lokale facts såsom stør
relse og arealanvendelse, natur- og
terrænforhold, geologiske forhold,
historisk udvikling og fremtidige be
foiknings- og erhvervsforhold er om
talt. De udgravede arealer anslås til
500 ha og arealerne opkøbt mod ting
lyst graveret, men endnu ikke ud-
gravet til 550 ha. Sammen med 35 ha
udgravet, men genopfyldt (eller taget
i brug som losseplads) og 115 ha jord
brug uden sikret graveret udgør det
egentlige skraverede grusgravsom
råde ca. 1200 ha, der forventes udgra
vet år 2000 af hele Hedelandområdet

på ca. 3000 ha. Nedenstående for
mindskede oversigtsplan giver en ide
om størrelsesforholdet til andre re
kreative områder på Sjælland.

Retablering og beplantning af ud-
gravede grusgrave er en opgave, som
foreligger over hele landet, og som

man måske andre steder har løst ved
anvendelse af bedre ideer end de her
skitserede. Omtalen kan måske sætte
andre i gang med at fortælle herom.

Som eksempel på retablering er ud-
tegnet planer for et mindre område
nordvest for Reerslev og Stærkende,
hvor udgravningerne går tæt ind på
bebygget område. Der er vist terræn
regnlering og beplantning — hoved-

sageligt blandet løvtræsbevoksning
— visse steder afløst af sletteland

med planer og snit i brune og grønne

farver før og efter.
Mere detailleret er vist eksempler

på legeplads, campingplads og knal

lertbane og der er opstillet 4 løsninger

på planens administration og gen
nemførelse.

Der er dog ikke lavet overslag over

hvilke udgifter, der vil være forbun

Søndag den 15. maj

i Svendborg Borgerforening, Frue

stræde 5, 5700 Svendborg. Telf. (09)
210765.
19.00 Generalforsamling.

Dagsorden udsendes separat.
Forslag til behandling på gene

ralforsamlingen skal være for
manden i hænde senest 1. april

1977.

Mandag den 16. maj

i Svendborg Borgerforening.
9.00 Årsmødet åbnes,

Afd. ing. G. Asger-Olsen, Vest-
sjællands amtskommune.

9.15 Fyns amtskommune,
Overing. Bent Andersen, Fyns
amtskommune.

10.00 Pause.
10.15 Vejbrugeren har ordet,

Trafiksociolog Leon Øster

gaard, Rådet f. større færdsels
sikkerhed.

11.15 Vejregelarbejdet,
Overingeniør Aage Andersen,

Vejdirektoratet.
12.30 Frokost i Borgerforeningen.

14.00 Gruppecliskussioner:
1. Projekteringsprocedure,

Afd. ing. Erik Laursen,
Frederiksborg amtskommu

ne
2. Ressourcer og alternative

materialer,
Prof. B. M. Thagesen, DTH.

3. Sikkerhedsfremmende
vejforanstaltninger,

det med planens gennemførelse. Der

kræves kort sagt en fast beslutning

både fra lokale og højere myndighe
der fo at denne plan realiseres.

S.V. skal rette en appel til alle gode
kræfter — specielt vejmyndigheder

— til at støtte denne miljøindsats, der
kan være et gavnligt modstød mod
alle de angreb, der rettes mod vej-

bygningen som støj- og luftforure
nende.

Afd.ing. H. K. Hansen,
Vejdirektoratet, SSV.

4. Ekspropriationserstatnin

ger,
Landinsp. Børge Jarly,
Fyns amtskommune.

15.00 Pause.
15.15 Gruppediskussioner, fortsat:

1. Vejafvandingsprocedure,
Afd.ing. JohanM. Jensen,
Vejle amtskommune.

2. Ressourcer og alternative
materialer (fortsat),
Prof. B. M. Thagesen, DTH.

3. Vej geometri og afmærknin

gen,
Distr.vejing. E. Rønsbro,
Vestsjællands amtskommu

ne.
4. Landevejsplaner,

Afd.ing. Th. Randlev Jensen,

Frederiksjorg amtskommu

ne.
19.00 Middag på Motel Tre Roser,

Fåborgvej, Svendborg.

Telf. (09) 216426.

Tirsdag den 17. maj.

Vejbesigtigelsestur.
9.00 Afgang fra Motel Tre Roser.
9.15 Afgang fra Torvet i Svendborg.

13.00 Frokost.
14.45 Tilbagekomst til Torvet

Svendborg.
15.00 Tilbagekomst til Motel Tre Ro

ser.

Program for Dansk
Amtsvejingeniorforenings
generalforsamling
og årsmøde d. 15.-17. maj 1977
i Svendborg
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Nyt fra Vejdirektoratet

fortsat fra side 93

til Brønsholm og Rødbymotorvejen, der er uden nødspor, med smalle
midterrabatter og sidstnævnte uden autoværn i midterrabatten. Nye
motorveje er veje som den sidst åbnede strækning af Sydmotorvejen
til Rønnede samt Christiansfeld-Kolding med nødspor og 12 m bred
midterrabat samt avancerede tilslutningsanlæg.

Rapporten konkluderer, at der siden begyndelsen af 60’erne er sket
en drastisk nedgang i uheidstallet på motorvejene i forhold til kørsels
arbejdet. Denne nedgang forstærkedes efter energikrisen og indførel
sen af den generelle hastighedsgrænse på 110 km/t på motorveje i
foråret 1974. Da nedgangen er sket både på strækninger af ældre og
ny type, og da uheldsfrekvensen (d.v.s. antal uheld pr. mio. kørte km)
kun er ganske lidt højere på ældre motorveje, kan nedgangen således
ikke forklares af den forbedring af motorvejsstandarden, de seneste
års motorvejsbyggeri har været et udtryk for.

Rapporten viser endvidere, at de alvorlige frontkollisioner forekom
mer uhyre sjældent på motorveje som følge af, at både den brede mid
terrabat uden autoværn og den samlie med autoværn effektivt forhin
drer overkørsler til modgående kørebane.

Uheld i tilslutningsanlæg udgør kun ca. 20% af motorvejens samle
de uheidstal. Det er især rampernes udmunding i den skærende vej,
der er årsag til uheldene i tilslutningsanlæg. Ramper og flettestræknin
ger har meget små uheldshyppigheder.

Rapporten kan i begrænset omfang rekvireres ved henvendelse til
økonomisk-statistisk afdeling i vejdirektoratet, tlf.: (01111 3338.

Sommer Vinter
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Vejrliget
og vejene
vinteren
1976-77
Civilingeniør Ingvard Pedersens arti-
kel om vejrilget og vejene i vinteren ‘

1976-77 blev bragt på side 57 i Dansk
Vejtidsskrift nr. 41977.

Kurvernes opbygning gjorde det
vanskeligt tidsmæssigt at placere ud- E

svingene og de samme kurver gen-
tages derfor i dette nummer, men med
månederne angivet. marts april maj jui juli aug. sept. okt. nov. dec. jan. feb. marts april maj
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50 Ca. 30
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BP-75 6

DP-75 6

75 146
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1000

2000I ca.40

183 ca. 40 2000

£AGAAARD

100 Dan.sk Vejtidsskrift nr. 5 . 1977



4

Topometer Geo 06 til detailopmåling er et ny
udviklet instrument, der reducerer udgifterne til
opmåling og kortfremstilling med op til 70%.

Afprøvet metode
Instrumentet er gennem en årrække afprøvet

på arbejder for bl.a. statslige og kommunale
forvaitninger (by- og havnemålinger, gade- og
vejmålinger, matrikulære og arkæologiske op
målinger).

Instrumentet serieproduceres.

Funktion
Topometret består af en måleenhed og en

udtegningsenhed. Terrændata overføres direkte
via udtegningsenheden til en målfast kortplan i
punktform. Kortplanen anvendes til rentegning
af de endelige kort. ønskes koordinater på digi
talform, optages disse på en koordinatograf.

Færre fejimuligheder
Princippet overflødiggør målebøger og sikrer

korrekt punktbestemmelse med minimal revi
sion.

200 kt./time
Instrumentet er hurtigt og let at betjene. En

landmålingstekniker og en oplært medhjælper
indmåler og indkonstruerer op til 200 pkt/time.

PRØV SELV
De kan nu få lejlighed til at prøve Topometret på
en detail-målingsopgave, De alligevel skal ud
føre. De skal bare kontakte os. Vi giver Dem al
den vejledning De har brug for — og det er helt
gratis.

Få et topometer gratis på prøve 114 dage

Flere kort
og større sikkerhed

på kortere tid
ned Topometer Geo 06

Topomatic. Dalsvinget 15. 8600 Silkeborg. Telefon (06) 821515



Hovedkontor:

Rundforbivej 34. 2950 Vedbæk . Telefon (02)891799

ANKASI
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Her kan De finde en elektronisk vægt
der netop passer til Deres behov

K 1200

Vejeområde: l2Og/0,Ol gr.
samt: 1200g1 0,1 gr.

Vejeområde: l200 glo,1 gr.
samt: 12kg! i gr.

K120

Tara på alle vægte i hele vejeområdet.
Forlang specialprospekter.

Vejeområde: 12kg! lgr.
samt: l2Okg!lOgr.

MARIELUNDVEJ 36 - 2730 HERLEV
TELEFON (02) 91 75 11
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