
D CO 0
,(0



DE
ASFALTUDLÆGGEP

DVEBEVISENDE FDDELE

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

2 Ensartet kompression og vibration 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 SCP-II4IDT AIS
Krogshøjvej 30, 2880 København-Bagsværd
Telefon: (02) 98 12 33 . 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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Planlægning
af sunde
og frodige
vejtræer

AfS. ødum,
Den Kgl. Veterinær
og Landbohøjskole

Det er kommet på mode blandt lokal-
aviser at bringe gamle fotografier af
nu ændrede lokaliteter med eller uden
gamle byoriginaler iført stråhat og
vest, evt, med opfordring til læseren
om bud på tid og sted. Konfronteret
med den svundne fortid, som måske
kun behøver at ligge 10-20 år tilbage,
er der ofte anledning til at konstatere,
hvor sørgeligt hurtigt man affinder
sig med miljømæssig fattiggørelse af
daglige omgivelser. Forarmningen
giver sig ikke mindst tilkende ved den
nuværende situations »nøgne looke
sammenholdt med billedet fra for
tiden, — nøgent fordi et eller flere
store, karaktergivende træer er for
svundet.

Især er gader og pladser samt veje i
det åbne land blevet barberet for sto
re træer; og minder om fordums
færdsels-oaser i egen hjemegn kan
man supplere ved f.eks. at se på bille
derne i Vej laboratoriets fine lille bog
fra 1936 om »Beplantning af Vejee.
Denne betænkning fra biismens
barndom er på samme tid gennemsy
ret af glæde over vejtræerne og af be
kymring for deres fremtidige skæb
ne; nødvendigheden af fældninger af
sikkerhedsgrunde blev konstateret og
nyplantning af træer i større afstand
fra kørebanen anbefaledes varmt. I
den følgende snes år blev der fældet
moderat og kun nyplantet lidt. Halv
tredsernes hetz mod vejtræerne af
fødte omfattende og i mange tilfælde
planløse hugster, — f.eks. langs amts-

og hovedveje, der stod overfor umid
delbar aflastning. En »betænkning
vedrørende beplantning langs vejen
afgivet 1952 accellererede denne ud
vikling; den anbefalede ligeledes ny
plantning, dog uden at det fik nævne
værdig virkning. Senest har brugen af
salt i vintervedligeholdelsen forårsa
get svækkelse eiler død blandt reste
rende vejtræer.

Kuiturlandskabets
løbende forvandling

Det er imidlertid ikke alene de plan
lagte eller planløse følger af den tra
fikale udvikling, der har influeret
væsentligt på det aftagende indhold
af store, eller på anden måde mar
kante træer i mange by- og landska
ber. Vort intensivt udnyttede kultur-
land påvirkes af ændrede driftsfor
mer, at lovgivning på en lang ræk
ke områder, af befolkningstilvækst
o.s.v., og da store træer har op imod
100 år eller mere på bagen afspejler
de ofte fortidige formål og tilstande
og bilver således i mange situationer
en slags levende kulturmindesmær
ker, enten værdsatte eller på visse lo
kaliteter med god eller diskutabel
grund anset for uønskede.

I 1800-tallets begyndelse afgrænse
de eksempelvis fredskovsforordnin
gen de skove, som skulle ligge i fred
for kreaturgræsning, og gamle enlige
træer eller trægrupper af bøg eller eg,
der oprindelig tjente som oldentræer
for svin, forblev her og der isoleret

udenfor i marker eller markskel. De
store pile eller popler, der for 100-150
år siden i stort omfang blev plantet
bl.a. på Fyn og Sydsjælland (også
langs veje) og siden holdt stynet,
tjente som leverandører af hegnsma
teriale, vidjer og komfurbrændsel.
Mange steder viger disse træer i det
åbne land nu for det mekaniserede
landbrugs ønske om uhindret kørsel
med stort maskineri. Med samme be
grundelse sløjfes i østdanske land-
skaber gamle diger og levende hegn
med deres indhold af selvsåede eller
plantede store træer, og halmafbræn
ding og sprøjtning med herbicider i
blæsevejr kan ødelægge eller svække
tilbageblevne træer og begrænse evt.
fremkomst af nye. (Man kan dog glæ
de sig over, at ailéer til gårde mange
steder bevares eller nyplantes).

Byernes vækst og strukturændrin
ger har også bragt de store træer i de
fensiven. Nyt og højt byggeri i gamle
bydele og udhulning af grønne pletter
til P-pladser har medført rydning af
træer, subsidiært deres svækkelse
eller død som følge af ødelæggelse af
rødder eller vækstbetingelser ved
jordarbejder, ved dræning til dybe
funderinger, ved komprimering, ved
aflukning af jorden gennem asfalte
ring og flisebelægning, ved beskyg
ning fra højhuse, o.s.v.

På sydlige breddegrader er »shade
treese højt værdsat i gader og be
boelsesområder og bliver passet med
vanding. I vort nordlige land var det

Fig. 1. Sundt elmetræ ved Fredensborg Kongevej; se teksten. 5.0. fot.
dec. 1976.
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Fig. 2. Tydeligt saltsksdet elmetræ med døde grenpartier; Freden8-
borg Kongevej: se teksten. S. ø. fot. dec. 1976.

Fig. 3. Stærkt saltskadede elmetræer ved Hørsholm Kongevej; pop
lerne på den anden side af grøften er uskadte. S. ø. fot. dec. 1976.

sært nok engang et tegn på status at
være bleg og drikke te i skyggefulde
lindelysthuse. Men det var et mode-
lune. Vi danskere viser nu vor sande
natur som et sol-liderligt og renligt
folkefærd, der med den dertil indret
tede hegnslov i hånd bekæmper nabo
ens (herunder vejmyndigheders)
store, skyggefulde eller blad- og man
nadryssende træer, som måske kan
være til en smule gene for den enkel

te, men have betydelig miljøkvalitet
og være til glæde for mange. I nyere
parcelhuskvarterer med små grunde
får næsten ingen træer lov at blive

store bortset fra de slanke omorika
graner, hvis skygge passerer ligge-

stolen på rekordtid. I etagebeboelser
tolereres det sjældent, at træers sky

gge bevæger sig henover altaner og
vinduer; og hvor koteletgrunde fra

stykkes i ældre parcelhuskvarterer
fældes store træer.

Vejsaltet p.t.
værste skadevolder

Mens fældning eller trussel om fæld
ning af vejtræer og andre miljømæs
sigt og æstetisk værdifulde træer
samt sløjfning af levende hegn giver
mere kortvarige, omend slemme for
skrækkelser, der kan afføde lokale,
sjældnere mere omfattende protest-
eller redningsaktioner, har det virket
psykologisk stærkere på en bredere
offentlighed dagligt at være vidne til
den snigende miljøforringelse, der gi

154

ver sig udslag i, at træer i deres

bedste alder der indtil for få år siden
var sunde og frodige sygner hen i uti
de. De får tidligt på sommeren visne
bladrande, løvfald starter før normal

tid, døde grenender stikker ud; evt.
falder bark partielt af hovedgrene og

stammer, før døden indtræffer, hvis

træet da ikke allerede har måttet fæl

des. Den samme mismodige sygehus-

stemning melder sig, når nyplantede
træer udviser samme symptomer,
stagnerer i vækst og måske går ud.
Både herhjemme og i andre vinter-
kolde lande har befolkning og presse,

vejmyndigheder, økologi- og træ
forskningsinstitutioner og i særdeles

hed stads- og kommunegartnerne
vedholdende og i stigende grad været
vågne overfor bivirkningerne af bru
gen af salt i vintervedligeholdelsen,
specielt skaderne på de vejnære træ
er. Og som i andre tilfælde indenfor
miljøforvaltning i de senere år, har

noget i retning af en religionskrig
mellem miljøforkæmpere og et tungt
fungerende teknokrati givet stødet til

den forskning, information og ny
tænkning, der kan motivere en æn
dret politik og praksis.

Under vejdirektoratets vejregelud
valg blev der i 1975 nedsat en ar
bejdsgruppe, der fik til opgave at ud
arbejde regler for vintervedligehol
delse; gruppen har i år udarbejdet en
præliminær rapport, hvori der bl.a.
gøres rede for virkningen af vejsalt
(NaC1) og alternative tøsalte på træ-

vækst. En anden arbejdsgruppe har,

ligeldes i år, udarbejdet forslag til

vejregler for beplantning. Jeg har

kunnet glæde mig over i begge udvalg

at have samarbejde med særdeles

miljøinteresserede vejfolk.

I saltgruppen fandt man ved gen

nemgang af publicerede undersøgel

ser fra Europa og Nordamerika en

fyldig dokumentation for vejsaltets

skadelige virkning på træer. Men det

stod også klart, både ved litteratur-

gennemgang, under besigtigelser

sammen med repræsentanter for Kø

benhavns stadsgartnerkontor og gen

nem medlemmernes selvstudier, at

salt er en blandt flere skadefaktorer

under mange byforhold.

Udover giftvirkningen, formentlig

af kloret, modvirker saltet røddernes

optagelse af vand gennem forøgelsen

af jordvandets osmotiske tryk, og
overdosis af natriumioner hæmmer

optagelsen af andre positive næ

ringsioner. I gader og på asfalterede
pladser, hvor luftfugttigheden er lav,
temperaturen ofte meget høj, jorden

tør, iltfattig og måske fattig på visse

næringsstoffer, — hvor tflstandene

kort sagt allerede er lettere ørkenag

tige og træfjendtlige, er det indlysen

de, at selv et mindre tilskud af salt

kan give et træ dødsstødet

Hvor træer langs eksisterende,

uforstyrrede vejstrækninger i det åb

ne land udviser skadesymptomer
som beskrevet ovenfor (se farvefotos

i de i litteraturlisten nævnte arbejder
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KØREBANEDÆKSLER
PPEEF1VPNT

— for større sikkerhed

/

Af BAH E KO HNR 08 SANITET

• 400 kN

• Støbejernsdæksler
med betonfyldning

• Overfladebehandlet
mod udskridning

• Afdrejede anlægsflader

• Isat Perbunan tætning

• 100% fri for klapren

• DIN-normeret

AIS BAHEKO

SNEDKERVEJ 12
2630 TÅSTRUP

TLF. (02)991611
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Skærvemix
Det mest stabile grusbærelag,

derkan skaffes tilveje

Skærvemix til motorveje og landeveje.

Skærvemix fremstilles kun af Nymølle
Stenindustri i Hedehusene.

. . II • •
Hovedgaden 505 - 2640 Hedehusene - (03) 16 09 00 H+H-Stenindustrier A/S

Belægninger med Skærvemix. Skærvemix til parkeringspladser.

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

med gummihjulstromle, vibrationstromle
eller pladevibrator.

Skærvemix sælges efter vægt. Vandindhold
Ca. 7% hindrer afblanding under transport
og sikrer effektiv komprimering.

H+H’s tekniske afdeling udarbejder gerne
uforpligtende belægningsforslag med
Skærvemix.
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fra Københavns stadsgartnerkontor
og af J.E. Sanda), må årsagen til
svækkelse og evt, død tilskrives salt.
Nær kyster, specielt i Nord- og Vest
jylland, kan hårde storme lejligheds
vis svide løv og skud; i så fald vil også
andre tæer blive ramt, og nye blade
eller nåle vil være sunde; det pr.
areal tilførte saltnedslag er nok be.
skedent og bliver hurtigt udvasket.
En lignende fjernvirkning af forstø
vet saltvand fra en hovedvej på Djurs
land er beskrevet af J. Dragsted.

I tilslutning til arbejdet i saltgrup
pen foretog jeg en registrering af vej-
træernes tilstand på to lokaliteter:

1. Ca. 2 km allé, asfalteret bivej fra
Ravnholt og nordpå, Fyn, 19/8
1976: Flere hundrede, ca. 150-årige
storbladet elm, hestekastanie og
parkilnd. Alle træer meget sunde
med god løvfylde og grønt og fro
digt løv.

2. Ca. 7km amtsvej-strækning (Hørs
holm-Fredensborg) fra Brønsholm
til Ll. Ebbekøbgård, 25/8 1976: 49,
ca. 90-årige vejtræer: 37 storbladet
elm, 9hestekastanie, 2parklindogl
ask:
22 træer er helt eller næsten sunde:
God eller ret god løvfylde, ingen el
ler kun svag misfarvning af blade.
Afviger ikke eller kun lidt i hel
hedsvirkning fra træer på nabo-
arealer.

22 træer tydeligt usunde og svæk
kede: Partielt eller helt med tyndt
beløvede grenpartier og med i
øjnefaldende bladnekroser. Mange
døde smågrene og kviste. Afviger
klart fra træer på naboarealer
(haver, gårde, alléer til gårde,

etc.).
5 træer døde eiler døende:
Affaldende bark, helt eller næsten
døde hovedgrene, ingen eller y
derst svag beløvning på dele af
stamme og hovedgrene.

På begge lokaliteter er træerne i
deres bedste alder og befinder sig un
der for vejtræer optimale kår med ri
gelig tilgang til lys, vand og nærings
stoffer og uden at være udsat for kon
kurrence. På Ravnholt-lokaliteten er
træerne 100% sunde. På den befærde
de og i vintersituationer intensivt
saltbehandlede amtsvej er over 50%
af vejtræerne tydeligt usunde eller
døende.

Registreringen blev suppleret med
bl.a. nogle iagttagelser omkring
Hørsholm, se billederne: Træernes
afstand fra kørebanen samt de lokale
terrænforhold har indflydelse på gra

den af en evt, skade. Ved f.eks.
Høsterkøb Planteskole er træerne
mellem rabat og grøft stærkt svæk
kede, mens trærækken umiddelbart
på den anden side af grøften ikke
viser tegn på saltskade. Birketræet
ved telefonboksen i Høsterkøb står i
en svag forsænkning og er afkræftet,
fordi saltholdigt smeltevand her lø
ber sammen og siver ned. Langs
Folehavevej er en næsten helt død
thuja-hæk blevet ødelagt både af
svidning og nedsivende saltvand. Den
indlysende kendsgerning, at saitlagre
bør isoleres effektivt fra omgivelser
ne, kan illustreres med eksemplet fra
Rudersdal, hvor saltbunker for få år
siden henlå direkte på jorden langs en
række gamle lindetræer; den mod
stedet vendte del af træerne er gået
ud, mens de dele af kronen, der står i
forbindelse med rødder til andre
sider, er i live, ligesom nabotræerne
er sunde.

Behov for en ændret strategi
i glatførebekæmpelse og
ved nyplantning.

De fra mange sider og med forskel
lige motiveringer udtalte ønsker om

hensyn til eksisterende værdifulde
træer og om nyplantninger langs ga
der og veje er så småt ved at blive
imødekommet, tidligst i nogle byer,
mere tøvende langs åbne vejstræk
ninger. Skal træer og trafikanter på
samme tid gives sikre og gode kår, er
der behov både for et ordnet tilbage-

tog fra den nuværende saltningsprak
sis, i det mindste på svagt trafikbela
stede veje, og for tilbagerykning af
nyplantninger, især langs stærkt tra
fikerede forbindelsesveje udenfor
byerne. De to vejrapporter kommer
nærmere ind på disse aspekter, og de
af Ulla Engell og Gunnar Moos be
handlede trafikpsykologiske forhold,
der taler for nyplantning, afstikker
retningslinier for placering af
fremtidens store vejtræer i overens
stemmelse med moderne trafikfor
hold.

Det er i den sidste ende et teknisk,
økonomisk og politisk anliggende i
hvilken takt og i hvilket omfang, der
lokalt og regionalt skal sættes ind på
at forbedre de eksisterende vej- og
gadetræers vilkår, og hvilke konsek
venser erkendelsen af vejsaltningens
skadevirkninger bør få for strategien

•1

[
Fig. 4. Stærkt saltskadet birk i Hosterkob; saltvand samler sig i den svage sænkning. SM. fot.
dec. 1976.
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i vintervedligeholdelsen og for pro

jekteringen af nyplantninger ved nu

værende og kommende vej anlæg.

På de overordnede forbindelsesve

je må det anses for sandsynligt, at

vejsalt (Na Cl) indtil videre vil være

det vigtigste glatføre-bekæmpelses
middel, og træer stående nær køreba

nen langs veje af denne kategori vil

derfor være udsat for svækkelse eller

død. Værdifulde træers rodstystem

kan imidlertid beskyttes mod tilløb af

saltvand fra vejbanen. Ved omprofil

ering af ældre veje kan rabatter pro

fileres således, at de har fald bort fra

træerne, og hvor træer står i forsænk

finger, så overfladevand løber til,
kan lavningerne opfyldes, så terrænet

nær stammen får hældning bort fra

træet.

På vejstrækninger med værdifuld

beplantning kan gødningsstoffer bru

ges som optøningsmiddel, eller der

kan gruses og opsættes advarselsskil

te. Gentagne udstrømninger af store

kvanta gødningsstoffer kan imicflertid

også have skadevirkninger på gade-

træer.

Vejstrækninger med miljømæssigt

eller kulturhistorisk særligt værdi

fulde trærækker eller alléer kan det
være begrundet at beskytte mod salt

ning, enten permanent, eller mens

det undersøges, om tekniske for

anstaltninger kan yde den fornødne

beskyttelse mod saltskade. Det kan

ske ved gennemførelse af regulære

fredningssager, som det har været

tilfældet med Rathlousdal Allé ved

Odder for et par år siden og med Tra

nekær Allé i år. Man må ønske, at vej-
myndighederne, hvor det drejer sig

om vejstrækninger af denne karak

ter, ikke afventer andres initiativ,

men selv tager de fornødne skridt til
beskyttelse. Så slipper man for at det

store maskineri bliver sat igang.

Hvor man må konstatere, at eksi

sterende vejtræer er så svækkede af

saltskade, at det vil være omsonst at

iværksætte redningsforanstaltninger,
kan man plante afløsere udenfor den
nærmeste farezone, f.eks. nær over

kanten af afgravningsskråninger el

ler på andre marginale arealer. Ny
plantninger kan i det hele taget plan
lægges placeret i større afstand fra
kørebanekanten, samt hvor den loka

le topografi reducerer eller udelukker
risiko for tilledning af saltholdigt
vand. Er afløsere godt i gang før

fældning af de syge eller farlige

træer, afbødes kritik.

Statens Vejlaboratorium har

iøvrigt denne sommer i samarbejde

med forskere ved Landbohøjskolen
iværksat en nøjere registrering af

vejtræers tilstand i relation til topo

grafi og jordbundsforhold med hen

blik på tilvejebringelse af et mere de

taljeret grundlag for udformning af

beskyttelsesforanstaltninger m.v.

På de svagt trafikerede veje med
værdifuld randplantning på beboel

sesveje, parkeringspladser, fortove

og stier kan der tages miljøhensyn ved

udelukkende at benytte grus ved glat

førebekæmpelse, ved at reducere

saltanvendelse både arealmæssigt og

kvantitativt, og/eller ved kun at salte i

ekstreme situationer.

I gader, hvor enkelttræer og træ-

rækker kan have ganske særlig miljø

mæssig betydning, kan der være

grund til ekstraordinære og dyre for

anstaltninger til beskyttelse af træers

rodsystemer mod salt og til at frem

me deres vækst og trivsel under de

iøvrigt ofte ugunstige forhold, især

tørke: Sikre tilgang af vand og luft,

forny jord, beskytte nyplantninger

med halmmåtter etc. Kunstig

vanding af det enkelte træ kan ikke

alene modvirke tørkeskader, men

også akkumulation af skadelige salt

koncentrationer i jorden; nærings

salte kan evt, tilføres med vandings

vandet.
Initiativer til forbedring af træer

nes vilkår i større byers gader er

taget i både ind- og udland. Her

hjemme ligger stadsgartnerne i bl.a.

København, Lyngby og Odense inde

med et efterhånden omfattende er

faringsmateriale og med rapporter

fra studier i nordeuropæiske stor

byer.

Ved nyanlæg af veje og ved forlæg

ning eller udvidelse af veje bør man

projektere fremtidens karaktergi

vende, miljøskabende og evt, optisk

førende træer placeret på en sådan

måde eller i en sådan afstand, at øde

læggelser som følge af saltpåvirkning

undgås. Lovgiverne kunne have

grund til at overveje det ønskelige i at

åbne mulighed for ekspropriation af

tillægsarealer til vejtracéer alene til

beplantningsformål til gavn både for

trafiksikkerheden og for vejtræers

mulighed for frodig udvikling.

Plantematerialet.

De skader, som brug af vejsalt har

påført træer, har affødt bestræbelser
i retning af at finde eller udvikle

plantemateriale med størst mulig

saltresistens; men det må betragtes

som utopi at forestille sig, at træer fra

køligt tempererede klimazoner, altså

træer egnet for danske forhold, skulle

kunne forædles til en saltresistens,

som ville være nødvendig, for at de

kan trives og have et sundt og frodigt

udseende under de saltpåvirkninger,

de udsættes for langs de mest saltpå

virkede veje.

Inden for det spektrum af træer,

der forekommer i vejplantninger i

dag, kan man iagttage gradsforskelle

i trivsel. Det vil imidlertid ikke være

hensigtsmæssigt generelt at anbefale

et begrænset antal af en smule mere

resistente arter; det kunne føre til en

reduktion af kulturlandskabets for

skellighed og miljøkvalitet og mod

virke bestræbelser på at begrænse

eller eliminere miljøskader. Enkelte

træarter under ekstremt dårlige for

hold i byer klarer sig bedre og ser

sundere ud end andre, især platan og

robinie; om det har nogen direkte

sammenhæng med saltresistens er

vist ikke påvist. Også ask og småbla

det elm synes at have fortrin, hvor

imod hestekastanie, ahorn, bøg og

avnbøg oftere viser skadesymptomer

ved påvirkning af salt og/eller tørke.

Blandt vejnære træer i det åbne land

synes stilkeg at være blandt dem, der

klarer sig bedst. Kører man ad

Nyborg-Svendborgvejen får man ty

deligt indtryk af, at gråpoppel klarer

saltbelastningen bedre end balsam

poppel. Rødgran og thuja bør undgås

op til store veje (plantager, byer da

de især svides).

Hidtidige (udenlandske) lister over
arter af træer, ordnet efter grad af

saltresistens, har været baseret på et

gennemgående ret tilfældigt og ofte

sporadisk iagttagelsesmateriale, og

det må frarådes at benytte dem som

direkte anvisning (nogle lister omfat

ter tillige træarter, som ikke trives i

det danske klima).

Ved valg af plantemateriale er det

i øvrigt af betydning ikke blot at

fremskaffe de til formålet bedst

egnede arter, men også de bedst

egnede provenienser (geografiske ra

cer/klimaracer) eller cultivarer (for.

mer frembragt ved vegetativ opfor

mering af udvalgte enkeltplanter).

Der foregår et løbende arbejde med

henblik på at fremskaffe et stadigt

bedre egnet plantematerlale til vej

plantning og anden landskabsplant

ning samt på at få udbredt kendska.

bet til og anvendelsen af udvalgt

materiale. Kåring af frøkilder af

sunde og hårdføre bevoksninger af
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For 2-3 år siden rystede man
på hovedet at en entreprenør,

der flyttede jord med en gummiged!

Maskinens flydeevne er
alfa og omega

I Sverige har man flyttet jord
med en gummiged i mange år. Der
er ikke langt til fast bund. Derfor
monterer man et smalt dæk, så
maskinen skærer igennem det
øverste jordiag og står fast på
klippegrimden. Det kan
ikke lade sig gøre i
Danmark.

Så det tog mange år,
før man havde kon- -

strueret en ma
skine og et dæk,
der gav flyde-
evne til at køre
i almindelig
jordflytning.

Men nu går
det strygende -Volvo
BM 846 kan efterhånden ses
ved mange store jordflytnings
arbejder overalt i landet. Den er
hurtigere og mere fleksibel end
en larvebåndsmaskine. Den kan
bruges til mange andre ting end
netop jordflytning.

De vigtigste data:
• 125 SAE HK diesel

motor med en meget fin
brændstof-
økonomi.

• Power-shift trans
mission med
moment-
forstærker.

• 4-hj ulstræk + differentiale
spærring.

• Imponerende indtræknings
evne og brydekraft i skovl-
skæret. 7.700 kp.

• Stor hjulafstand og stor tippe-
last som giver mange fordele ved
transportkørsel. En af de største

er den stabile kørsel med
minimalt spild. Det gør

• Pendling på bagaksel: 0,5 m.
• Frigangshøjde 0,48 m.

Fleksibilitet er heller ikke at
foragte idag.

Volvo BM 846 kan udstyres
med 3 forskellige dækstørrelser.
17,5-25” som er velegnede til
grusgravskørsel og kombinations
kørsel, hvor jordbundsforholdene
er gode. 20,5-25” er velegnede,
hvor maskinen fortrinsvis
kommer til at arbejde i blød bund.
Altså f.eks. i jordflytning. De har
den største bæreflade og langt det
mest effektive dækmønster, når
det drejer sig om at bide fra sig.
18.00-2 5” er især velegnet pa fast
grund, hvor der kræves stor trans
porthastighed. Lynkoblingen i
redskabsfæstet (ekstraudstyr)
gør det muligt at skifte skovl på
et øjeblik. Dermed opnår man
optimal lasteevne i sne, koks,
sand, grus, savsmuld, jord,
sten o.s.v.

Og hvis ikke det er nok, kan
maskinen monteres med gaffel
anne, skrot-griber, kommunal
blad, sneplov og meget andet.
Der er jo ikke altid lige meget
jordflytningsarbejde igang her i
landet. Så er Volvo BM 846 med
til at bane vej for nye tider.

det muligt at sætte gennemsnits
hastigheden i vejret, så kapaci
teten kan øges.

X1OLïO Blfl

VOLVO DANMARK AIS 5ie,nhoved & S.gaard AIS Rib.,, A,,d.,..,,, MflkInlab,)4 St.,nhoved & S.gnrd AIS A, Tornvlg ChrI.ien.en AIS 5100,11,9 Ma.kIhIab,I& IS fliSeR finde,..,,. Mflklnlabrik fl4189å,d,n,IP.22I Ler..,
OVU(14)dVI,740n P0S)bV, 176 5.00756,942) 245 S250 VI&Ie,e H.d.r.1e4 AIS 6450014002)15 8361 Va,selagel L!nd 1400 He,77g Sj.,r.q 7700170020 S.er..I,.p J AIS I01SIr.8( 5 37005,,,,,,,
V!,gaqor 6(7 2530 C,2,lr((PV)l(89)l 33637 S,eg,s,ej 2 6100 Usd4,12, (0,50,1 Til (06) 283633 Til (01(122198 TI) 177(071700 9250 S,n,,Siip J TIl (98)081511 Til (02)55 502
TIl 102] 45 5, II Til (04) 626565
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træer og buske i danske landskaber,
og formidling af afkom herfra til vore
planteskoler og dermed forbrugerne,
er en vigtig opgave i denne forbin
delse.

I to permanente arbejdsgrupper,
Frøkildeudvalget og Klonkildeud
valget, søges indsatsen koordineret. I
arbejdet deltager en række institutio
ner, virksomheder og organisationer,
der har interesse på vejplantnings
området og giver oplysninger om
plantemateriale, besvarer spørgsmål
eller henviser spørgsmål indbyrdes
eller til andre sagkyndige. Udvalgene
har sekretariat på Statens Forsøgs
station, Hornum.

I kulturlandskaber, der som de
danske i forvejen er rige på oprinde
ligt egnsfremmede træer og buske,
må der selvfølgelig være spillerum
for eksperimenter med nye arter og
typer, der kan blive en æstetisk
og karaktergivende gevinst for en
vejstrækning. Forsøgsplantningerbør
imidlertid have begrænset om
fang, så det er overkommeligt at
rydde dem, hvis forventningerne ikke
bliver indfriet, eller hvis uheldige bi
virkninger konstateres. Der bør ikke
plantes et materiale i stort antal,
uden at man er fortrolig, med dets
trivsel og uvikling. Så hellere vente til
de nødvendige forhåndsstudier er
gjort, eller til sagkyndige har kunnet
bistå. Det bør være bandlyst at ud-
plante et tilfældigt planteskolemate
riale, blot fordi det er billigt, eller
fordi de oprindeligt ønskede arter
eller typer ikke umiddelbart kan le
veres. Man må så hellere vente til det
ideelle materiale er tilvejebragt eller
specielt fremstillet til det pågældende
sted og formål.

Der skal selvfølgelig ikke for en
hver pris plantes vejtræer i alle egne.
Naturområder og landskaber, der er
karakterfulde ved næsten eller total
træløshed, f.eks. udstrakte heder,
enge og marskområder, bør friholdes
for plantning af vejtræer og anden
plantning.

Vejtræer er natur og ressource

I byerne er træer i gader og på plad
ser det vigtigste levende naturele
ment, og jo større og sundere træer,
desto mere rumfang natur opnås der.
Statistik over beplantet areal eller
antal træer, hvis de er små og
vantrives på grund af dårligt plan
lagte vækstvilkår, siger ikke tilstræk
keligt om en bys frem- eller tilbage
skridt på det grønne område. Der-

Fig. 5. Thujahæk ved Folehavevej i Hørsholm næsten dræbt ved svidning og af nedsivende
saltvand. 8.0. fot. dec. 1976.
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udover har bytræerne betydning for

miljøet ved at skabe kølighed og

skygge på hede dage, ved at dæmpe
træk og støj, filtrere støv, udskille ilt,

m.v. Hvad synet af store træer og

deres årstidsvariation betyder for by-
menneskers trivsel og humør er det
sværere at gøre op.

I det åbne land må vejes randar
ealer tillægges stor betydning som til

holdssteder for vild flora og fauna. I
det intensivt dyrkede danske land
brugsland er disse arealer, sammen

med levende hegn og skovbryn, ofte

de eneste nogenlunde stabile tilholds

steder, der er til rådighed.
Jo bredere de udyrkede randare

aler er, og jo mere varierede kår, de

byder på, desto artsrigere bliver de
naturlige plante- og dyresamfund.

Træer og buske forøger vejsidens
plante- og dyreliv i artsrigdom og
mængde. Hvor rabatten er meget

smal, og risikoen for skadevirkninger

som følge af miljøgifte, markafbræn
ding m.v. er særligt udtalt, må stor-

kronede vejtræer, hvor eksisterende

forhold eller lokale rabatudvidelser
tillader disse, med deres ynglende og
fouragerende insekter og fugle samt

flora af laver, mosser og alger, til-

lægges stor, biologisk betydning. Bre

dere vejarealer giver mulighed for

tilstedeværelse af trægrupper eller

mere sammenhængende træ- og

buskbevoksninger ud over egentlige
vejtræer. Det kan dreje sig om par
tier af allerede forekommende, ældre

skov-, krat- og hegnspartier, der ind

går i vejzonen, om selvsåede træer og

buske indvandret efter vejens anlæg,

eller om anlagte vejplantninger.

Faunaen har på disse steder betin

gelser, der mere eller mindre svarer

til forholdene i skovbryn, krat, gamle

levende hegn eller nyere læbælter, alt

efter egn og bevoksningens karakter

og udviklingsstadium. Artstal og in
dividantal for ynglende og fourage

rende insekter, småpattedyr (især

gnavere) og fugle er normalt meget

stort. Nyere undersøgelser kunne

tyde på, at hegnsfaunaens nyttevirk

ning for tilgrænsende jordbrug (bio

logisk skadedyrsbekæmpelse, biers

bestøvning af frø- og frugtavlsbe

voksninger) almindeligvis overstiger

skadevirkningerne (overvintrende

skadedyr, skadelige organismers

værtsskifte mellem hegns- og kultur

planter).
Se bort fra at plantning af vejtræer

er en økonomisk investering, kan
man vel heller ikke. I østlige landsde

le er vejnettet tæt, og et gitterværk af
vejtræer kan, omend beskedent, øge
lævirkning og dermed markudbytte.

Store vejtræer i beboelseskvarterer

skaber læ og reducerer husenes var
meafgivelse og dermed energifor

bruget. Endelig er plantning af vej-
træer også grundlæggelse af en rå
stofreserve, som måske en gang i
fremtiden kan få løbende aftagning i
industri eller få betydning som
brændsel i en krisesituation.

I vores by- og biltilværelse har vi
distanceret os så meget fra naturen,

at vi måske begynder at savne lidt
mere af den i vores daglige til
værelse. Med vejtræer, og gerne
mange og store af dem langs mindre

og saltfrie veje, kan vi skabe noget af
den igen. Men det kræver, at vi ind
stiller os på at leve med, at naturen
lejlighedsvis kan være farlig, og at
den griser.
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Fig. 7. I et markskel ved Isterød stdr den gamle bog, der efter anlægget af den nye vej er
blevet til glæde for de mange forbipasserende. Hvem planlægger fremtidens store, fritstâende
karaktertræer i landskabet? Vejmyndigheder-ne har chancen! S. ø. fot. dec. 1976.
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Indledning

Nærværende motorvejsanlæg omfatter Motorringvejen på
strækningen fra Jyllingevej til Holbækmotorvejen, og udgør
fortsættelsen af den eksisterende strækning af Motorring
vejen fra Helsingørmotorvejen ved Jægersborg til Jyllinge
vej.

Vejstrækningen, der omfatter ca. 7 km motorvej, er an
lagt med Vejdirektoratet som bygherre, med bistand af Kø
benhavns amtskommune.

Med ibrugtagning af denne motorvejsstrækning. sluttes
den længe ventede »Motorvejsring» vest om København,
idet der herved skabes direkte forbindelse fra motorvejs
systemet nord for København til det eksisterende motor
vejsnet i Københavns vestegn, med forbindelse mod vest
til Holbæk (Holbækmotorvejen) og Korsør (Vestmotorvejen
via Køge Bugt-motorvejen), mod syd til Rødby (Sydmotorve
jen via Køge Bugt-motorvejen) og mod øst til København
(Holbækmotorvejen).

Motorvejsanlægget vil endvidere give en tiltrængt af last
ning at såvel de overordnede veje i området, Jyllingevej,
Ring 3 og Tårnvej — Avedøre Havnevej som det lokale vej-
net.

Fra den foreløbige tilslutning ved Holbækmotorvejen vil
Motorringvejen blive videreført mod syd til sammenløb med
Køge Bugt-motorvejens indføring fra Vallensbæk (Ring 3)
gennem et torbindelsesanlæg nord for Brøndby Strand,
hvorfra motorvejsstrækn ingen videre mod syd-øst over Aved
øre Holme og Kalveboderne til forbindelse med den eksi
sterende motorvej på Amager (Lufthavnsvej) er under pro
jekteri ng.

For de sidstnævnte strækninger skal yderligere bemær
kes, at anlægsarbejdet på Motorringvejen fra Holbækmo
torvejen til sammenløbet med Køge Bugt-motorvejen, og på
Køge Bugt-motorvejen fra Ring 3 til sammen løbet med Mo
torringvejen, er påbegyndt i sommeren 1977. Anlægget af
disse strækninger forestås af Vejdirektoratet, Motorvejs
kontoret i Birkerød.

Der knytter sig særlige »historiske» bemærkninger til
dette motorvejsprojekt, idet strækningen blev planlagt og
delvis projekteret allerede under 2. verdenskrig (1941), og
ekspropriationer og jordarbejde på visse delstrækninger
blev påbegyndt i 1941—42. En del at de gamle jordarbejder
er benyttet som grundlag for det nu afsluttede anlæg. Det
gælder således mindre dæmningsstrækninger omkring Jyl
lingevej samt afgravning for det store sløjfetilslutnings
anlæg ved Roskildevej.

Efter en stilstandsperiode på Ca. 20 år blev projekterings
arbejdet genoptaget i begyndelsen af 60’erne med henblik
på færdiggørelse at »En motorvej vest om København», idet
anlægslov for det således betegnede anlæg blev vedtaget
i 1964. Detailprojekteringen af nærværende strækning på
begyndtes dog først i 1973, efter at strækningen fra Ring 3
til Jyllingevej var ibrugtaget i 1972. Besigtigelse blev afholdt
i 1969 (kun tunnel under Vestbanen) og sommeren 1974,
ekspropriationer i efteråret 1974 og foråret 1975. Jord- og
broarbejder påbegyndtes i foråret 1974, og belægningsar
bejdet i efteråret 1976.

Motorri ngvejen



Projekt

Motorvejen forløber igennem Rødovre, Glostrup og Brønd
by kommuner, og linieføringen ligger på hele den ca. 7 km
lange strækning tæt op ad det miljømæssigt bevarings
værdige Vestvoldområde (Vestenceinten).

Ved genoptagelse af projekteringen i 1973, blev den gam
le linieføring, der på flere steder forudsatte væsentlige ind
greb i Vestvoldområdet, taget op til revision med henblik
på at skåne det rekreative område mest muligt, dog med
skyldig hensyntagen til bl.a. den planlagte bydannelse,
Hvissingeplanen i Glostrup kommune.

Området mellem motorvejen og Vestvolden vil blive for
met og beplantet således, at det på naturlig måde kan ind
gå som supplement til selve Voldområdet.

Endvidere er der i samråd med de berørte kommuner plan
lagt og i begrænset omfang foretaget udførelse af støj
skærmende foranstaltninger langs vejens vestside i form
af sammenhængende voldanlæg.

Motorvejen er 4-sporet med 6 m midterrabat og anlagt
med mulighed for udbygning til 6 spor, idet arealerhvervel
ser samt broer over motorvejen er udført svarende hertil.

Ved overgangen til den 4-sporede strækning nord for Jyl
lingevej, indsnævres midterrabatbredden til 3 m svarende
til midterrabatbredden for denne strækning.

Af anlæg med særlig teknisk interesse skal nævnes ud
førelsen af motorvejens underføring under Vestbanen. Byg-
værket, hvis udførelse er forestået af DSB, er udført som
2 særskilte tunneler, støbt i en særlig »byggegrube ved si
den af brostedet, og derefter presset ind under eksisterende
sporareal efter forudgående indbygning af særlige spor
afstivninger, alt medens togtrafikken opretholdes.

Under gennempresningen blev overskudsjorden fjernet
ved hjælp af en særlig tunnelgravemaskine. Det var første
gang metoden blev anvendt i Danmark i forbindelse med
underføring af en motorvej under en jernbane.

Bygværket var fra starten planlagt udført traditionelt med
sporforlægninger og støbning på stedet og med en stipule
ret anlægsperiode på 4 år. Pressemetoden medførte ned
bringelse af anlægsperioden til godt 2 år, og en relativ be
sparelse i anlægsudgiften på 30 %

Motorringvejen set mod nord med Roskildevejs tilslutning. (Aerodsn Luftfoto)
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Tracé Tilslutningsan læg Tværprof ii

Linieføringen er fastlagt med henblik på bedst mulig til
pasning til Vestvoldområdet på den østlige side og eksi
sterende industribebyggelse samt kommunalt planlagte
områder på den vestlige side.

Der er anvendt horisontale kurveradier fra R = 1500 til
R = 5500 m. Mellem cirkelbuerne er benyttet klotoider med
parametre fra A = 700 til A = 1500. Der er benyttet 2 ret
linede strækninger.

Længdeprofilets største stigning er 20 Længdepro
filet er afrundet med cirkelbuer i opadvendte kurver med
radier fra 15.000 m til 40.000 m og i nedadvendte kurver
med radier fra 12.500 m til 40.000 m.

Motorvejen er anlagt med 4 spor, nødspor og 6 m midter
rabat.

Normaltværprofil:
Midterrabat
2 x 2 kørespor å 3,75 m
4 kantbaner å 0,50 m
2 nødspor à 3,00 m 6,00 m
2 yderrabatter à 1,50 m 3,00 m
Kronebredde i alt 32,00 m

De nord-vestgående ramper i forbindelsesanlægget ved
Holbækmotorvejen er 2-sporede, og alle øvrige rampeveje
er 1-sporede.

Skråninger langs motorvejen er udført med anlæg 2. Ved
mindre afgravninger og påfyldninger er udført terrænregu
lering med et anlæg på Ca. 10.

,ji5D 30D 2 375 b 2375 300 ,150 150.
Traa Raxt Nedsaer Kerespc.r M,d1erabat Kørespor Nedsaer Rabat

,

Tilslutni ngsanlæg

3200
Kr an e b redde

Motorvejen er anlagt med fuldt tilslutningsanlæg ved Jyl
lingevej og Roskildevej.

Tilslutningen ved Jyllingevej er udformet som et B-anlæg,
placeret syd for Jyllingevej, suppleret med nordgående til
kørselsrampe nord for Jyllingevej, placeret i den tidligere
midlertidige tilslutning af Motorringvejen til Jyllingevej.
Endvidere bibeholdes eksisterende sydgående frakørsels
rampe med tilslutning til lslevdalsvej.

Der er etableret lyssignalanlæg på Jyllingevej øst og vest
for motorvejen ved tilslutningen af de syd for Jyllingevej
beliggende ramper.

Tilslutningen ved Roskildevej er udformet som et »modi
ficeret kløverbladsanlæg’, med 2-sporet servicevej langs
motorvejens vestside, idet de oprindeligt planlagte rarnpe
forbindelser mellem Roskildevej-vest, og Motorringvejen
syd, samt hertil hørende 2-sporet servicevej langs motor-
vejens østside er udeladt. Som følge heraf er etableret lys
signalanlæg ved rampernes tilslutning til Roskildevej, øst
og vest for motorvejen med tilhørende gennembrydninger
af Roskildevej’s midterrabat.

Anlægget var oprindeligt planlagt udført som »Fuldt Klø
verbladsan læg» uden krydsende trafik på Roskildevej. Det
te anlæg ville imidlertid have medført en forøgelse af an
lægsudgitten på ca. 10 mill. kr., bla. til anlæg af yderligere
2 tunnelsektioner for rampeveje under Vestbanen og om
fattende støttemursanlæg langs industribebyggelsen på
motorvejens østside.

Overføringen for Roskildevej er dog forberedt for udbyg
ning til et »Fuldt Kløverbladsanlæg», idet broen for Ros
kildevej er anlagt med 2x3 spor over Motorringvejen, og
endvidere udført med »blindt» yderfag i broens østlige ende,
således at en 2-sporet servicevej senere kan anlægges igen
nem dette. Samtidig er de yderst komplicerede flytninger
at forsynings- og kommunikationsledninger i Roskildevej
udført således, at placeringen under motorvejen respekte
rer en senere udførelse af omtalte servicevej.

Endelig skal det bemærkes, at tilslutningsanlæggets
nuværende udformning har muliggjort en foreløbig udsæt
telse af nedrivningen af den ca. 180 år gamle bevarings
værdige ejendom »Krogslysttt, der er beliggende i arealet
mellem motorvejen og rampen fra Roskildevej-øst til Mo
torringvejen-Nord.

Forbindelsesanlægget ved Holbækmotorvejen er udfor
met som trometanlæg med direkte 2-sporede ramper, mel
lem Motorringvejen-Nord, og Holbækmotorvejen-Vest, på
grund af den forventede store trafikbelastning af disse for
bindelser. Forbindelsen mellem Motorringvejen-Nord og
Holbækmotorvejen-øst er udformet som sædvanlige en
keltsporede sløjferamper.

Rampen fra Holbækmotorvejen-Vest bortfalder i forbin
delse med videreførelsen af Motorringvejen syd for Hol
bækmotorvejen, og erstattes at en ny trompetforbindelse
ført under Motorringvejen og over Holbækmotorvejen.

6,00 m
15,00 m
2,00 m

Normaltværprofil Motorri ngvejen, 4—sporet
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Belægning

Motorvejens kørebaner er udført med bærelag af 8 cm grus
asfaltbeton, type I på 20cm cementstabiliseret grus og slid-
lag at asfaltbeton med nedtromlede skærver (ABS) 90 kg!
m2, svarende til Ca. 4 cm med 15—20 % lyst tilslag at cal
cineret flint.

ABS-slidlaget er primært valgt for at opnå bedst mulige
lystekniske egenskaber, idet hele vejstrækningen er forsy
net med vejbelysning. Det har endvidere herved været mu
ligt at sænke effekten i lysarmaturerne fra 400 W som be
nyttet ved tidligere udførte motorvejsbelysningsanlæg til
250 W under overholdelse af en forsvarlig belysningskva
litet på kørebanen.

Kørebaner på ramper er forsynet med asfaltbetonslidlag
(AB) 80 kg/m2, svarende til ca. 4 cm med 33 % lyst tilslag
af calcineret flint.

Kantbanerne er overfladebehandlet med hvide synopal
skærver, 8/12 mm, og nødsporene er overfladebehandlet
med 8/12 mm knust grusgravsmateriale med ringe flintind
hold.

DEL/EGN INGSTV?ERSNIT

—4cm ASFALTBETON MED
NEDTROMLEDE SKÆRVER

-8cm GRUSASFALTBETON
TYPE I

20cm CEMENT-
STABILISERET
GRUS

1cm OVERFLADEBEHANDLING —

MED GRANITSKIERVER -

6cm GRUSASFALTBETON
TYPE I

STABILT GRUS TYPE fl —

1cm OVERFLADE-
BEHANDLING MED
SYNDPAL

KAN TRANE N0DSPOR

___=

BUNDSIKNGSGRUS

Længdekædebelysning.
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Stålkonstruktioner

Vejportaler fremstilles afstandardkompo
nenter efter opgave og leveres i gitterpro
filer med modstandssvejst rundstål eller
kasseprofil. Vejportaler leveres i spænd
vidder op til Ca. 35 m. Galger leveres med
udlæg op til 8 m. Konstruktionerne udfø
res i stål 42—2 og overholder gældende
vindnormer. Overfladen er varmgalvani
seret i henhold til DIN—normer nr. 50976.

Vi bistår Dem gerne med projektering, li
gesom vi kan påtage os fundamentering
og montage.
Kontakt os for yderligere oplysninger om
stålkonstruktioner til skiltebæringer.

E.Rasmussen
Industri /s
Nordre Kobbelvej 10. DK 7000 Fredericia . TeleFon (05)92 35 II

tIij !

I
I 1.

*u_ n..j.

I

.
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Undgå kostbare
forsinkelser:

Ringefteret moderne
vej laboratorium.

Med den nye HHS ekspres-service
klares de vejgeotekniske
undersøgelser på stedet..

Hvorfor dog vente i dagevis
- på nogel,der kan klares med det samme?

H. Hoffmann&SOnnerAlS
‘111V

VEJLABORATORIUM: Herstedostergade 50, 2620 Albertslund, tlf. (02) 9687 00
HOVEDKONTOR: Maltegårdevei 24, 2820 Gentofte, tlf. (01)655601

Vort moderne, mobile feltiaboratorium, der har været til
stor nytte for vort eget selskab, gennem lang tid, stilles
nu også til vore kollegers disposition.
De kan således i fremtiden få klaret feks, en komprime
ringskontrol på en times tid — noget der hidtil har
krævet daglange forsinkelser i arbejdet.
NU kommer vi ud til DEM, og klarer komprimerings

kontrollen på stedet. På mindre end 15 minutter kan vi, —

takket være vor mikrobølgeovn, — finde vandindholdet
i den udtagne prøve.
UNDGÅ UBEHAGELIGE ARBEJDSSTOP OG
FORSINKELSER i fremtiden: Forlang specialbrochure.
Eller ring og fortæl os om Derea aktuelle vejgeotekniske
problemer. Vi giver Dem gerne et godt tilbud.
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- vejbygning på et sikkert grundlag.
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Altid à jour med de
nyeste lovbestemmelser

E. Groes Petersen Poul Eefsen Helmuth Hasselrlis

FÆRDSELSLÆRE
NU ny udgave af håndbogen der er uundværlig som
fortolkningsbidrag for alle offentlige myndigheder og
advokater, der beskæftiger sig med færdselsproble
mer.

Med sit geniale løsbiadsystem (der også rummer
plads til notater) vil Deres håndbog i færdselslære
altid indeholde de nyeste lovbestemmelser — blot De
hos Deres boghandler husker at tegne abonnement
på de løbende udsendelser af supplementsblade.

Allerede til efteråret følger bilag med de nyeste be
kendtgørelser og cirkulærer.

E. Groes Petersen:
Færdselslære
8. udg. 1. oplag
Kr. 78,50.
Ringbind til løsbiade.
Kr. 25,50.

TUNELLER - BROER - GRUSLEVERANCER

AIS MØLLEKILDE
INGENIØRER OG ENTREPRENØRER

TERNEVEJ 20, ROSKILDE

TELEFON: (031 353616

ENTREPRENØR & INGENIØRFIRMAET

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

JORD - KLOAK - BETON - VEJARBEJDE

MOTORRINGVEJEN

HOLBÆKMOTORVEJEN — JYLLINGEVEJ

Belægningsentreprisen samt
Moto rringvejens underføring ved

Vestbanen udført af

NILS P LUNDH
BAGSVÆRD HOVEDGADE 99

2880 BAGSVÆRD
TLF 02-98 91 31

GAB — belægningen leveret fra egen fabrik.
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Skærende vejeTeknisk udstyr

Motorvejen er forsynet med længdekædebelysning i lighed
med den eksisterende strækning nord for Jyllingevej samt
Holbækmotorvejen.

Lyspunkthøjden over kørebanerne er 12 m. og masterne
er 17 m høje gittermaster. Ramper i tilslutningsan!æg er
belyst med 10 m høje rørmaster.

Der er opsat gennemgående stålautoværn foran længde
kædemasterne i midterrabatten på hele strækningen. End
videre er opsat stålautoværn ved broer og langs nødspor,
hvor vejen forløber på dæmning.

Nødtelefonanlæg er opstillet i begge vejsider med max.
afstand på 2 km.

Der vil blive foretaget beplantning på skråningsarealer
mellem ramper og motorvej samt opsætning af hegn på
hele strækningen langs Vestvolden og langs bebyggede
områder.

Endvidere udføres supplering af den eksisterende be
plantning i grænseområdet ind til Vestvolden.

Samtidig med motorvejsanlægget er projekteret og udført
omfattende ombygninger af de skærende veje således:

Jyllingevej, der er 4-sporet med midterrabat samt fortove
og cykelstier, er ombygget på en strækning af Ca. 900 m
øst og vest for motorvejen. Der er bl.a. foretaget forlæg
ning mod syd af kørebaner, cykelsti og fortov i vejens syd
lige halvdel ved tilslutning til Motorringvejen vest for den
ne, alt for at skabe plads for en 2-sporet venstresvingbane
for trafik fra øst til Motorringvejen mod syd,
Roskildevej, der ligeledes er 4-sporet med midterrabat samt
fortove og cykelstier, er ombygget på en strækning af Ca.
700 m øst og vest for motorvejen. Der er samtidigt foreta
get en justering af linieføringen, ombygning af midterrabat,
etablering af 5. og 6. spor mellem tilslutningerne til motor
vejen øst og vest for denne samt ombygning af vejen i øv
rigt på hele strækningen.

I forbindelse med ombygningen er foretaget omfattende
og komplicerede flytninger af kommunikations- og forsy
ningsledninger samt vejbelysningsanlæg.
Park Allé, der har 10 m kørebane med cykelstier og fortove,
er hævet og ombygget på en strækning af 600 m øst og
vest for motorvejen.
Holbækmotorvejen, der er 6-sporet, er ombygget på en
strækning af ca. 2 km øst og vest for Motorringvejen. Der
er således udført flettebaner i begge vejsider (7. og 8. spor)
på strækningen mellem Motorringvejen og tilslutningsan
lægget ved Ring 3 samt supplering af det eksisterende
længdekæde-belysningsan læg med 12,5 m rørmaster langs
nye flettebaner.

Endelig er der udført mindre stianlæg, i alt Ca. 700 m i
forbindelse med anlæg af Stibygværker.

Motorringvejens underføring under Vestbanen.

Motorringvejen set mod nord ved tilslutningen til Holbækmotorvejen.
(Aerodan Luftfoto)
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Bygværker økonomi

I forbindelse med anlægget at motorvejsstrækningen er
der udført 12 bygværker, der fordeler sig således:

Overføring for Roskildevej (2 adskilte broafsnit)
Overføring for Park Allé
2 stioverføringer for kommunale stianlæg
Underføring for Jyllingevej
Underføring for Holbækmotorvejen
3 stitunneler for kommunale stianlæg
2 vandledningstunneler for Københavns Vandforsyning
Tunnel for Motorringvejens underføring under Vestbanen.

Støttemur ved Ravelinen mellem Park Allé og Vestbanen.

Underføringerne for Jyllingevej og Holbækmotorvejen er
udført som bjælkebroer med præfabrikerede dragere af
hensyn til bedst mulig afvikling af den store trafik på de 2
underførte veje i byggeperioden.

Overføringerne for Roskildevej og Park Allé er udført som
forspændte pladebroer og med opretholdelsen af vejtrafik
ken på de to veje ved etapeforlægninger.

De samlede anlægsudgifter, inkl. moms, andrager Ca. 140
mill. kr., fordelt således:

Administration, projektering
og tilsyn (fra 1973) 15 mill. kr.
Arealerhvervelse 13 mill. kr.
Jordarbejder, afvanding,
bundsikring samt
skærende veje 33 mill. kr.
Broer 40 mill. kr.
Belægningsarbejder,
motorvej 21 mill. kr.
Ledningsflytninger 4 mill. kr.
Belysning 6 mill. kr.
Teknisk udstyr, afstribning,
beplantning m.m 8 mill. kr.

_______

140 mill. kr. (100 %)

Bro over Jyllingevej.

Stottemur ved Ravelinen.

Ca. 11 %
9 %

24 %

28 %

15 %

3 %
4%

6 %
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Udførelse

Ca. 600.000 m3

Ca. 21 km
Ca. 27 km

Ca. 165.000 m2
Ca. 56.000 m2
ca. 30.000 m2

Ca. 16.000 ibm

Belægningsarbejdet for motorvejen samt belysnings
montage påbegyndtes i efteråret 1976.

Ombygningen af Jyllingevej er udført i to etaper, dels i
1974—75 og dels i foråret 1977.

Følgende hovedmængder kan nævnes:

Jordarbejde

Afvandingsarbejde
Tætte ledninger
Dræn

Belægningsarbejder
Kørebane, motorvej og ramper
Nødspor, motorvej og ramper
Ombyggede, skærende veje

Autoværn

Broarbejder
Jernbeton Ca. 15.000 m3
Præfabrikerede bjælker ca. 3.000

Arbejdet påbegyndtes i foråret 1974 med udførelsen af tun
nelbygværket for Vestbanens overføring. Arbejdet har om
fattet etablering at byggegrube med spunsvægge, støbning
at tunnelsektioner. gennempresning samt spor, kabel- og
køreledni ngsarbejder.

Gennempresningen tuldførtes i maj-juni 1975, og arbej
derne var afsluttet i foråret 1976.

I efteråret 1974 påbegyndtes stitunnelarbejderne nord for
Roskildevej.

De omfattende ledningsflytninger i forbindelse med vej-
og broarbejdet på Roskildevej, er udført fra vinteren 1974-
75 til sommeren 1976.

I foråret 1975 påbegyndtes jordarbejdet på strækningen
Jyllingevej til Park Allé. Ombygning at Roskildevej med til
hørende broanlæg er foretaget fra efteråret 1975 til som
meren 1977.

Ombygning af Park Allé, herunder overføring for vejen
over motorvejen, underføring for Jyllingevej samt jordar
bejder fra Holbækmotorvejen til Park Allé, påbegyndtes i
efteråret 1975. Underføring for Holbækmotorvejen samt sti-
broer er udført i 1976.

Udførelse af tunnelelementer

for Motorringvejens underføring

ved Vestbanen.
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Projekterende, konsulenter og entreprenører

Bygherre:

Projekt og tilsyn:

Vejanlæg:

Broanlæg:

Belysning:

Konsulenter:

Æstetiske
konsulenter:

Beplantning:

Geoteknik:

Ent repre nører:

Jord-, afvandings
og broarbejder:

Vejdirektoratet

Københavns amtskommune,
Teknisk forvaltning (KATE)
B. Højlund Rasmussen
Viaplan AIS
DSB
KATF
Hansen, Henneberg & Co.
NESA

Arkitekterne H. Frederiksen,
N. Holm og J. Palle Schmidt
Arkitekt J. Palle Schmidt
Fortsinspektør A. Mølgård-Jensen,
DSB

Geoteknisk Institut
Statens Vej laboratorium

Vadskjær & Svendsen AIS
H. Hoffmann & Sønner AIS
Geobyg AIS
Grundforstærkning A/S
Niels P. Lundh AIS
K. N. og A. Østergård

Belægnings
arbejder:

Autoværn:
Afstribning:
Belysningsanlæg:

Skilteportaler:
Nødtelefoner:
Traf iksignalanlæg:

Græssåning:

Beplantning:

Pihl & Søn A/S
Johs. Andersens eftf. AIS
Carl Nielsen AIS
C. Lund-Thomsen og Co.
H. Caspersen AIS
Kampsax AIS
Møllekilde AIS
E. Niemann

Niels P. Lundh AIS
Tjærekompagniet AIS
Superfoss, Dammann Luxol AIS
Thorning Christensen AIS

Traffitech Autoværn AIS
G.D.S.-Farver Aps.
E. Rasmussen AIS
Lumatic Belysning AIS
AEG AIS
Kemp & Lauritzen AIS
ER-Electric AIS
Siemens AIS
Brødrene B. og E. Hansen
Dansk Signalindustri
Sprøjteselskabet al 1948 AIS
Dansk Vejagentur AIS
DSB
DSB
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Zusam menfassu ng Summary

1) Aufgabe.
Mit der Eröffnung dieser Autobahn wird die Verkehrs
beziehung der vorhandenen Autobahnen von Südsjaelland
nach Nordsjaelland gesch lossen.

Gleichzeitig ist die land erwartete Ringautobahn West
um Kopenhagen Wirklichkeit geworden. Lokal erleichtert
die neue Ringautobahn wesentlich die Verkehrsbelastung
des Strassennetzes im westlichen Grossraum von Kopen
hagen.

2) Planung:
Die neue Autobahn hat eine långe von 7 km. Im süden verk
notet Sie sich mit der vorhandenen Holbaek-Autobahn, und
ermöglicht eine Schnellverbindung nach Süd (Rødby) nach
Südwest (Korsør) und nach West (Holbaek). Im Norden
schliesst Sie an die vorhandene Ringautobahn an, die mit
der Helsingør-Autobahn (Verbindung nach dem Norden) ver
bunden st.

3) Baudurchführung, Technische Daten:
Die Autobahn wurde mit 4 Fahrstreifen à 3,75 m, Stand
spuren à 3,0 m und mit einem 6 m breiten Mittelstreifen
geplant und ausgeführt.

Die querschnitte der Anschlussrampen sind 1-spurig.
12 Bauwerke dienen der Über- oder Unterführung von

Strassen, Eisenbahn, Wegen und Wasserläufen.
Die Autobahn wurde mit ejner Beleuchtungsanlage mit

den dazugehörenden Leitschutzplanken und Notrufsäulen
ausgestattet.

Die Fahrbahnfläche ist mit »Hotrolled asphalt» befestigt.
Dadurch wird eine besser Ausnützung der Beleuchtungs
anlage erreicht.

Eine Bepflanzung der Einschnitte und Dämme und das
Aufstellen eines Zaunes in der Nåhe der bebauten Gebiete
ist vorgesehen.

Mit dem Bau der Ringautobahn konnte im Frühling 1974
begonnen werden. (Bauwerke). Die Erdarbeiten wurden im
Frühling 1975 eingeleitet.

Die »Verknüpfung» der Autobahnen wird voraussichtlich
im Spätsommer 1977 für den Öffentlichen Verkehr freige
geben werden. Die Gesamtbaukosten dafür werden etwa
140 Mio Dkr. (Planung und Bauaufsicht 15 Mio Dkr. Grunder
werb 13 Mio Dkr. BrQckenbau 40 Mio Dkr. Erdbau 33 Mio
Dkr. Deckenbau 21 Mio Dkr. und Technische Ausstattung
18 Mio Dkr.) betragen.

Die folgende Strecken der,Autobahn von Kopenhagen nach
Rødbyhavn (Deutschland), nach Halskov (der Grosse Belt),
und nach Holbæk sind jetzt dem Verkehr übergeben.

1) The task.
With the opening of this stretch of motorway, the existing
motorways both to the north and south of Copenhagen will
be connected. At the same time the long awaited ring mo
torway around Copenhagen will become a reality, and con
tribute greatly in reducing the volume of traffic on the exist
ing ring roads.

2) Planning.
The new section of motorway is 7 km long, joining the exist
ing Holbæk motorway at the southern end, and giving Im
proved connections to the south (Rødby), to the southwest
(Korsør) and to the west (Holbæk).

Furthermore the passage of through traffic from south
to north (via the Helsingør motorway) will be facilitated.

3) Execution of works, Technical data.
The motorway has 4 lanes (3,75 m wide), hard shoulders
(3 m wide) and a central reservation (6 m wide).

The approach and sliproads have i ane.
12 structures have been built (both over and under the

motorway), for roads, a railway, public paths and piped wa
ter which cross the new section of road.

The motorway section has lighting over its entire length
together with the necessary crash barriers. In addition an
emergency telephone system has been installed.

The carriageways are paved with hot rolled asphalt which
increases the quality of lighting.

Planting on the slopes adjacent to the motorway together
with the erection of fences will be carried out in the near
future.

Structural work was started in the spring of 1974 and
earthwork in the spring of 1975.

The motorway is due to be opened for the public in the
latter part of the summer 1977. Construction costs will
amount to about 140 million D.kr. apportioned as follows:
Expropriation about 13 million D.kr., structures about 40
million D.kr., earthworks about 33 million D.kr., asphalting
about 21 million D.kr. and other equipment about 18 million
D.kr.

Design, inspection and administration will amount to
about 15 million D.kr.

The following sections of the motorways from Copenhagen
to Rødbyhavn (Germany), til Halskov (the Great Belt) and
to Holbæk have now been opened for traffic.

Von/from København bis/to Halskov Rødbyhavn Holbæk

København—Rungsted 55.
Slagelse—Halskov 21
København — Rønnede 60
Sakskøbing—Rødbyhavn 28
København — Holbæk 60

lnsgesamt/Total 76 88 60

Wenn fertig/when finished 107 km 159 km 60 km

Motorringvejen



Motorringvejen set fra Jyllingevej mod Koge Bugt.
(Aerodan Luftfoto)
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FARUIvIFABRIK
Nymelle - 3540 Lynge
03- 187183

SORØFABRIK
Dejringe -4180 Sore
03- 632266

SILKEBORGFABRIK
Funder — 8600 Silkeborg
06-851322

BREGNINGE GRUSGRAV
Bregninge - 4450 Jyderup
03-491190

Hovedkontor:

Rundforbivej 34 2950 Vedbæk Telefon (02) 891799

ANKASI
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LANGELANDS
KEMISKE
FABRIKER

vi interesserer os
for færdselssikkerhed —

det har vi gjort i
12 år

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

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

Det er os en glæde
hermed at invitere Dem

til et besøg pi

INDKOBSMESSEN FOR

STAT-AMT DC
KDMMUI\IE
i Danmarks nyeste messehal

FREDERICIA
19..23 SEPTEMBER 1977

...........

__--

ADGANGSKORE
INDKØSSMESSEN FOR

STAT- AMT OG KOMMUNE
19—23 SEPT 1977 DAGLIG KL 10—18

FREDERICIA

ADGANGSKOIIT
% INDKØBSMESSEN FOR

STAT - AMT OG KOMMUNE
19—23 SEPT. 1977 - DAGLIG KL. 10-18

FREDERICIA

pp

ADGANGSKORI
INDKØBSMESSEN FOR

STAT - AMT OG KOMMUNE
1S.—23. SEPT. 1977 - DAGLIG KL 10—18

FREDERICIA

NB. DSB tilbyder 35% rabat på
togrejser fra DSB jernbane—

station til Fredericia mod
forevisning at adgangskort..

Dansk Kobestævne
tit (05)922566

yv
— Longelse

09-501016
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Vejmaterialer —

ressourcer og besparelsesmuligheder

Ved et vejmateriale forstås her et råstof eller et produkt, der anvendes til kon
struktion eller vedligeholdelse af vejbefæstelser. I det følgende omtales forskelli
ge ressourcemæssige problemer, der knytter sig dels til sand-, grus- og sten-
materialer dels til bindemidler af bitumen. De pågældende to arter af materialer
udgør vejmaterialeindustriens vigtigste råstoffer og repræsenter tillige to væsent
lig forskellige problemkredse i ressourcemæssig henseende.

Af professor
Bent Thagesen,
Danmarks tekniske
Højskole

1. Generelt
Langt størstedelen af den bitumen,
der idag benyttes til vejbygningsfor
mål, udvindes af jordolie. Der er tre
forhold, der adskiller olieforekom
sterne på jordkloden væsentligt fra
sand-, grus- og stenforekomsterne.

a) Sand, grus og sten (eller klippe)
forefindes de fleste steder i verden
inden for en afstand af højst nogle
få hundrede km, men transportud
gifteme for disse materialer er re
lativt tyngende. Olieforekomster
ne er mere ulige fordelt, og de stør
re oliefelter er koncentrerede i
nogle få områder. Olie er imidler
tid en udpræget eksportvare, og
transportomkostningerne for olie
er forholdsvis små.

b) Danmark råder over egne res
sourcer af sand, grus og sten og vil
forhåbentlig endnu en årrække
være stort set selvforsynende med
disse materialer. Olie er endnu
ikke fundet på dansk territorium i
mængder af betydning, og Nordsø
olien indeholder ikke bitumen.
Danmark er helt afhængig af uden
landske leverandører, når det gæl
der olieforsyninger. Fremtidige

fund på Grønland kan ændre dette
forhold.

c) Såvel jordolie som sand, grus og
sten hører til jordens éngangsres
sourcer. Verdens totale forekom
ster af sand, grus og sten er imid
lertid umådelig meget større end
oliereserverne. Størrelsen af de til
rådighed værende ressourcer af
hænger af den indsats af arbejds
kraft, teknologi og energi m.v., det
er muligt og rentabelt at ofre på
udvindingen. For at illustrere dis

se forhold kan éngangsressourcer
ne opdeles i såkaldte klokkeforme
de ressourcer og pæreformede
ressourcer, se fig. 1.

For de klokkeformede ressourcers
vedkommende medfører en stigende
indvindingsindsats en stadig forøgel
se af de råstofmængder, det er muligt
at indvinde. Det samme er tilfældet i
begyndelsen for de pæreformede res
sourcer. Når indsatsen har nået en
vis værdi, begynder de indvindelige
råstofmængder imidlertid at aftage,
selv om indsatsen fortsat øges. Til
sidst nås pærens bund, og ressourcen
er opbrugt. Sand, grus og sten hører
til de klokkeformede ressourcer og
jordolie til de pæreformede. I virke
ligheden er alle éngangsressourcer
naturligvis pæreformede, men visse
stoffer findes i så rigelige mængder
på jordkloden, at det i praksis kun er
den øverste klokkeformede del af pæ
ren, der har betydning.

Såvel for klokkeformede som for
pæreformede ressourcer er stigende

indvindingsindsats ensbetydende
med større energiforbrug. Inden for
råstofindvindingen nærmer vi os med
andre ord en tilstand, der minder om
fysikkens erkendelse af, at stof og
energi ikke kan betragtes isoleret
hver for sig.

2. Sand-, grus-og
stenressourcer i Danmark
2.1 Nuværende forbrug

Forureningsrådet skønnede i 1971, at
den samlede produktion af sand, grus
og sten udgjorde ca. 25 mill. m3 pr. år,
heraf sømaterialer ca. 6 mill. m3. I ta
bel i er det skønnede forbrug fordelt
efter anvendelse.

I en rapport udgivet af Dansk
Ingeniørforening (DIF) i 1972 skønne
des det samlede forbrug af sand, grus
og sten til anlæg og vedligeholdelse af
veje til ca. 10 mill. m3 pr. år, altså
noget højere end anslået af Forure
ningsrådet. For hovedlandeveje og
landeveje fordelte forbruget sig i

Fig. i. Arbejdsindsats Arbejdsindsats
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årene 1968-70 på de i tabel 2 angivne
kategorier.

I henhold til råstofloven kan tilla

delse til råstofindvinding betinges af,
at der afgives indberetning om art og
mængde af de forekomster, der ind
vindes. Et sådant vilkår er medtaget i
alle tilladelser, der er givet siden lo
vens ikrafttræden i 1972. Indberetnin

gerne for 1974, 1975 og 1976 angiver en
årlig produktion af sand, grus og sten

på ca. 20 mill. m3. Det har imidlertid

vist sig, at indberetningerne er ufuld

komne, idet alle grusgrave endnu

ikke er blevet registreret. Den reelle

produktion de pågældende år menes

at have ligget på omkring 30 mill. m3.

2.2 Ressourcer

Der eksisterer i dag ingen sikre
oplysninger om størrelsen og kvalite
ten af de forhåndenværende danske
råstofressourcer. De geologiske jord
bundskort, der er udarbejdet af Dan
marks Geologiske undersøgelse
(DGU), angiver kun jordartsfordelin
gen i 1 m’s dybde, og er derfor kun af
begrænset værdi for en råstofkort
lægning. Dog kan der hentes værdi

fulde oplysninger i de glacialmorfolo
giske kort, der er udarbejdet for de
seneste karterede områder. Disse
kort angiver den regionale udbredel

se af forskellige vigtige terræn-ele

menter. Endelig kan DGU’s borear
kiv samt den af Statens Vejlaborato

rium (SV) udførte grusgravsregistre
ring være til stor nytte i forbindelse
med en vurdering af sand-, grus- og
stenforekomsternes udbredelse.

Er kendskabet til de råstofressour

cer, der forekommer på landjorden,
lille, så er den eksisterende viden om
ressourcerne på havets bund endnu

mindre, idet havbunden omkring

Danmark end ikke er geologisk kort-
lagt.

En arbejdsgruppe under miljømi
nisteriet lod i 1974 foretage et rund-
spørge blandt medlemmerne af For
eningen af Danske Grus- og Stenindu
strier, der omfatter 12 af de største
virksomheder på dette område. De
pågældende firmaer, der i 1973 produ
cerede tilsammen ca. 5 mill. m3 sand,

grus og sten, mente at råde over re
server svarende til ca. 16 gange den
ne årsproduktion og skønnede derud

over at kunne præstere ca. 3 gange
årsproduktionen på endnu ikke er

hvervede reservearealer, altså ialt

ca. 20 gange produktionen i 1973.
SV har udarbejdet et groft skøn

over størrelsen af kendte sand-, grus-

og stenforekomster for hele Danmark

Tabel 2. (itt. 4).

ved at proportionere op fra en detal

jeret undersøgelse på Næstvedegnen.

Metoden er næppe mere unøjagtig

end prognoserne for det fremtidige

forbrug. Med et årligt forbrug på 25

mill. m3 skønnes ressourcerne at kun

ne række til et halvt århundrede. Men

da godt halvdelen af forekomsterne

er båndlagt af eksisterende bebyggel

se eller af naturfredningsinteresser,
tyder SV’s overslag på, at samtlige

kendte brugbare forekomster på
Danmarks landjord kun indeholder

materialer til en snes år. Der tænkes i

den forbindelse ikke på rene sand-
forekomster.

Sandsynligheden for at finde store

nye grus- og stenforekomster bedøm

mes som værende ringe i den østlige

del af Danmark. Hvad den vestlige

del af landet og havet gemmer, forta

ber sig i det uvisse. Sten- og grusfrit

sand forekommer i rigelige mængder

specielt som havaflejringer.

Et bedre kendskab til Danmarks

råstofreserver er nødvendigt til afgø

relse af, i hvilket omfang der må øko

nomiseres med disse. En ny råstof-

lov, lægger derfor op til en nærmere

kortlægning af landets naturskabte

råstoffer. I henhold til nogle para

graffer, der trådte i kraft den 1. juli

1977, skal miljøministeren forestå en

kortlægning af råstofferne på hav-

bunden og på grundlag heraf udar

bejde planer for indvinding af søma

terialer. Amtsrådene, henholdsvis

hovedstadsrådet, skal tilsvarende ud

føre en kortlægning af råstofferne på

landjorden og udarbejde planer for

indvinding af disse materialer.

2.3 Behov

En behovsanalyse er et nødvendigt

led i planlægningen af råstofudnyttel

sen såvel for hele landet som for de
enkelte regioner og lokalsamfund.

Som eksempel på betydningen af lo

kale behov kan nævnes, at transport

over store afstande af vejmaterialer

vil virke stærkt fordyrende på vejan

læg.
Forureningsrådet fastslog i 1971, at

såfremt anlægs- og byggeaktiviteten
fortsatte med samme udvikling som

indtil da, måtte behovet for sand,

grus og sten forventes at stige kraf

tigt samtidig med, at kvalitetskrave

ne ville blive skærpet, særlig med

hensyn tll kornstørrelsessammensæt
ning og flintindhold.

DIF regnede i 1972 med, at vejsek

torens forbrug — forudsat uændrede

vejbygningsmetoder — ville stige til

ca. 15 mill. m3 årlig i perioden frem til

1980.
På baggrund af den nedgang i

bygge- og anlægsvirksomheden, der

er indtruffet i de allerseneste år, må

det konstateres, at ovennævnte to op

gørelser over det fremtidige årlige

behov for sand, grus og sten ligger for

højt. SV har udarbejdet en nyere

prognose baseret på Vej direktoratets

skitse til vejplan fra 1975. Den pågæl

dende planskitse indeholder forslag

til anlæg af nye og udbygning af eksi

sterende hovedlandeveje og lande

veje i perioden 1975-90. SV har opmålt

længden af de veje, der påtænkes an

lagt eller udbygget, og beregnet for

bruget af sand, grus og sten ud fra

den mængde, der medgår ved et nor

Forbrug at sand, grus og sten
mi)l.m3 mill.m3

Vejbygning 5 -8
Vandbygning, diger 3 -4,5
Jernbanebygning 0 -0,5
Flyvepladser 0 -0,5
Anlægsarbejder ialt: 8 -14

Beton 9
Dræning, mørtel m.v 3 -5
Råvarer til byggeindustrien 0,5-1
Byggearbejder ialt: 12,5-15

Eksport: 0,5- 1

Totalt forbrug: 21 -30

Tabe) 1. ))itt. 4).

Bundsikringsgrus )erstatningsfy)d?) 55%
Stenmateria)erti) asfa)t 19%
Stabilt grus 16%
Singe)s m.v 6%
Sand og sten ti) cementbeton 4%
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PERMASHIELD GRANIT
-BESKYTTELSESMEMBRAN

Beskytterhele systemet straks.
Kan trafikeres umiddelbart efter udlægningen
(månedsvis om nødv.)
Overflødiggør i mange tilfælde andre former for
beskyttelseslag
Forhindrer beskadigelse at membranen og øger
vandtætheden
Fuldklæbes til Permabit membranen

BITUMEN
Hård klæbebitumen (oA 115/15)

PERMABIT BITUMEN POLYMER
MEMBRAN

Overordenlig robust
Fremragende elasticitet til optagelse at bevægel
ser i underlaget
Flexibilitet også ved lave temperaturer
Fuldklæbes til underlaget.

BITU MEN

Hård klæbebitumen (oA 115/15)

PRIMING

BROISOLERING
OG -BELÆGNING
MED DET NYE

PERMABIT
PERMASHIELD
SYSTEM

OG

STØBEASFALT

AKTIESELSKABET

DANSK
ASFALTFABRIK

ØTEGLGADE 7 — 2450 KØBENHAVN SV
TELF. 01 -311648

ÅRHUS . TELF. 06- 153844
ODENSE . TELF. 09-123681

Vejarbejde

__

Beton

[fjordarbejde

Asfalt
OVEARKIL

CIVILINGENIØR - ENTREPRENØR
6100 HADERSLEV

tlf. (04) 52 50 50
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Gælder det de bedste kvaliteter inden for stadier, målebånd, må
lehjul, vinkelprismer, faldmålere, kurvespejle, lodder, landmåler
stokke og andre af de daglige nødvendigheder, er det rigtige sted
at handle:

AIS ULF OLSEN
Vort udvalg er baseret på de af kunderne gennem mange år fore
trukne kvaliteter og modeller og følges til enhver tid op med det
nyeste samt en udstrakt service med hensyn til levering af reser
vedele og reparation.

Forlang vort store I Til A/S Ulf Olsen, Drejøgade 9,

tilbehørskatalog : 2100 Kbh. ø
I Ja tak, send udførligt

tilsendt. prospekt med prisliste
E Ring mig op på nedenståen
de nr.

Navn

_____________________

virksomhed

_________________

Adresse___________________

Generalrepræsentant for VEB Carl Zeiss JENA - DDR Telefon

_______lokal_______

IKAKI

Mastixisolering til
Betonbroer

et færdigudviklet og sikkert

isoleringssystem

KØBENHAVNS ASFALTKOMPAGNI A/S
GRUNDLAGT 1900

SCANDIAGADE 14 . 2450 SV . (01) *21 4111

%ULF OLSEN
Telefon (01) 297755
Drejegade 9. 2100 København ø
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malt tværprofil af forskellige vejty
per.

Til anlæg af kommunalveje antages

det fremtidige forbrug af vejmate

CG rialer at være af samme størrelse

som til statens og amternes veje til
sammen, da udgifterne hidtil har væ

MSG ii ret nogenlunde lige store. Skønnet

over forbruget af materialer til ved

ligeholdelse af de eksisterende veje

bygger på en antagelse om, at disse i
gennemsnit skal have et nyt, 3 cm

BS tykt slidlag hvert 5. år. (Nyere under
(ensk.)

søgelser viser, at gennemsnitsleveal

deren er større end 5 år). Man kom
mer herved frem til et årligt behov

for sand og grus til anlæg og vedlige

holdelse af veje på ialt 7 mill. m3,
heraf 4 mill. m3 grus, 2 mill. m3 sand

og i mill. m3 uspecificeret erstat

ningsfyld og drænmateriale. Selv

denne prognose må antages at ligge
for højt, da det allerede har vist sig,

at den udbygningstakt, der er forud
sat i skitse til vejplan, ikke holder.

Gammelt
belægningsm.

BS
(enskornet)

2.4 Besparelsesmuligheder

Det fremtidige behov for råmateria

ler til vejbygning kan påvirkes dels af
ændringer i vejbyggeriets omfang
dels af ændringer i vejbygningstekno

logien.
En fortsat afdæmpning i den økono

miske vækst vil sandsynligvis resul

tere i en yderligere reduktion af vej-
byggeriet. Udvidet brug af telekom
munikation i årene frem kan tænkes

at nedsætte behovet for vejtransport

og dermed for flere veje. De største

muligheder for at påvirke omfanget

af det fremtidige vejbyggeri ligger
imidlertid i de offentlige myndighe

ders planlægningspolitik.

I tætbebyggede områder kan beho
vet for veje reduceres ved udbygning

af den kollektive trafik. Dog må det

påpeges, at også rutebiler, hyrevogne

og vognmænd kører på veje. Et mar
kant fald i transportbehovet kan kun
opnås på langt sigt ved en ændret b
kaliseringspolitik, hvor boliger og ar
bejdspladser anbringes nærmere hin

anden end tilfældet er i dag. Det må
konstateres, at der endnu kun er få

tegn på en transport- og ressourcebe

sparende bokaliseringspolitik i Dan

mark.
Foranstaltninger til at reducere

sten- og grusforbruget pr. m3 udført

vejbefæstelse kan deles i tre princi

pielt forskellige grupper.

a) Iblanding af bindemidler i vej
befæstelsen, således at befæstelsens
tykkelse kan reduceres.

0

10

20 4.

AB

GAB I

40

50

60

AB

GAB I

GAB II

MSG II

BS
(erisk.)

70

1001

Fig. 2.

(a) (b) (c)

AB

GAB I

Stabiliseret
moræneler

AB

GAB I

MSG I

BS
> 7)

AB

GAB I

MSG I

BS

AB
GAB I

GAB II

BA
(u > 7)

E=
2

1000 kp/cm

30

40::1
Fig. 3.

(a) (b)

AB

GAB I

50-

cm

Fig.4. (a)

E = 1000 kp/cm2

(b)
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Dette princip er blevet anvendt her
hjemme gennem flere år i form af as
faltbærelag og cementbundne grus
bærelag. Kvalitetskravene til de
grusmaterialer, der benyttes til
fremstilling af GAB II og CG er min
dre end de tilsvarende krav til MSG I.
Asfaltbærelag og cementbundne
grusbærelag anses tillige for at være i
besiddelse af bedre tekniske egenska
ber end ubundne grusbærelag. Fig. 2
viser et eksempel på en ældre motor
vejsbefæstelse (a) og to moderne be
fæstelser (b) og (c) med et mindre
forbrug af de gruskvaliteter der an
vendes til MSG I og GAB I (vedrøren
de bundsikringslaget henvises til det
efterfølgende pkt. c).

Bortset fra enkelte prøvestræknin
ger, har asfaltbærelag hidtil kun væ
ret benyttet i Danmark i kombination
med et bundsikringslag. Større mate
rialebesparelser kan evt, opnås ved
anvendelse af de såkaldte dybdeas
faltbefæstelser. Nærmere undersø
gelser af disse befæstelsers holdbar
hed under de i Danmark rådende be
tingelser er påkrævet. Det skal dog
tilføjes, at materialebesparelsen ved
anvendelse af dybdeasfalt fortrinsvis
vil gå på bundsikringslaget, dvs, de
dårligste materialer.

b) Stabilisering af underbunden,
sàledes at befæstelsens tykkelse kan
reduceres.
Stabilisering med cement, kalk og
flyveaske anvendes i stor udstræk
ning i udlandet. Stabilisering af un
derbunden er imidlertid aldrig blevet
fuldt gennemprøvet under danske
forhold og med danske materialer.
En medvirkende årsag hertil er for
mentlig, at stabilisering af underbun
den hidtil ikke har været anset for en
økonomisk attraktiv løsning. I en lang
årrække har interessen for Étabilise
ring derfor været meget lille blandt
danske vejbyggere. I 1975 og 1976 har
Asfaltindustriens Vejforskningslabo
ratorium imidlertid udført nogle lo
vende markforsøg med stabilisering
af henholdsvis enskornet sand og ma
ger moræneler. Forsøgene blev ud
ført i samarbejde med Jysk Motor
vejskontor og Frederiksborg amts
tekniske forvaltning. Disse forsøg
fortjener at blive fulgt op og videre
ført under kontrollerede belastnings
mæssige og klimatiske forhold. Fig. 3
viser en traditionel landevejsbefæs
telse (a), der muligvis vil kunne er
stattes af det mindre grusforbrugen
de alternativ (b) med stabiliseret un
derbund.

c) Anvendelse af nye vejbygnings
materialer.
Den mest nærliggende mulighed i
Danmark for at udnytte dette princip
er, at anvende rent sand til opbygning
af vejbefæstelser. Dårligt graderet
sand benyttes allerede i stor udstræk
ning som bundsikring, hvortil man
tidligere foreskrev vel graderet grus.
I de moderne motorvejsbefæstelser i
fig. 2, er der anvendt sand til bundsik
ring. Fig. 4 viser et aktuelt eksempel
fra Vendsyssel, hvor der i stedet for
en traditionel befæstelse (a) med
graderet bundsikringsgrus blev an
vendt en befæstelse (b) med bundsik
ring af groft enskornet sand. (b) blev
anslået til at være ca. 10% bflligere
end (a).

Til bærelag har sand været anvendt
i form af cementbundet sand under
betonbelægninger. Sand har imidler
tid så vidt vides aldrig været anvendt
i Danmark til opbygning af bærelag i
fleksible befæstelser. Cementbundne
sandbærelag finder imidlertid stor
anvendelse i Nordtyskland, hvor
manglen på sten og grus er meget ud
talt. Forsøg med cementbundne
sandbærelag i Danmark bør tillægges
høj prioritet.

En anden nærliggende mulighed for
at reducere sten- og grusforbruget
ved opbygning af vejbefæstelser, er
at anvende affaldsstoffer i befæstel
sen. De største mængder af affalds
stoffer udgøres i Danmark af flyve-
aske og forbrændingsovnslagger. An
vendt som volumentrisk erstatning
kan de pågældende affaldsstoffer
næppe reducere vejsektorens sten- og
grusforbrug med mere end 5%, selv de
kommende års stigende produktion af
flyveaske taget i betragtning. Vej sek
toren må imidlertid indstille sig på, at
den kan blive pålagt at løse landets
problemer med deponering af affalds
stoffer. Der står således i den nye rå
stoflov, at miljøministeren — efter
forhandling med boligministeren og
ministeren for offentlige arbejder —

kan fastsætte regler om, at der ved
bygge- og anlægsarbejder skal anven
des affalds- eller erstatnlngsproduk
ter eller ske genanvendelse.

Geoteknisk Institut har udført nogle
undersøgelser, der indicerer, at for
brændingsovnslagger er anvendelige
til bundsikring i svagt trafikerede
vejbefæstelser. TJblandet flyveaske
er derimod uanvendelig til vejbefæs
telser. Også som fyldmateriale er
flyveaske et uhensigtsmæssigt mate
riale. Imidlertid foreligger der en

yderst interessant mulighed for at
anvende flyveaske blandet med kalk
som et stabiliseringsmiddel i lerfat
tige underbundsmaterialer. Stabili
sering med kalk og flyveaske er kendt
og almindelig anvendt flere steder i
udlandet. Til de ovenfor omtalte sta
biliseringsforsøg udført af Asfalt
industriens Vejforskningslaboratori
um blev som stab iliseringsmiddel an
vendt forskellige blandinger af ce
ment, kalk og flyveaske. Yderligere
undersøgelser af muligheden for at
anvende flyveaske til jordstabflise
ring i Danmark bør igangsættes sna
rest.

2.5 Forskningsbehov

Det er muligt, at anvendelsen af rå
stofbesparende vejbefæstelser i man
ge tilfælde vil give dyrere resultater
end konventionelle løsninger. Det
skal imidlertid påpeges, at den nye
råstoflov indeholder en bestemmelse,
der gør det muligt for miljøministe
ren at prioritere råstofbesparelser
højere end økonomiske besparelser. I
henhold til loven, der i sin helhed træ
der i kraft den 1. juli 1978, kan miljø-
ministeren - efter forhandling med
boligministeren og ministeren for of
fentlige arbejder — fastsætte regler
for mængden og kvaliteten af de rå
stoffer, der må anvendes ved bygge-
og anlægsarbejder. Det er derfor nød
vendigt, at vejsektoren forbereder sig
på kommende indskrænkninger i for
bruget af konventionelle vejbyg
ningsmaterialer, og de alternative
løsninger skal ikke nødvendigvis væ
re billigere end de gamle for at være
af interesse.

For fuidstændighed skal det næv
nes, at der i skrivende stund pågår
forhandlinger mellem Institut for
Veje, Trafik og Byplan, DtH og Sta
tens Vej laboratorium, Vej direktora
tet vedrørende igangsættelse af et
større forskningsprojekt vedr, råstof-
besparende vejbefæstelser. En væ
sentlig del af undersøgelserne tænkes
udført på de to institutioners fæfles
vejprøveanlæg i Lyngby.

3. Bitumen
3.1 Nuværende forbrug

Verdens totale forbrug af bitumen
udgjorde i 1972 ialt 67 mill, tons. I ta
bel 3 er forbruget opdelt på forskelli
ge markeder. Ca 80% af bitumenfor
bruget går til vejbygning, kystsikring
m.v.
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3.2 Ressourcer

Verdens ressourcer af bitumen er
nært knyttet til reserverne af råolie.
Produktionen af bitumen står imid
lertid ikke i noget fast forhold til pro
duktionen af olie.

For det første varierer råoliens bl
tumenindhold afhængig af, hvilken
kilde olien hentes fra. Nordsøolien
indeholder overhovedet ikke bitu
men. For det andet er det ved raffine
ring af bitumenholdige råolier muligt
at regulere bitumenudbyttet inden for
visse grænser, bl.a. ved opslemning
af bitumen i den svære brændselsolie.
Shell rafinaderiet i Fredericia frem
stiller ikke bitumen, til trods for at
størstedelen af den råolie, der be
handles, er bitumenholdig olie fra
Mellemøsten.

Siden den såkaldte energikrise i

1973/74 er der udført indgående ana
lyser for at vurdere jordklodens re
server af råolie. I tabel 4 er angivet
det nyeste skøn over olieproduktionen
og størrelsen af de kendte oliereser
ver i 1973.

Som tidligere omtalt vil størrelsen
af de tilgængelige oliereserver stige
med den teknologiske udvikling og
med den indsats, der ofres på udvin
dingen. Ny teknologi har allerede sat
industrien i stand til at udvinde mere
olie fra de store kendte oliefelter. Selv
under favorable geologiske forhold
kan der med traditionelle metoder
kun udvindes ca. 60% af den råolie,
der forefindes i et reservoir. Det er nu
muligt at forøge udbyttet bl.a. ved
nedblæsning af damp.

Efterhånden som teknologien ud
vikles yderligere, vil det blive muligt
og rentabelt at lokalisere og udnytte
oliefelter, der i dag er for små eller for
vanskeligt tilgængelige. Offshore
brønde, der leverer 20% af verdens
totale olieforbrug, er således endnu
kun profitable ved en daglig produk
tion på mindst 5.000 tønder (1 tønde =

Ca. 0,137 tons olie). På land kan en
produktion betale sig ved en ydelse på
100 tønder om dagen.

Til supplering af de kendte oliere
server, regner man stadig med at
finde flere nye forekomster. Der eksi
sterer næppe uopdagede oliefelter på
størrelse med Ghawar i Saudi Ara
bien og Burgan i Kuwait. Men som
f.eks. nordsøfundene har vist, er der
fortsat mange muligheder for at b
kalisere nye mellemstore oliefore
komster. De totale uopdagede reser
ver skønnes at være lidt større end de

i dag kendte reserver.

Figur 5 viser et forsøg på at progno
sticere udviklingen i verdens totale
produktion og forbrug af råolie. Det
bemærkes, at »proved reserves« er
sat til 38210 tønder = 52.000 mill.
tons, hvilket er en del mindre end an
givet i tabel 4.

Det ses, at olieproduktionen anta
ges at toppe omkring år 2000. Deref
ter vil udviklingen vende, bl.a. af øko
nomiske årsager, og produktionen af

tage. På et tidspunkt, der ligger mel

lem år 2020 og 2040, vil olieproduktio
nen være tilbage på samme niveau
som i 1970. Prognosen er behæftet
med stor usikkerhed, da den i lighed
med andre skøn over fremtidens olie-
produktion, ikke tager hensyn til pro
ducentlandenes egne sociale, poli
tiske og økonomiske behov. Disse for
hold kan medføre, at produktionen i
stigende omfang vil komme til at af

Already produced
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60 (10 bbls.)
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vige fra behovet i importiandene. At
der inden for en overskuelig fremtid

kan opstå mangel på råolie og der

med mangel på bitumen, er imidler

tid en udbredt opfattelse.

3.3 Behov

Det fremtidige behov for bitumen vil
være stærkt afhængig af vejtranspor

tens udvikling ikke mindst i udvik

lingslandene. Der er grund til at for

vente en kraftig vækst i forbruget. I

flere verdensdele er størstedelen af

de eksisterende veje endnu ubelagte,
jfr. fig. 6. Tendensen i de sidste års
bitumenforbrug har været en lang
somt aftagende vækstrate i Europa
og en svagt stigende vækstrate i
østen.

3.4 Besparelsesmuligheder

Det hjemlige bitumenbehov kan selv

sagt påvirkes af de samme forhold

som er omtalt under sand, grus og
sten. Også på internationalt plan vil

bitumenbehovet være knyttet til den
økonomiske og tekniske udvikling,

men der skal ikke her gøres forsøg på

at vurdere disse meget komplekse
problemer. Under alle omstændighe

der vil en eventuel reduktion af bi
tumenbehovet næppe medføre at res
sourcerne strækkes, da råolien pri

mært produceres for at fremskaffe
energi.

Som et alternativ til bindemidlet bi

tumen må først og fremmest nævnes

Portland cement. Råstoffer til frem

stilling af cement findes såvel i Dan

mark som i udlandet i rimelige

mængder. Vejbelægninger af ce

mentbeton er ingen nyhed, men som

bekendt har der været visse vanske

ligheder med at opnå en tilfredsstil

lende holdbarhed og friktion af de ny

este danske betonbelægninger. Det er
imidlertid meget vigtigt, at man sø

ger at løse disse problemer, således

at cement forbliver et brugbart alter

nativ til bitumen. Det er bl.a. i lyset

heraf, at man skal se Vejdirektora

tets forsøgsstrækning med betonbe
lægning på motorvejen ølby-Ring

sted, der åbnede sidste år.
Cementbeton bliver dog næppe

nogensinde et tilfredsstillende alter

nativ til asfalt som belægningsmate

riale på mindre veje og til reparation

og vedligeholdelse af gamle belæg

ninger. Det termoplastiske bindemid

del, der må antages at skulle erstatte

eller supplere bitumen, den dag dette
materiale bliver en mangelvare, er
stenkulstjære.

Verdens totale ressourcer af
stenkul er meget store. Det antages,
at reserverne er tilstrækkelige til fle
re hundrede års forbrug, jfr. fig. 7.
Kulforekomsterne er imidlertid — i

lighed med olieforekomsterne — me
get ulige fordelt, og der kan hur
tigt opstå en mangelsituation eksem
pelvis i Europa.

Flere lande, heriblandt England og
Tyskland, har stor erfaring i anven

delse af stenkulstjære som bindemid
del i vejbelægninger. I Danmark har
der ikke været udført forsøg med
tjærebundne vejbelægninger siden
1960, hvor et tjæreforskningsudvalg
nedsat af ministeriet for offentlige
arbejder afsluttede sit arbejde. Dog
er der i 1967 udført en vellykket
strækning med tjærebundet bærelag

på motorvejen over Fyn. Da en man
gel på bitumen ikke er umiddelbar

Bitumenforbrug

mill, tons
N. Amerika 36
S. Amerika 2
Europa 17
Afrika 2
Mellemøsten 1
Fjerne østen 6
Kommunistiske lande?............................................ 3

Total 67

Tabel 3. llitt. 8>.

Produktion Reserver

mill. tons mill, tons
N. Amerika 548 6.000
S. Amerika 258 4.000
Europa 20 2.000
Afrika 288 9.000
Mellemøsten 1.069 48.000
Fjerne østen 112 2.000
Kommunistiske lande 465 14.000

2.760 85.000

Tabel 4. (litt. 51
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The situation for the world’s coal is flot
as disturbing as is the situation for oil.
We can have a tew centuries use of
coal yet, but only at environmental
expense. CoaI is net very pleasant to

Fig. 7

mine er to bum. On the basis ol pres
ently known resources, we will reach the
half-way point in coal consumption ifl

2112; on the basis of total reserves as
estimated by Averitt, ifl 2144.
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forestående, vil yderligere danske
forsøg med tjærebundne vejbefæstel
ser næppe blive aktuelle de første år.

4. Sammenfatning
Sand, grus og sten samt bindemidlet
bitumen udgør i dag vejmaterialein
dustriens vigtigste råstoffer.

Der eksisterer ingen sikker viden
om størrelsen og kvaliteten af de dan
ske ressourcer af sand, grus og sten.
Efter de foreliggende oplysninger at
dømme forekommer rent sand i rige
lige mængder, medens de kendte re
server af grus- og stenholdige mate
rialer vil være opbrugte om Ca. 20 år,
såfremt det nuværende forbrug fort
sætter uændret. Det er derfor påkræ
vet, at der igangsættes systematiske
undersøgelser dels for at lokalisere
eventuelle ukendte sten- og grusfore
komster dels for at udvikle sten- og
grusbesparende bygge- og anlægs
konstruktioner. En ny råstoflov, inde
holder bestemmelser om en nærmere
kortlægning af Danmarks naturskab
te råstoffer. Loven giver endvidere
miljøministeren mulighed for at fast
sætte regler for mængden og kvalite
ten af de råstoffer, der må anvendes

ved bygge- og anlægsarbejder samt
regler for anvendelse af affalds- eller
erstatningsprodukter.

Vejsektoren tegner sig idag for 25-
35% af det årlige forbrug af sand,
grus og sten. Der foreligger flere mu
ligheder for at reducere forbruget af
grovkornede materialer. De mest lo
vende muligheder omfatter anven
delse at dybdeasfalt, stabilisering at
den under vejbefæstelsen liggende
jord samt øget anvendelse af rent
sand til opbygning af befæstelser. En
gennemprøvning af disse metoder
under danske forhold og med danske
materialer bør tillægges høj prioritet.

Bitumen udvindes af råolie. Det er
en udbredt opfattelse, at der inden for
en overskuelig fremtid vil opstå man
gel på råolie og dermed mangel på bi
tumen. Alternativer til bitumen er
Portland cement og stenkulstjære.
Råstoffer til fremstilling af cement
findes såvel i Danmark som i udlan
det i rigelige mængder. Verdens re
server af stenkul er ulige fordelt, men
meget store. Det er vigtigt, at byg
ning af betonveje fortsat vises inter
esse i Danmark, således at cement
forbliver et realistisk alternativ til bi
tumen.
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Armeret græs
Nylontråde hjælper naturen
ved vanskelige jord-projekter

Enkamat er nyt i Danmark, men for
søgsresultater og erfaringer fra bl.a.
Tyskland og Holland peger på, at der
er tale om et columbusæg. Det er en
måtte fremstillet af nylontråde, der
er lejret i slyngeform og fæstnet til
hinanden i berøringsfalderne. Tråde-
nes helt specielle lejring muliggør, at
måtten, som anbringes i øverste jord-
lag, kan binde jord og rødder samti
dig med, at den giver gode vækstbe
tingelser. Den hindrer vand- og vind
erosion, den armerer skrænter både
over og under vand og på al slags jord
— der er i virkeligheden tale om et
helt nyt produkt med mange anven
delsesmuligheder: Som jordforbed
ringsmiddel, hvor der er fare for
sammenpresning, hvor overflade-
vand hurtigt skal drænes bort, eller
hvor jorden skal holdes på plads,
mens bevoksningen gror til.

Fra klitbeskyttelse

til fodboidbaner

Enkamat her i udlandet stået sin

prøve ved mange og helt forskellige

anvendelser — f.eks. på skråninger
langs veje og jernbaner, vandløb,
digebygning, klitbeskyttelse, rabat
ter, støjbeskyttelses-volde, parker,
svømmebassiner etc. Ikke mindst
problemerne på fodboldbanerne, der
slides — tænk på målfeltet — finder
sin løsning med denne armering. Pro
duktet er udviklet og fremstillet af
Enka Glanzstoff, der har sit hoved-
sæde i Holland.

Udlægning af måtterne

Følgende oplysninger er uddrag fra
en artikel af Kurt Rasmussen i Uge
skrift f. Agron., Hort., Forst. og Lie.
1977, nr. 25.

Hvis Enkamat skal lægges ud på en
nyopbygget sportsplads, er frem
gangsmåden følgende:

Arealet færdiggøres m.h.t. ønsket
jordforbedring og komprimering i ni
veauet 2,5 cm under den endelige kote
for arealet. Måtterne rulles ud og fyl
des helt med jord svarende til vækst
laget, dog med maximum kornstør
relse på 7 mm. Herefter sås frø, der
dækkes med 1,5 cm jord, der efter en
passende tromling udgør Ca. i cm
tykkelse. Måtten udvides en lille
smule under fyldningen, og første
gang den bliver våd; derfor skal der

være 4 cm fugeafstand imellem ba
nerne. Af samme grund skal banerne
trækkes godt ud i længderetningen.

Lastfordelingsevnen

Enkamat anvendes først og frem
mest for at forhindre sammenpres
ning af jorden i græssernes rodzone.

Komprimeringen af jorden på en
fodboldbane er stærkest i et område
midt på arealet og størst i målfelter
ne (Leise & Schmidt 1976). Når en
fodboldbane er benyttet nogen tid
samt under dårlige vejrforhold, kan
komprimeringen være så kraftig, at
den hæmmer græssernes tilvækst og
regenerationsevne. Disse 2 faktorer
er af afgørende betydning for, hvor
stor spillefrekvens banen kan tåle
uden at ødelægge græsbestanden.

Brug af banen i dårligt vejr

Bespilles en normal bane medens den
er våd, træder spillerne igennem
græstæppet, beskadiger derved rød
derne og presser jorden sammen.
Sammenpresning af jord sker som
bekendt lettest, når den er passende
vandmættet. Hvis græslaget er arme
ret, kan spillerne ikke træde igennem
det, samtidig med at trykket, der
udøves af fodboidstøvlen, fordeles

Dansk Vejtidsskriff nr. 9 . 1977 Al 39



over et større areal. Måtten bevirker

at trykket på jorden pr. cm2 under

den bliver mindre.

Det er det sammenhængende pore

system og grovporerne, der giver

overfladevandet mulighed for at

trænge ned igennem jorden. Samtidig

er det disse poresystemer, som først

ødelægges ved en sammenpresning.

Da det armerede græsareal ikke

komprimeres på samme måde, som

det ikke armerede areal, kan overfla

dens drænvirkning bibeholdes selv ef

ter stor spilleintensitet.

En meget vigtig faktor for planter

ne er luftskiftet i rodzonen. Luften og

luftbevægelserne foregår også i de

større porer i jorden, derfor er det

ligeledes her af betydning for en sund

udvikling af græsserne, at et passen

de grovporevolumen opretholdes.

De luftfyldte porer virker også var

meisolerende, hvilket kan være for

klaringen på fundne højere ordtem

peraturer i armerede arealer (Gün

ther Büchner). Dette kan betyde, at

græsserne begynder at gro tidligere i

foråret.
En følge af ovennævnte faktorer er

en betydelig bedre udvikling af rød

derne. Dette ses især på baner der

har været i brug i nogle år.

Den forøgede anlægsomkostning

for en total Enkamatarmeret bane

udgør et sted imellem 150- og 200.000

kr.
Heroverfor må planlæggeren opve

je, hvad han får for disse penge.

For det første falder vedligeholdel

sesarbejdet væsentligt, bl.a. fordi ud

bedringen af skader bliver lettere, da

der er færre af dem. Dette mærkes

især i målfelterne.

I Vesttyskland anslår man med de

foreløbige målinger, at den forøgede

anlægspris er betalt af den lavere

vedligeholdeldelsesomkostning i lø

bet af 6-7 år afhængig af, hvad man

ofrer på vedligeholdelse af de tradi

tionelle baner. Samtidig hermed kan
banen benyttes betydeligt mere.

Det er tilstrækkeligt at anlægge 1

eller 2 nye baner i stedet for 3 afhæng

ig af, hvor mange hold der skal benyt

te baner samtidigt. Desuden kan man

påregne, at pladsen fungerer tilfreds

stillende i en længere årrække.

Til slut skal det nævnes, at spillerne

er glade for at anvende de armerede

baner, fordi de her kan færdes på et

helt plant græstæppe uden ujævnhe

der og hårde pletter, hvor græsset

måske er slidt helt eller delvis bort.

Trifolium-Silo i Tåstrup og Randers

er leverandør af disse måtter.
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Med paralte(løft specieft egnet til hurtig rydning af
sne og sjap. Vægten overføres til 2 kraftige gummi
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VT 13
DOBBELT VIBRATIONSTROMLE

£AG44RD

Egenvægt 1350 kg
Valsedimension 550 X 900 mm
Centrifugaikraft max. 6100 kg
Hastighed 1,1 og 2,9 km/t frem og bak
Vandtanke 100 I
Hatz dieselmotor 12 HK

P-i4 JOHS.MOLLERS
j) MASKINFABRIK AIS
L .4 OVER JERSTAL 6500 VOJENS TELF. (04)54 71 53
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Introduktionstilbud til
nye læsere:

Få numrene fra nu Benyt tilbudet straks

— og indtil 31/12-1977 — jo flere numre

for 1/2 års normalpris, får De gratis

VVS
Byggeindustrien

Danmarks førende byggetekniske tids

skrift. Belyser og vurderer byggeriets
teknologi og industrialisering. Bringer

nyt om metoder, produkter og bygge

forskning. Negletal, konjunkturer
samt lov- og cirkulæresamling
(indlagt).
A4format. 12 nr. årligt. Kr. 166,-.
Resten af 1977: Kr. 83,00 + moms

Dansk Vejtidsskrift
Vej- og trafikteknikernes fagblad. Nye

metoder til vejbygning. Trafikteknik
ogbyplan. Lovgivning, forskning og

udvikling. Organ for amtsvejinspektør

og ingeniørforeningerne samt Vej-

direktoratet.
A4 format. 12 nr. årligt. Kr. 128,-.

Resten af 1977: Kr. 64,00 + moms.

Bringer nyt om teknik, produkter og

metoder. Et »værktøje for hele VVS
branchen - Også m.h.t. branchens nye

opgaver omkring rationel
energiudnyttelse, varmegenvinding,
klimakomfort m.v.
A4 format. 12 nr. årligt. Kr. 132,-.

Resten af 1977: Kr.66,00 +moms

Vand
Tidsskriftet for vandkvalitet. Belyser
vandforureningsproblemer og forsk

ning gennem videnskabelige og tek
niske artikler. Meddelelsesorgan for
den internationale komité til forskning

i forureningsbekæmpelse.
A4 format. 4 nr. årligt. Kr. 80,-.

Resten af 1977: Kr. 40,00 + moms.

Moderne jordflytning
Entreprenørerries blad om teknik, nye
arbejdsmetoder, maskiner og andet
materiel. Styring, økonomi, lovgiv

ning. Prøvekører nye maskiner, vurde

rer teknik og økonomi. Instruktive ar

tikler om vedligeholdelse.
Tabloidformat. 8nr. årligt. Kr. 90,-.
Resten af 1977: Kr. 45,00 + moms

Ni

Stads og havneingenieren
Behandler det kommunaltekniske
område. Orienterer om egns- og by
planlægning, havne- og vejbygning,
kloakering, spildevand og renovation.
A4format. l2nr. årligt. Kr. 128,-.

Resten af 1977: Kr.64,00 + moms.

i
Hurtig fejlfinding — -
rnindskerspildtiden

RATIC

Air4 • r_.._. _•_
• ——

Information om byggeteknologi
ingeniører og økonomer Skelbækgade4
bearbejdet af arkitekter, teknisk forlag

1717 København V
Telefon (01) 21 6801



Deres fliseprobi emer
er forbi...

med
ULEFO

UK-iDI

s

er flise-rigtig

har 4 »glatte sider

er 10 cm høj

har lysning 060

er miljøvenlig

har 3 styretappe

er kørestærk

har 9 standard dæksler

er bare lækker - »brolægger»

jHOLGER

ANDREASEN AGENTURER AS.
Ill INDUSTRIHOLMEN 3-5 - 2650 HVIDOVRE. DANMARK
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