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DEMAG
ABFALTUDLÆGGEI

NY —NY —NY—NY —NY
FORLANG DEMONSTRATION

Forlang demonstration og specialprospekt over det nye strygejern EB 60,
der med grundbredde 2,50 m trinløst kan

ændre udlægningsbredden til 4,70 m. Max. udi. bredde 6,00 m.

DANMARKS MEST SOLGTE HYDRAULISKE STRYGEJERN

THOMAS SCHMIDT AIS
Krogshøjvej 30, 2880 København-Bagsværd
Telefon: (02)981233. Telex: 37460
Århus-Afdeling: Søndergårdsvej 16
8520 Lystrup Telefon (06) 22 1455
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Når en
afstandsmåler
kan andet end
måle afstande

såerdeten
Distomat Dl-3S
Med 1-prisme rækker den 1000 m.
Med 3-prisme rækker den 1600 m.
Med 9-prisme rækker den 2000 m.

Eneste på markedet der reducerer den skrå
afstand uden brug af regnemaskine.

BJØRN THYGESEN
INSTRUMENTER AIS

TVEDVANGEN 297 - DK-2730 HERLEV - TLF. (02) 84 04 33

vi udstiller på i Heming-Hafleme 5.-1O.sept.

Ved reducering fremkommer automatisk 3-sekunders repetérmåling giver lynhurtig og
højdeforskellen. præcis afsætning.
Viser før måling den forventede middelfeji. Passer til alle WILD teodolitter og kan på de
Giver ved indtastning af horisontalvinkel de nye Ti 6 og Ti slås igennem med påmonteret
retvinklede koordinater, målehoved.
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Til lykke med 50 årsdagen

Den 1 august 1978 kunne Statens Vejlaboratorium fejre sin 50 års fødselsdag.
Dansk Vejtidsskrift har villet hædre Vejlaboratoriet og alle de ansatte ved at udsende dette særnummer. Vi benyt

ter lejligheden til at sige tak for godt samarbejde gennem mange år. Vejtidsskriftet har altid fået en positiv reaktion,
når vi har henvendt os til laboratoriet for at få et emne belyst, og omvendt har vore spalter altid været åbne for Vejla
boratoriet. Vi håber, at dette samarbejde vil fortsætte.

Vort ønske for fødselsdagsbarnet, som nu rykker ind i de voksnes rækker, er, at man snart vil kunne forlade sine
mange adresser og flytte ind i en bygning, som er bygget til Vejlaboratoriet og indrettet i overensstemmelse med la
boratoriets ønsker. Vi håber også, at forholdene vil gøre det muligt, at Vejlaboratoriet fortsat vil kunne leve op til sin
formålsparagraf til gavn for hele samfundet.

Vejlaboratoriet har bestemt en betonbekg
nings bæreevne ved belastning til brud.
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Statens
VejIaboratoriÙms
historie AfprofessorH. II. Ravn

Oprettelsen
I året 1925 indsendte »De samvirken

de Sognerådsforeningere støttet af

»Amtsrådsforeningene og »Fællesor

ganisationen af Landkommuner med

bymæssig Bebyggelsee et andragen

de til Indenrigsministeren om at få

oprettet et vejlaboratorium.

Dette initiativ blev bakket op i skri

velse af november 1926 fra Amtsvej

inspektørforeningen og Stads- og

Havneingeniørforeningen. Det hed

der heri bl.a., at færdslen i det sidste

decenium er tiltaget så stærkt, at nye

vedligeholdelsesmetoder må tages i

anvendelse, hvilket kræver nogle un

dersøgelser, der bør samles i et for

landet fælles teknisk-videnskabeligt

vejlaboratorium. Dette kunne hen

lægges under Statsprøveanstalten el
ler Polyteknisk Læreanstalt, men

begge disse muligheder frarådes dog.

Efter at forskellige forhandlinger

var blevet ført, blev der oprettet et

vejlaboratorium under Overvejin

spektoratet den 1.8. 1928.

Hjemmelen hertil fandtes i lov nr.

143 af 1. juli 1927 om afgifter af motor-

køretøjer m.v., hvor der i § 9 bl.a.

stod: »Af samtlige Afgifter stilles for

lods et Beløb af 100.000 Kr. aarlig til

Raadighed for Ministeren for offentli

ge Arbejder til Forsøg med Vejbaner,

Vejmaterialer m. m. «. Ved fremlæg

gelsen i Folketinget, blev der bl.a.

sagt: »Vi har jo i de forskellige kom

muner i landet brugt alt for mange

penge til mere eller mindre vellykke

de forsøg af den art. Der bør fremtidig

etableres et samarbejde mellem vort

lands vejinspektører og kommunein

geniører og Polyteknisk Læreanstalt,

således at vi får den størst mulige sik

kerhed for, at de penge, der anvendes,

bliver anvendt på bedst mulig mådes.

Loven blev vedtaget af Folketinget

den 2. juni 1927 og uændret af Lands-

tinget den 28. juni samme år.

Overvejinspektøren meddelte i sep

tember 1928 kommunalbestyrelserne,

at der under Overvejinspektoratet

var oprettet et vejlaboratorium, som

hvad den tekniske ledelse af laborato

riet angik, skulle samarbejde med

Dansk Ingeniørforenings tekniske

Vejkomité. Denne afsluttede sin virk

somhed i 1929, hvorefter Ministeriet

for offentlige Arbejder i januar 1930

nedsatte en ny komité, der fik nav

net: »Vejkomiteen — Dansk Vejlabo

ratoriums raadgivende Komités.

Overvejinspektøren (L. Madsen) var

formand for komiteen. Samtidig be

stemte man, at laboratoriet skulle be

nævnes »Dansk Vejlaboratoriume,

hvilket navn bibeholdtes til 1960, da

ministeriet billigede, at det blev æn

dret til »Statens Vejlaboratoriume.

Færdsel
og veje i årene
omkring 1928
Tilfældigvis faldt oprettelsestids

punktet sammen med en temmelig

revolutionerende ændring i færdslen.

Tællinger (i Lyngby) i årene 1925/26,

1926/27 og 1927/28 gav følgende pro

centdele hestekøretøjer: 21, 13 og 7%.

Af motorkøretøjer med massive ringe

var der: 3, 4 og 1%. De to kategorier

blev netop i disse år slået ud af biler

med luftgummiringe: 76, 85 og 92%.

Den maksimale korehastighed var i

1927 50 km/h på landeveje, 30 km/b

på biveje og i byerne; den blev i 1932

forhøjet til henholdsvis 60 og 40 km/b.

Antallet af indregistrerede biler

var den 30. september 1928 89.000 og

den årlige tilvækst var ca. 10.000. Det

svarer til 64 indbyggere pr. personbil,

det tilsvarende tal er i dag 3,7.

La.ndevejsnetfet havde i 1928 en

længde af 7.587 km. Heraf var hele

64% ikke tilpasset til motorfærdsel

Fig. 2. Moderne rutebil 1929.

Fig. 1. Civilingeniør Axel Riis fik i ârene efter
1928 startet Vejlaboratoriet takket være en
umâdelig flid og indsigt i vejbefæstelsers tek
nologi.
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(vandbunden makadam, harpesten,

grus, murbrokker eller slagger). Vej

belægningerne var inde i en rivende

udvikling.

Fordelingen var således:

Makadam 3940 km

Overfladebehandling 2029 km

På bivejene og i byerne var den pro

centvise fordeling naturligvis en an

den.

Asfaitmakadam havde man kendt i 15

år, uden at den dog havde fået større

udbredelse. Cementmakadam var

prøvet ganske enkelte steder.

Overflctdebehandling med tjære og

jordoliepræparater gik støt fremad;

asfaltemulsion var ved at komme

frem. Toplagsfyldning (semi-grou

ting) var den metode, der var stær

kest i vælten. Asfaltbeton var ukendt i

1923; men i 1924 mente man i asfalt

beton at have fundet idealet af en vej-

belægning. Den blev spået en stor ud

bredelse og skulle kunne ligge i 20 år

især i byerne. Dammannasfalt (kalk

stille kobberslaggesten, asfaltsten (af

støbeasfalt) og bøgeknippel. Cement-

beton havde ingen fremgang. Stam

peasfalt og stobeasfalt brugtes en del,

men kun i byerne, især København.

Motortromler vandt indpas; men i

1927 var der dog vejteknikere, der

mente, at der snart ville ske en ven

ding tilbage til damptromler. I 1924

var der 47 damptromler og 77 motor-

tromler, heraf 6 tandemtromler og

118 trevalsede.

Den almindelige vejbredde var for

de vigtigste landeveje 12,5 m, hvoraf

5,7 m kørebane. Den ene rabat (2 å 2,5

m) kunne være udlagt som sommer

vej d.v.s. belagt med 10 cm grus. I

kurver var man lige begyndt at om-

bygge kørebanerne til ensidig hæld

ning (overhøjde). Rundkorsler var

man begyndt at tænke på. Små kur

veradier brugtes endog på landeveje,

især hvor skæringer med jernbaner

skulle bringes ud af niveau. Broerne

over banen blev altid bygget vinkel

ret på banen, og vejforlægningerne

blev kortest mulige med små radier.

Et specielt problem var vejtræer.

Vejkomiteen udtalte i 1925, at en vel

holdt vejplantning fra gammel tid al

mindeligt har været anset som en be

Fig. 4. En 10 t damp.
tromle af dansk fa
brikat.

Fig. 3. Transportabel asfaltbetonblandemaskine med kapacitet indtil4 m3 pr. time. Det næv

nes, at den har oliefyring, og at alle aksler løber i kuglelejer.

stenskærver med tjære som binde-

middel) skulle også have en fremtid.

Tjærebeton var veteranen fra 1910,

men ikke meget brugt. Emulsionbe

ton stillede man forventninger til.

Brolægning med granitsten og chaus
51,9% sébrolægning var gamle kendinge,

26,7% som man søgte at forny ved at frem-

Grus o. 1. 916 km 12,1%

Chaussébrolægning

Toplagsfyldning

Asfaltbeton

Tjærebeton

Brolægning

Asfaltmakadam

Cementbeton

384 km
195 km
74km
23 km
12 km
11km
3km

51%

2,6%

1,0%
0,3%

0,2%
0,1%
0,0%

Situationen var i øvrigt således:

Fig. 5. En dansk
fremstillet motor-
tromle.
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tydningsfuld del af vejene, ligesom
plantningen har stor landskabelig be
tydning for egnens hele karakter. For

de vejfarende bryder den ensformig

heden, giver læ og optisk føring samt
værn ved løbskkørsel.

Vejlaboratoriets
virksomhed
I 1930 fastlagde man Vejkomiteens og
Dnsk Vej laboratoriums indbyrdes
forhold således: »Vejlaboratoriet va
retager udførelsen af de Undersøgel
ser, om hvilke der rettes Henvendel
ser til det fra Vejbestyrelser og an
dre, og iværksætter ligeledes de Un
dersøgelser, som Vejkomiteen eller
Vejlaboratoriet selv finder paakræ
vet. Om disse Sager gives der Vejko
miteen mundtlig Underretning ved
Plenarmøderne og gennem Vejlabo
ratoriets aarlige Beretning.

Sager, der skønnes af principiel Be
tydning, forelægges Vejkomiteen på
Plenarmøderne eller drøftes med
dennes Udvalg efter Vejkomiteens
Formands nærmere Bestemmelse.

Meddelelser fra Vejlaboratoriet fo
relægges Vejkomiteen til Drøftelse
inden Trykningen.

Anordning af Forsøgsstrækninger
ved de kommunale Myndigheders
Medvirken, sker gennem Vejkomite
ens Udvalg for Forsøgsstrækninger,
til hvilket Vejlaboratoriet henvender
sig desangående i hvert enkelt Tilfæl
de.

Arbejdet på Forsøgsvejbanen fore
staas af Vejlaboratoriets ledende In
geniør. Sager angaaende nye Forsøg,
Omlægning af Strækninger og lign.
drøftes forud med Vejkomiteen efter

Formandens nærmere Bestemmel

sea.

Efter disse retningslinjer arbejde

de man, indtil Vejkomiteen, hvis for

mand siden 1934 havde været over

vejinspektør J. T. Helsted, i 1949 blev

opløst. Samme år blev Dansk Vejla

boratorium henlagt under det nyop

rettede Vejdirektorat. Året efter ned

satte Ministeriet for offentlige Arbej

der et Tilsynsråd for Vejlaboratoriet

med overvejingeniør K. 0. Larsen

som formand (fra 1969 overingeniør

Aage Andersen).

Tilsynsrådet førte ikke alene tilsyn

med laboratoriet; det fungerede i vir

keligheden som en slags bestyrelse,

idet laboratoriet altid har fulgt de

synspunkter, som flertallet i rådet

har fremført. Tilsynsrådets medlem

mer var hentet fra Vejdirektoratet,
amtsvejinspektørerne, stads- og kom

muneingeniørerne, entreprenørerne
og motorklubberne.

Grundlaget for det daglige arbejde

Omfanget af Vejlaboratoriets arbej

de har i høj grad været afhængigt af

størrelsen af det offentlige vejbygge

ri, og da dette har været stærkt svin

gende i de 50 år, har Vejlaboratoriet

gennem disse år haft en stærkt varie

rende arbejdsmængde. I det hele ta

get har det altid bestræbt sig for at

tilpasse sig tendenserne i den tekni

ske udvikling uden at opgive den me

get vigtige kontinuitet. Det er vitalt

for et vejlaboratoriums anvendelig

hed, at man følger med i den vejtek

niske udvikling samt i udviklingen på

visse andre områder f.eks. det elek

troniske og det datamatiske område.

Endvidere er det væsentligt, at man

besvarer rekvirenternes spørgsmål

så hurtigt som muligt, idet man dog

må erindre, at visse prøvninger er

meget tidskrævende, dels fordi nor

mer kræver bestemte forsøgshastig

heder overholdt, dels fordi der ofte

ter.

[
Fig. 6. Pä Århus-Silkeborg vejen har vejvæsenet i tøbruddet 1924 dæk- Fig. 7. Vejen Dybbøl-Sønderborg er en af de fd veje, der har fàet lov at
ket »hullerne» med granris. Om natten var der afmærkning med lyg- beholde sine træer.

À A

Fig. 8. Forsogsvejbanen pâ Roskildevej.
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Repaving • Fræsning af asfalt • Fræsning af beton • Friktions•
fræsning • Vandrendefræsning• Betonknusning • Maskinsalg
- er nogle af de opgaver Wirigen har gjort til sine specialer indenfor bygge- og anlægs
branchen...!

REPAVING - er en omkostningsbesparende metode til
fornyelse at slidlag på eksisterende veje. Systemet ar
bejder med genbrug at den eksisterende belægning,
hvilket kan reducere forbruget af nyt asfaitmateriale op
til Ca. 50%.

Som alternativ og supplement til traditionelle belæg
ninger, har Repaving efterhånden opnået en naturlig
markedsandel, som i takt med udviklingen også på det
te område, ventes forbedret yderligere.

ASFALTFRÆSN ING - Resultatet at den stadigt stigende
trafikintensitet, større akseltryk og høje hastigheder, vi
ser sig som oftest i form af skader i asfaltbelægninger
ne, med retableringer på forskellig måde til følge. - Her
til kommer endvidere andre aktiviteter som nyanlæg,
omprofileringer samt ændringer i bestående forhold i
øvrigt.

Her har der tidligere kun været 3 muligheder ved bort-
fjernelse af asfaltbelægninger, enten total fjernelse, an
vendelse at kompressor eller afbrænding med åben ild
til ønskelig lagtykkelse.

Men på dette felt har nyudviklede og hensigtsmæssige
fræsemaskiner effektivt afløst de gamle metoder.

I forbindelse med den maskinelle udvikling af fræsema
skiner til direkte affræsninger, er muligheden for indivi
duelle konstruktioner til specielle formål ligeledes blevet
muliggjort, bl.a. kan anføres: Prof i Ifræsni ng, friktions
fræsning, fugefræsni ng, vandrendefræsning i asfalt, så
vel som fræsning i betonbelægninger m.v. — Wirtgen
har specialiseret sig i konstruktion at maskintyper, der
er robuste og hensigtsmæssige til de enkelte opgaver
og formål, men hvori samtidig indgår kendte og afprø
vede komponenter, således at både driftssikkerhed og
levering af reservedele ved nødvendige reparationer, er
tilgodeset i videst muligt omfang.

SYSTEP. -

1*

——
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Danmark er i
virkeligheden

sammensat af bar

millimetre

Og De skal have hver
eneste millimeter med!
Zeiss har de præcise måleinstru
menter med den tidssvarende
betj eningskontrol.
Nivellerinstrumenter, teodoliter,
elektrooptiske afstandsmålere
0—1500/2000/5000 m og elektrisk
tachymeterteodolit 0—3000.
Præcision er et krav. Ved land-
måling, på byggepladsen, til ud -

stykning og til skibs- og maskin -

kontrol.
Det er efter det, Zeiss konstruerer
præcisions instrumenter.

— for at være helt nøjagtig

INSTRUMENT
AFDEUNGEN

BROCK & MICHELSEN
VESTERGADE 23 25 1456 KØBENHAVN K

______

Rekvirer piospeki (01)155631

Ti’ ,‘ ‘

4
“

I
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skal udføres et omfattende forsøgsar
bejde. Kan et laboratorium ikke leve
op til disse krav, kan det ikke bruges
til i samarbejde med en bygherre at
afgøre dels om en opgave kan løses,

dels hvorledes den mest fordelagtige
løsning er under hensyntagen til alle
relevante forhold.

Meget andet har dannet grundlag

for laboratoriets daglige drift. Der

må knyttes og vedligeholdes nære

forbindelser til kolleger i centralad

ministrationen, til lokale autoriteter,

til rådgivende ingeniører, entrepre

nører og vejmaterialefabrikker samt

til læreanstalter. Endvidere må man

have forbindelse med udlandet, såle

des at man har kendskab til uden

landske aktiviteter på vejbygnings

området og kender fremmede landes

undersøgelsesmetoder og krav, som
ofte er temmelig forskellige fra til

svarende danske. Det er gennem åre

ne blevet lettere takket være PIARC

(Permanent International Associati

on of Road Congresses), NVF (Nor

disk Vejteknisk Forbund) og OECD

(Organisation for E conomi c Co-ope

ration and Development), der alle har

nedsat en række internationale udvalg

og arbejdsgrupper, hvoraf nogle er

permanente og andre holder 2-5 mø

derialt.

Måske kan man sammenfatte de

krav, der kan stilles til et vejlabora

torium, således: Det skal lidenskabs

løst kunne give oplysende teknisk og

videnskabeligt underbyggede råd og

information til alle, der er beskæfti

get med planlægning, projektering,

konstruktion eller drift af veje og ga

der. Det må aldrig lade sig påvirke af

usaglige argumenter, således at dets

redelighed kan anfægtes. Det må ikke

tage det fortrydeligt op, hvis dets råd

slet ikke eller kun delvis tages til føl

ge; de myndigheder, som har ansva

ret og skal træffe afgørelsen, har

nemlig også andre hensyn at tage,

f.eks. politiske, som ikke kan indgå i

laboratoriets overvejelser.

Vej laboratoriet har bestræbt sig for

at efterleve dette mønster i hele den

periode, der passende kan falde ind

under laboratoriets »Historie, nem

lig indtil 1973, da Statens Vej laborato

rium ophørte med at være en selv
stæmlig institution. Disse 45 år falder

naturligt i to perioder, den første

(1928-1949) med den rådgivende Vej-

komité, den sidste med Tilsynsrådet,

eller — tilfældigvis med samme skil

leår (1949) — en periode med svagt

stigende aktivitet på vejbygningsom

rådet (og dermed for laboratoriets

arbejde), efterfulgt af en periode med

en hastig udviUing.

I begge perioder har Vejlaboratori

ets personale udført et stort arbejde

med besvarelse af forespørgsler,

næsten altid i forbindelse med under

søgelser i det fysiske-kemiske labora

torium eller i biblioteket eller ved

skrivebordet. En betydende forskel

var, at i første periode indsendte re

kvirenter de prøver, der skulle under

søges, medens man i anden periode

mere og mere kom ind på, at labora

toriets personale, eventuelt i samar

bejde med rekvirenten, udtog prøver

ne. Det sidste er ønskeligt, fordi ob

servationer på prøveudtagningsste

det ofte er af betydning for den, der

forestår laboratorieundersøgelserne,

ligesom den måde prøverne udtages

på, som regel er af betydning for

prøvningsresultatet.

I anden periode indså man, at hvis

laboratoriets medarbejdere skulle

fungere som eksperter, var det såvel

nødvendigt at arbejde i marken som

at foretage et vist antal prøvninger i

laboratoriet. Hvis det ikke overhold

tes, ville ekspertisen gå tabt i løbet af

nogle år.

Eksempler på aktiviteter

Ud over de talrige mere eller mindre

rutineprægede opgaver omfattede

Vej laboratoriets virksomhed også

andre aktiviteter, f.eks. særlige un

dersøgelser foretaget på eget initiativ

eller på foranledning af andre så som

Vejkomiteen, Tilsynsrådet, et ud-

valg, vejmaterialeindustrien eller

andre. Det er næppe nødvendigt at

remse alle rutineprøvningerne op;

men enkelte »sagere af den anden art

skal nævnes.

‘Forsogsvejbanen pd Roskildevej

blev påbegyndt i 1925 og åbnet året

efter. Dansk Ingeniørforenings tekni

ske Vejkomité oprettede den, men i

1929 overgik den til Dansk Vejlabora

torium. De forskellige færdselsarters

påvirkning på diverse vejbelægnin

ger skulle findes. Det var et storstilet

forsøg, hvis resultater havde stor be

tydning dengang, men næppe mere,

fordi færdselsarterne nu er andre

(hestevogne og lastbiler med massive

dæk spiller nu ingen rolle; i 1929 var

hvert ottende køretøj på vejene en he

stevogn), og belægningerne er også

anderledes nu. Som et kuriosum kan

nævnes, at hestevogne viste sig at

kræve væsentlig højere vedligehol

delsesudgifter for overfladebehandlet

makadam end for ubehandlet maka

dam. Når det alligevel blev bilerne,

der kom til at betale afgifter, og ikke

hestevognene, skyldtes det, at bil

færdselen nødvendiggjorde overfla

debehandlingen. På den ubehandlede

makadam sled bilerne væsentligt me

re end hestevognene. Som det kan

forstås, var slidmålinger et af formå

lene med forsøgene; desuden målte

man bølgedannelser, færdselsintensi

teter og temperaturer i belægninger

ne. Forsøgsvejbanen blev nedlagt i

1938.
Et direkte resultat af målingerne

var, at massive ringe blev forbudt i

1934.

Fig. 9. Biblioteket i Roskilde 1972.
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Fig. 10. Viagraf, svensk model. Trækkes af 2 mand pâ Hal.kov-motor
vejen (betonbelægning).

Omkring 1930 udførtes forskellige

steder ret omfattende slidforsøg med

asfaltbeton og støbeasfalt samt un

dersøgelse af gru.sspredningsmaski
fler.

I 1929, 1934 og 1939 havde man

landsomfattende fcerdselstceuinger.
De blev udført på foranledning af

Overvejinspektøren med hjælp fra

mange sider bl.a. fra Vejlaboratoriet,

der f.eks. planlagde den mellemste

tælling. De automatiske tælleanlæg
ved broerne over Lillebælt, Stor

strømmen, Guidborgsund og Odde-

sund samt på Lyngbyvej og Roskil

devej registrerede de passerende

aksler hver time. Disse tælleappara

ter overgik fra Vejlaboratoriet til

Vej direktoratet i slutningen af halv

tredserne.

I krigsàrene 1940-45 måtte Vej labo

ratoriet beskæftige sig med en række

usædvanlige opgaver. På grundlag af

især svenske erfaringer gik nogle vej

forvaltninger f.eks. over til at lave

lerbundne grusbelægninger, hvor der

tilsattes ler svarende til 12-15% af

grusets rumfang. Eventuelt tilsattes

også kalciumklorid. Massen blev ud

lagt som et 3-5 cm tykt slidlag, på

mindre befærdede veje helt ned til i

cm.

Andre steder stabiliserede man

blandinger af sand og ler med ce

ment.

Forseglinger med kaseinlim blev

også forsøgt.

Prøvestrækninger i Holbæk amt vi

ste, at disse lerholdige belægninger

var ringere end almindelig vand-

bunden makadam.

De regenererede belægninger hørte

også krigstiden til. Firmaer opkøbte

gamle asfaltbetonbelægninger og

fremstillede pulver. Andre forsøgte

sig med tjærepulver til tæppebelæg

finger eller med tjæreemulsion til en

slags »tjærebetona.

De fleste af disse »krigsproduktere

havde kun forbigående betydning,

hvilket også gjaldt vejmaskiner som

f.eks. cykleplove til snerydning på

cyklestier og fortove.

Ved viagrafmàlinger konstaterede

man, at en 3-akslet vejtromle gav en

jævnere vej end en 2-akslet. Viagra

fen er gennem årene (fra 1943) brugt

til ujævnhedsmålinger på mange veje

til trods for, at den arbejder lang

somt; den blev i 1967 suppleret med et

bumpmeter. De strenge vintre om

kring 1940 gav anledning til omfatten

de undersøgelser af jordarters frost-

farlighed.

I 1954 udførtes målinger af den

virkning, grusning havde på vinter-

glatte veje.

Større hjultryk og forøget trafikin

tensitet i 1950’erne gav stødet til man

ge aktiviteter.

Et bæreevneudvalg blev nedsat i

1955.

En dimensioneringsmetode for vej

befæstelsers tykkelser blev udviklet,

og resultatet var blandt andet indfø

relsen af hot-mix (nu: grusasfaltbe

ton). Medens Vejlaboratoriet tidlige

re måtte støtte vejmyndighederne i

det synspunkt, at der ikke var grund

til at købe slidlag med en større tyk

kelse end en vis minimumstykkelse,

medførte ændringer i færdselen, at

man nu måtte anbefale væsentlig

større tykkelser end dem, asfaltfir

maerne hidtil havde prøvet at indfø

re. Det var somme tider lidt vanske

ligt at forklare, at en given kørebane

f.eks. burde have et asfaltlag på 2 cm

eller 10 cm, medens 6 cm var ringe

re end begge de andre tykkelser. Det

var i øvrigt den gang man gik over fra

at købe asfalt i cm til at købe i kg. Di

mensioneringsmetoden blev publice

ret i 1960 og går under navnet »Ode

mark-Kirks metodee.

—

I.

I,

-

1940.
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Over 300.000 hk
overføres til dette stykke

vejbane...

hver dag...
Stærkt trafikerede vejbaner, bla. Ringvej Ill
ved København - det kræver slidstærk vejbe
lægning. Derfor Salviacim.
Salviacim forener asfaltens fleksibilitet og
betonens hårdhed. Salviacim har mange
anvendelsesområder. Vejan læg, parkerings
pladser, busholdepladser, havne- og kaj-
anlæg. Steder, hvor der er store punkt-
belastninger, varierende belastninger, tem

peratursvingninger og hvor belægningen
skal være modstandsdygtig over for olie og
andre kemikalier. Det er en fugefri belægning
der udlægges maskinelt. Salviacim er
anvendt på en lang række områder - også til
flystartbanerne i Kastrup Lufthavn.
Udlægning i hele landet - kontakt R&S
eller Deres lokale asfaltieverandør og få
tilbud.

RASMUSSEN & SCHIØTZ
Aalborg Birkerod Hjorring Arhus

Datavej 26 3460 Birkerod Telf. (02) 816600
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MINIMAX 12 spreder lige ensartet
og nøjagtigt uafhængig at materialets
FUGTIGHEDSGRAD og uanset, hvilken
form for spredemateriale, som benyttes.
- Der er saledes også gode drifts
økonomiske begrundelser for at
disponere i MINIMAX 12,
når materialet til
glatførebekæmpelse
skal indkøbes.

- et nyt dansk
kvalitetsprodukt

som muliggør skånsom
og miljøvenlig
saltspredning.

Få den nye brochure på MINIMAX 12,
bestil et besøg af en konsulent, eller bestil
en demonstration HELT UFORBINDENDE
FOR DEM ved indsendelse
af kuponen eller ved
telefonisk henvendelse
til SONEBJERG
MASKINFABRIK AIS,
Sonebjerg,
6000 Kolding.
Tlf.05-522799

MiIjobevidst?

- så må det interessere, at det er
muligt at styre saltdoseringen ved glatføre
bekæmpelse ensartet og nøjagtigt i hele
doseringsområdet fra 5 gr. til 300 gr. pr. m2
med MINIMAX 12 salt- og sandspreder.

,.

3

-t

I Kupon
I Vi ønsker:

E MINIMAX 12 - brochuren
tilsendt.

Besøg af konsulent.

Demonstration af
I MINIMAX 12.

Adresse:

I Navn:

Postnr/by:

Kontaktperson:

SONEBJERG MASKINFABRIK A/

Sonebjerg -6000 Kolding - Tlf. 05- 522799
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I 1953 advarede Vejlaboratoriet

imod at foreskrive for store bitumen
indhold i tæppebelægninger. Den sta

digt voksende færdsel kunne gøre

overfede belægninger ustabile eller

glatte.
Samme år gennemførtes triaksiale

trykprøvninger på store prøvelege

mer af bituminøse materialer. Meto

den viste sig dog uegnet.

Forsprødningsforsog med bitumen

stod på programmet i 1957.

Nye undersøgelsesmetoder for as

faltbeton skulle indføres, bl.a. Mar
shall-provningen, (i 1958), hvilket var

årsag til et stort udviklingsarbejde.

Da den nævnte dimensioneringsme

tode byggede på en række mere eller

mindre rigtige forudsætninger, blev

det nødvendigt at gennemføre en

mængde »full-scale forsøge (ved Hol

sted) for sammenligning mellem be

regnede og målte værdier at tøjninger

og spændinger. Endvidere måtte der

udvikles en boje-provningsmaskine til

at bestemme udmatningsværdier for

asfalt.
Eftersom undergrunden spiller en

rolle for vejbefæstelsernes bæreevne,

blev en række vej-geotekniske prøv
ninger standardiseret. Normer for

stabilt grus blev udarbejdet, ligesom

en registrering og kortlægning af

danske grusgrave gennemførtes.

Fig. 12. Benkelman-bjælke mâler vejoverfladens nedsynkning ved Fig. 13. Gade i Pompeji. De gamle romerske veje blev ikke dimensio

belastning med et givet hjultryk. neret, men nogle af dem (mage tilden viste) har kunnet holde til nuti

dens færdsel. Selvfolgelig er de for smalle. Læg mærke tilfodgænger
overgangen.

i

Fig. 14. Bojeprovemaskine. Meget brugt
provningsapparat til at finde udmatnings
brudstyrker af asfaltbeton materialer. De til
ladelige tojninger for asfalt til brug ved di
mensionering af vejbefæstelser findes bl.a.
ved hjælp af denne maskine.

7

,- ,

-

Fig. 15. Belastningsforsog med store hjultryk pà betonbe lægning ph en flyveplads.
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Vejlaboratoriet har haft meget at

gøre med alle former for stabilise
ring, også kalkstabilisering, og har

holdt kurser om dette emne. I 1954

nedsatte man et jordstabiliseringsud
valg. I 1956 gennemførtes store un

dersøgelser af jord komprimering.
Man fremholdt vigtigheden af, at Un

derbunden var ordentlig komprime

ret, både i påfyldning og i afgravning.
Et udviklingsarbejde vedrørende

måling af densitet og vandindhold

blev iværksat, fordi man fra udlandet

vidste, at de isotopmåleapparater,
der var på markedet, ikke gav til

strækkelig nøjagtige resultater.
Det såkaldte »Fakllod, der er et

praktisk og billigt apparat til bæreev

neundersøgelser, havde forskellige

begynderfeji. Et samarbejde med fa
brikanten gav efterhånden gode re

sultater.

Da vejbyggeriet i tredserne tog

fart, blev der brug for mange sikker
kedsrækværker (nu autoværn). Syv

typer blev i 1964 i full-scale påkørsels

forsøg undersøgt både overfor lastbi

ler og personvogne.
Cementbetonbekegninger har i en

del af de 50 år været højt i kurs her i

landet. Vejlaboratoriet har ofret me

get arbejde på dem, I 1961 nedsatte

man et udvalg til at studere for-
spændt beton, og en prøvestrækning

blev indlemmet i motorvejen over

Lolland (1962).
Omfattende undersøgelser vedrø

rende betonbelægningers friktion
gennemførtes i 1966-70, og forsøg med

afhjælpning af indtruffen glathed gav

ny erfaring.
Sammenligning mellem forskellige

friktionsmålere foregik i Nord-Tysk

land i 1958 og 1960. Technische Uni

versitåt i West-Berlin ledede forsøge

ne, hvori deltog måleapparater og

personale fra vejlaboratorierne i Hol

land, Sverige og Danmark.

Omhyggelige forsøg for at finde den

mindste forsvarlige mønsterdybde
for bildæk foregik i 1959.

Belægninger på broer, især broer

med ståldæk, har voldt Vejlaborato

net mange problemer. Største en

keltopgave var den nye Lillebæltsbro,

hvor laboratoriet førte indgående

kontrol med udlægningen af belægnin

gen. Forud gik talrige forsøg i labora

toriet i fuld skala.

En transformer, der vejede 230 t,

skulle transporteres fra en godsbane

gård til en transformerstation. De ve

je, transporten skulle passere, blev

bæreevneundersøgt og nogle for

stærkningsarbejder blev udført. Blok-

vogne og transformer vejede tilsam

men 400 t, hjultrykkene var 4 t. Trans

porten varede 12 timer og gav Vejla

boratoriet lejlighed til at foretage vis

se usædvanlige målinger.

Det kan næppe undgås, at der i en

virksomhed som SV sker fejltagelser.

I 1968 indrettede man i en bus et mo

bilt geoteknisk laboratorium. Mod

forventning var efterspørgselen me

get lille, hvorfor bussen blev ombyg

get til anden brug.

Langvarige aktiviteter

Mange aktiviteter strakte sig over en

årrække. Enkelte eksempler skal

nævnes i det følgende.
Til og med 1967 blev der hvert år

udarbejdet en statistik over køreba
nebelægninger på offentlige veje i

Danmark samt over forbruget af bi

tuminøse vejmaterialer og bindemid

ler.

—‘ ‘-
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Fig. 16. Forsog med autoværn. Lastbilen fyldt med grus startede på toppen af bakken i bag
grunden og blev accelereret ved wire-træk. Flere slow-motion-cameraerfilmede begivenhe
den. Lastbilen forblev pa den rigtige side afautoværnet, men lasten blev afleveret pa den an
den side.

Indtil 1971 fungerede »Fabrikkon
trollen». Et par gange om året kom

?

_____

Fig. 1. Helsingorvejens betonbetægning un- Fig. 18. Armering i kurve i forspæstdt beton
dersoges i 1959. Oppumpningen af pladerne på motorvejen ved Rodby 1962.
havde fungeret som den skulle.

Fig. 19. Det var noget nyt at skulle lægge
stobeasfalt på en orthotrop stålplade; derfor
havde Vejlaboratoriet personale på Lille’
bwltsbroen under hele udlmgningen.
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Vejlaboratoriet uanmeldt pà besøg på
tjære- og asfaltemulsionsfabrikker og
udtog prøver, der undersøgtes efter

gældende normer. Dette foregik i 30

I 1948 påbegyndtes en tjæreforsk
ning; deri sluttede 1960. Man fandt
frem til en vejtjære, der passede til
danske forhold. Resultaterne har ikke
betydning i dag; men de er der, den

dag tjære igen skal bruges som binde-

middel. Til hjælp under arbejdet blev
der udlagt 569 prøvestrækniiiger.

Et udviklingsarbejde vedrørende

tæppebekegninger løb i årene 1949-62.

Ved hjælp af 344 prøvestrækninger på
mellem 10 og 100 m fandt man frem til
krav, der bør stilles til tæppebelæg

ningsmaterialer. Prøvestrækninger

ne lå, ligesom tjære-prøvestræknin

gerne, på landeveje rundt omkring i
landet, hvor de blev udsat for den

sædvanlige færdsel på vedkommende

sted.

I 1952 blev den første tromlemaski
ne bygget. Med den var det muligt i

laboratoriet at komprimere belæg

ningsmasser omtrent som på en vej.

Det var et af de vigtigste apparater i

tæppebelægningsforskningen.

På nogle »faste målesteder har

man gennem en halv snes år fulgt bæ
reevnevariationen i årets løb på for

skellige vejbefæstelser.

I 1967 blev den første akseltrykvægt

indbygget. Den vejer alle passerende

aksler i pågældende vejbane og regi

strerer med forud valgte tidsinterval

ler antallet af aksler i hver vægtklas

se. Efter hvert interval overføres tal

lene automatisk til et magnethånd på

laboratoriet i Roskilde. Bearbejdnin

gen sker i Vejdatalaboratoriet.

Fra laboratoriets dagligdag

Fra tid til anden kommer man på

Vejlaboratoriet ud for pudsige ople

velser. Da vejvæsenerne var i færd

med at indføre saltning, skaffede et

tysk firma sig en del presseomtale

om et produkt, der havde væsentlig

mere langvarig virkning end salt,

fordi, som man antydede, det inde

holdt et radioaktivt stof. Sundheds

styrelsen læste også aviser og greb

straks ind. Det viste sig, at produktet

var almindelig kalciumklorid, og det

var der ingen, der interesserede sig

for.
Det havde længe været klart, at frik

tionen mellem kørebane og bildæk

spillede en stor rolle for færdselssik

kerheden. Måling af friktionskoeffi

cientens størrelse har budt på en del

problemer. Fastsættelsen af den tilla

delige mindste værdi, må nødvendig

vis bero på et skøn, som ofte vil kunne

diskuteres.

Hvis en belægning A har større

friktionskoefficient f end belægningen

B, begge målt ved 60 km/h, har det

været vanskeligt at forklare, at B ud

mærket kan være den mest skridsikre

belægning, nemlig såfremt f aftager

stærkt med hastigheden for A, men er

uafhængig af hastigheden for B.

En speciel glathed kom om somme
ren på rampen op til Knippelsbro i

København. Belægningen var træbro

lægning, som på meget varme dage

på grund af svedning blev så glat, at

kommunen måtte have grusningsma

teriellet i brug.

Når man måler friktionskoefficien

ten med forskelligt indrettede appa

rater, får man ikke nødvendigvis

samme talværdier. Det har voldt Vej-

laboratoriet en del kvaler, idet man

er tilbøjelig til at stille disse tal over

for hinanden uden at huske, at de kri

tiske værdier også afhænger af måle-

metoden.
Man skulle tro, at Vejlaboratoriets

markarbejde måtte ligge stille under

lange frostperioder. Stort set er det

rigtigt, men da blød bund bliver bæ

redygtig i frost, udføres mange borin

ger med fordel i frostvejr.

I 1958 diskuterede man de mange

langsgående revner ved kørebane

kanterne. Det viste sig, at de enten

skyldtes kørebaneafstribningen (der

ændrede kørevanerne), eller foretag

ne sideudvidelser af kørebanerne,

hvorved rabatterne var blevet så

smalle, at de ikke mere kunne give

tilstrækkelig sidestøtte.

Pudsige eller pinlige situationer

kan man komme ud for i bæreevne

spørgsmål. En vognmand har kørt

med stort overlæs og er blevet noteret

af politiet. Det er noget svært at over

bevise ham om, at han har gjort ska

de på de 100 km, vognen har haft

overlæs. Enhver kan nemlig se, at der

ikke er sket noget på strækningen. Ik

ke desto mindre kan overbelastnin

gen have forårsaget milimeter-store

deformationer, som ikke kan konsta

teres med de blotte øjne, og — hvad

der er meget værre — det »indre slide

i vejbefæstelsen kan som følge af den

ne ene overbelastning være så stort,

at befæstelsens levetid er blevet væ

sentlig forkortet. Regningen kommer

altså nogle år senere til vejbestyrel

Fig. 20. Tromlemaskine, et meget benyttet apparat i brppebekngningsforskningen. Materialet

findes i den lille 4 -hjulede vogn til højre, der bevæges frem og tilbage. Et tromlesegment hviler

pà proven, mere eller mindre belastet.

Fig. 21. Udb oring af cylindriske provelege
mer af asfalt belægning. Borekronens skæ
rende substans er diamantstøv.
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sen. På den anden side er vognman

den klar over, at bilen heller ikke har
haft godt af overlæs-kørselen; men
skaden på vognen plus den mindre
bøde, der bliver tale om, opvejes

mangefold af den ekstra fortjeneste
ved kørselen med overlæs.

Med baggrund i de problemer
udenlandske kolleger berettede om
vedrørende brugen af pigdæk og med
støtte fra egne forsøgsresultater, gik
Vejlaboratoriet i 1969 stærkt ind for,
at brugen af pigdæk burde forbydes i
Danmark, endnu inden de vandt stør
re udbredelse.

I 1956 kom Vejlaboratoriet under
vejr med, at Dansk Ingeniørforening
havde anbefalet et folketingsudvalg
(ny motorafgiftslov) at regne med, at
lufttrykket i bilhjulene alene var af
gørende for de påvirkninger, en vej
befæstelse blev udsat for; hjultrykket

skulle efter foreningens mening ingen
rolle spille. Denne fejlagtige oplys
ning fik Vejlaboratoriet stoppet, in
den den nåede at gøre fortræd.

Vejlaboratoriets bibliotek rummer

foruden bøger på nordiske sprog og
de tre hovedsprog, 125 å 150 tidsskrif
ter og seriepublikationer. I en årræk
ke (1950-1965) udgav man abstracts af
udvalgte artikler fra tidsskrifterne til
ca. 130 abonnenter. Det hørte op, da
International Road Research Docu
mentation (IRRD) i årene omkring
1965 begyndte en systematisk littera
tursøgning indenfor først vejbyg
ningsområdet, senere desuden færd
selsområdet. I alt 16 lande resumerer
indenfor det givne fagområde bøger,
tidsskriftsartikler, rapporter m.m. til
IRRD, hvis de indeholder noget nyt.
Alt overføres til magnetbånd, der ko
pieres og sendes til medlemslandene,
der kan bruge båndene til litteratur-
søgning.

Til gensidig gavn holdt en studie
kreds bestående af ingeniører fra
AOV, asfaltfirmaer, stadsingeniørens
vejlaboratorium (København) og

Vejlaboratoriet uformelle møder 8-10

gange årlig i perioden 1961-1973.

Det er ikke muligt at opregne de

utallige udvalgsmoder som Vejlabo

ratoriets ingeniører m.f1. har deltaget

i; men det har været et meget vigtigt

led i arbejdet. En del af disse udvalg

har været internordiske eller interna

tionale, hvorved forbindelserne med

andre landes vejlaboratorier, vejad

ministrationer og læreanstalter blev

knyttet og vedligeholdt.
Asfalt eller cementbeton? — sort

eller hvid? — er altid i stand til at

starte en endeløs diskussion i en for

samling af vejteknikere. Vejlabora

toriet har ofte ydet sit bidrag. Proble

met indeholder så mange skøn, at

hvis man ændrer lidt ved ét skøn eller

ser helt bort fra det, vil resultatet bli

ve helt anderledes. Derfor kan den

diskussion tages op når som helst.

Pladshensyn har ikke tilladt at om

tale alle Vej laboratoriets aktiviteter;

kun eksempler er fremdraget. Det

skal dog nævnes, at laboratoriet ikke

har stået ene i sit arbejde, men har

fået overordentlig værdifuld hjælp fra
en mængde udvalg (hvoraf kun enkel

te er nævnt). Det skal ligeledes fast

slås, at det har været en uvurderlig

hjælp, at vejautoriteter (især amts

vejvæsener) altid har været rede til

Fig. 23. Stradograf 1962.

at tilbyde plads for prøvestrækninger
på vejnettet og altid har været villige

til at afholde de dermed forbundne

udgifter, hvad enten det drejede sig

om 5 strækninger å 10 m eller 20 å 100

m.

Laboratoriets apparatur

Den daglige drift er baseret på man

ge forskellige apparater og opstillin

ger, som det vil føre for vidt at kom

me ind på her. Dog kan det siges, at

den sidste periode (1950-73) er karak

teristisk ved de mange mobile appa

rater, der blev anskaffet, d.v.s. købt

eller fremstillet på egne værksteder.

Fig. 22. Stradographe til friktionsmdling,
købt i Frankrig 1951.

I.
zri i

Fig. 24. Belastningsvogn forstærkes, fordi pàvirkningerne fàr «modsat fortegn», når det meste
af vognens vægt overføres til kørebanen gennem pladen forneden midt i billedet.
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Fig. 25. Belastningsbus. Hydraulisk løftes
vognen op pâ 4 understøtninger, hvorefter en
stor del af dens vægt kan overføres til en pla
de pà vejoverfladen. Se ogsâ fig. 24.

ç:.

Fig. 26. Bus med apparatur til dynamisk pla
debekzstning.

Enkelte af disse skal nævnes.

I 1950 fik man den første bil (en sta

tioncar), hvilket muliggjorde, at man

nu kunne komme ud på vejene, even

tuelt medbringende mindre målein

strumenter.

I 1951 anskaffedes Stradographen,

der brugtes til at måle vejbelægnin

ges glathed. Måleapparaturet blev

senere overflyttet til en ny vogn, og i

1972 påbegyndtes opbygningen af en

ny friktionsmåler.

Vogne med pladebelastningsudstyr

(først statisk, senere dynamisk) har

Vejlaboratoriet haft siden 1957.

To år senere lod Vejlaboratoriet

fremstille 10 viagrafer af en modifi

ceret model til salg til amtsvejvæse

ner m.fl.
Boreudstyr til alle slags boringer

fik man i 1969. Med et Pilcon-udstyr

kan udføres tårnboringer til de nød

vendige dybder.

Vogne med smà laboratorier blev

indrettet til asfalt, geoteknik eller

elektronik.

Et selvkørende deflektometer med

stor kapacitet blev færdigbygget i

1970 efter 5-6 års udviklingsarbejde.

Endelig skal det nævnes, at man i

1972 byggede en vejmaskine, der på

grund af usikkerheden om Vejlabora

toriets fremtidige bopæl, blev an

bragt i Polyteknisk Læreanstaits vej-

laboratorium (i Lyngby), som har

bygget et rum med temperaturregu

lering uden om maskine og forsøgs

bane.

Den informatoriske virksomhed

Som afslutning på afsnittet om Vejla

boratoriets virksomhed et par ord om

dets informatoriske virksomhed.

I første periode udgav man » Vejko

miteens Skrifter» og Meddelelser

fra Vejlaboratoriet», to skriftrækker,

der ophørte 1948. I anden periode in

formerede man gennem artikler i

tidsskrifter, ofte Dansk Vejtidsskrift,

samt gennem duplikerede hæfter. I

1970 besluttede man at udsende 5 ræk

ker: Interne notater, Laboratorierap

porter, Leveringsbetingelser og prøv

ningsmetoder samt Nye publikatio

ner og Årsberetninger med omslag i

hver sin farve, henholdsvis grå, blå,

creme, orange og rød. Lejlighedsvis

kommer der stadig tidsskriftsartik

ler.
Vejlaboratoriet har afholdt mange

kurser; men langt oftere har ingeniø

rer og laboratorieassistenter medvir

ket ved de to ingeniørforeningers ef

teruddannelse ved kurser, hvoraf et

enkelt har været gentaget 9 gange.

Fig. 27. Boreudstyr med stor kapacitet. Masser af jordprøver er udtaget, især i vore motor

veje.

Fig. 28. Det selvkørende deflektometer er en slags Benkelman-bjælke, der med konstante mel

lemrum måler nedsynkninger for et givet hjultryk. Arbejdshastigheden er ca. 3 km/h.
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Fig. 29. Fra »Hjulet nr. 5 november1926. Brudstykke af referat afforedrag af professor A. B. Christensen pà Amtsriidsforeningens hrsmode.

For fuidstændigheds skyld skal
nævnes, at ingeniørerne af og til har

holdt forelæsninger på Polyteknisk
Læreanstalt, i Vej- og Byplanforenin
gen samt i Danmarks Radio og TV

samt været syns- og skønsmand eller
været medlem af overordentlige pa

tentkommissioner.

Tilbageblik
Ja, der er sket noget i de halvtreds år.

Allerede 8 år efter Vejlaboratoriets

oprettelse kunne den ledende ingeniør

Axel Riis sige til dagbladet »Børsene:
»Til at begynde med, var jeg den ene

ste, og jeg vidste dårlig nok, hvad jeg
skulle bestille. Nu har Vejlaboratori

et 4 civilingeniører, 2 laboranter og 2

kontordamere.

Der har måske altid været nogle,
der tvivlede om Vejlaboratoriets be

rettigelse. På den anden side var

mange straks positive. Vejassistent

Iversen skrev f.eks. i 1926 i nr. 54 af

»Hjulete (Medlemsblad for Jydsk

Vejassistentforening): »Vi — de

praktiske Udøvere af Vejvæsenets
Arbejde — kan kun være interesseret

i de teoretiske og videnskabelige For

søg, der udføres vedrørende Vejvæse
nets Arbejdee.

Medlem af Vejkomiteen, professor
i vejbygning, A. R. Christensen var
også positiv. Ved et møde i Amtsråds

foreningen i 1926, talte han om at sik

re sig de bedste vejmaterialer. Sten
kan undersøges i et laboratorium;

men de maskiner, der kræves hertil,

har vi ikke her i landet, og de er ikke

kostbare. Videre sagde han, at det er

af meget stor betydning at undersøge

asfaltbeton, hvilket man dog ikke har

apparater til her.
A. R. Christensen sluttede som det

ses i fig. 29, der er fra »Hjulet« nr. 57

fra 1926, hvor foredraget blev refere

ret.

Læreanstalten fik sit vejlaboratori
um i 1938. Da samarbejdet de to vej-
laboratorier imellem ikke gik, som
det burde, fandt rette vedkommende i
1949, da forholdene gjorde det muligt,
på at give dem en fælles chef. Det
havde de indtil 1971; men samarbej
det fortsatte efter dette tidspunkt.

Organisation og personale

I årene efter oprettelsen bestod Vej-
laboratoriet af et enkelt kontor med 3

ingeniører og 1 kontorist. De fysiske

og kemiske prøvninger foregik på et

privat laboratorium. I 1933 fik man sit

eget asfaltlaboratorium, og i løbet af

første periode steg antallet af inge

niører til 5, kontorister 2, og laboran

ter2.

Anden periode begyndte med dette

personale i 1950, da Vejkomiteen af

løstes af Tilsynsrådet. Efterhånden

som arbejdets omfang øgedes, fandt

man det formålstjenligt at oprette 6

afdelinger uden at det dog er muligt

at angive bestemte tidspunkter for

oprettelsen. Efter 1963 havde man

foruden administrationsafdelingen og

asfaltafdelingen, som allerede er om

talt, afdellnger for overfladeegenska

ber + autoværn, vejgeoteknik + be

ton, bæreevne, motorveje. Personalet

voksede efterhånden, således at det i

begyndelsen af 1972 udgjorde 151

overenskomstansatte plus 5 tjeneste

mænd. Heraf var 131 beskæftiget med
teknisk arbejde, 25 med administra

tion og rengøring m.m.. Fordelt efter

arbejdets art var:

23 ingeniører
5 forskningsteknikere

28 tekniske assistenter
63 laboratoriepersonale
12 boreformænd og arbejdsmænd
25 administrativt personale

Vejlaboratoriet har naturligvis haft

et samarbejdsudvalg, så længe loven

har krævet det, d.v.s. fra 1972; meni

mange år inden da, holdt man såkald

te interne moder, hvori alt akademisk

uddannet personale deltog. Man drøf

tede her tekniske og administrative

problemer og blev enige om de bedste

løsninger. Andre interne møder hav

de det formål, at den enkelte afdeling

overfor det øvrige akademiske perso

nale aflagde beretning om udført ar

bejde.

I flere tilfælde har ingeniørerne haft

orlov i kortere eller længere perioder

for at modtage supplerende uddannel

se i udlandet, enten ved et universitet

eller i et firma som praktiserende in

geniør.

En koordinering af Vejlaboratori

ets aktiviteter opnåede man gennem

regelmæssige møder mellem afde

lingsingeniørerne.

Gennem lange perioder var det

vanskeligt at få ansat tilstrækkelig

mange ingeniører til på rimelig tid at

udføre det arbejde, laboratoriet hav

de påtaget sig. Det skyldtes, at ingen

iører, der ikke var tjenestemænd, fik

mindre gage end tjenestemandsan

satte, alt andet lige. Ugifte fik mindre

end gifte. I andre perioder (efter at de

nævnte skævheder var rettet) var det

let at få ingeniører, men så blev der

lavet et personaleloft. Spidsbelast

ninger kunne man under disse forhold

kun klare ved at få hjælp fra private

firmaer.

I maj 1972 besluttede regeringen ef

ter indstilling fra Vej direktoratet, at

Vejlaboratoriet skulle integreres i
Vejdirektoratet og sammen med det

te i løbet af få år flytte til Skander

borg. Da Vejlaboratoriet ikke var

blevet spurgt i denne sag, igangsatte

beslutningen pludselig et meget stort

planlægningsarbejde.
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Ledende ingeniør var 1928-48 kom-

muneingeniør Axel M Riis og 1949 73

professor H. H. Ravn. .

Med Statens Vejlaboratoriums in

tegrering i Vejdirektoratet 1973, vil

det være naturligt at slutte denne hi

storiske redegørelse.

Lokaler

Vejlaboratoriet havde sine første

kontorer på Christiansborg Slot. I

1933 flyttede man til Polyteknisk Læ

reanstalt, hvor man fik indrettet sit

første »kemiskee laboratorium, der i

1938 blev flyttet til andre (og større)

lokaler på læreanstalten. I 1949 fik

man andre kontorlokaler, og det hele

lå nu samlet (i 3 etager), indtil 196 3-

64, da man først lånte lokaler på den

gamle læreanstalt (Sølvgade); der

næst lejede man »Allerødgaarde

(Bloustrød) til motorvejsafdelingen

og en 5-værelses lejlighed i Vester

Voldgade til bæreevneafdelingen. I

1965 blev pladsmangelen akut, og

man lejede i Roskilde halvdelen af

Elisagaardsvej 5-7 samt en hal på den

anden side af vejen. I 1968-69 overtog

man hele ejendommen.

Asfaltafdelingen voksede også,

hvorfor en mindre bygning i Tegl

holmsgade blev lejet i 1970. Resten af

afdelingen flyttede til Sølvgade i 1972,

da Universitetet overtog læreanstal

tens lokaler. Man disponerede da

over følgende nettoarea ler:

Roskilde 3.150 m2

Sølvgade 900 m2

Teglholmsgade 390 m2

Garage i Valby 100 m2

I alt 4.540 m2

De lejede bygninger i Roskilde og i

Teglholmsgade var kun tænkt som

midlertidige adresser. Man havde

forhandlet meget om Statens Vejla

boratoriums fremtidige, endelige be

liggenhed. Tilsynsrådet gik i 1968 ind

for, at man søgte bevilling til at leje

sig ind på Statens Fors kningscenter

ved Hørsholm, og Statens Forsk.

ningsråd havde udtalt, at Vejlabora

toriet drev forskning i så stort et om

fang, at det var berettiget til at blive

anbragt i centret.

Når man i dag ser det splittede Vej-

laboratorium, kan man synes, at det

var synd, at det ikke den gang lykke.

des at få det hele samlet i Hørsholm.

Budget

De 100.000 kr. der, som nævnt, ifølge

loven skulle reserveres til driften af

et vejlaboratorium, slog særdeles

godt til de første år. Senere blev Sta
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Fig. 32. Interiør fra
asfaltlaboratoriet i
Sølvgade. I forgrun
den elektrisk op
varmning af destil
lationskolber.

tens Vejlaboratorium opført på fi

nanslovens § 16.30.12 som en selv
stændig institution. For finansåret

1971/72 blev bevilget udgifter på 14,6
mio. kr. og indtægter på 1,1 mio. kr..
Halvdelen af udgifterne gik til lønnin
ger, en femtedel til materiel og en ti
endedel til husleje.

De relativt små indtægter er der

særlige årsager til. Allerede fra star
ten har en hel del af Vejlaboratoriets
aktiviteter været gratis for klienter
ne. Det gjaldt således alle former for
»høringere, hvad enten der krævedes
laboratorieundersøgelser eller ej.
Den rådgivende virksomhed var altid

gratis, undtagen i de tilfælde, der
medførte laboratorieundersøgelser;
disse skulle klienten betale, med min
dre resultaterne havde almen inter
esse. Udvalgsarbejde, foredrag og
litteratursøgning har næsten altid
været gratis. Da Staten blev bygher
re på vejområdet (motorveje) udfør
tes de meget omfattende undersøgel
ser i marken og i laboratoriet uden at
debitere udgifterne på vedkommende
vejes regnskaber; det var dog menin
gen fra 1970 efterhånden at indføre et
mere reelt regnskab, dels således at
udgifterne skulle føres i regning for

den vejparcel, de vedrørte, dels at
udgifterne så nogenlunde svarede til

det udførte arbejde, hvilket sidste vil

le kræve en hyppig prisjustering.
Der kunne nævnes flere eksempler

på »gratise arbejde. I anledning af

beslutningen om flytning til Skander
borg, blev der netop i det betragtede

finansår af alle personalekategorier
præsteret et overordentligt stort ar

bejde.
Under uddannelsen af ingeniører og

andet teknisk personale til de ret spe

cielle aktiviteter, der trives på et vej-

laboratorium, kører man ikke med
100% nyttevirkning; og når medar

bejderen så kort tid efter overgår til

et andet firma, kunne det synes som

om Vejlaboratoriet har præsteret en

betydelig gratis service. Set fra et

samfundssynspunkt er det naturlig

vis ikke tilfældet.

Status 1973
Som afslutning på denne historiske

redegørelse kan man stille spørgsmå

let: Kunne det betale sig at oprette

Vejlaboratoriet? Svaret må blive et

ubetinget »jae.

Det er næppe for meget sagt, at det

har været af betydning for det danske

samfund. Ganske vist har de direkte

indtægter langt fra kunnet holde trit

med udgifterne; men indirekte har

der været betydelige indtægter. Der

er f.eks. konkrete tilfælde, hvor jord

bundsundersøgelser har medført, at

en motorvejs tracé er ændret en lille

smule, hvorved jordarbejdet er ble

vet nogle hundrede tusinde kr. billi

gere. Det er derimod ikke til at bereg

ne, hvor meget man har sparet ved at

laboratoriet har været med til at ud

arbejde leveringsbetingelser og prøv

ningsmetoder. Har hver kvadratme

ter af de store arealer med vejbefæs

telser fået forlænget levetiden med 1,

2 eller 5 år, er der tale om meget store

beløb.
Hvad der heller ikke kan gøres op i

kroner er virkningen af arbejdet med

færdselssikkerheds -problemer.

Statens Vejlaboratorium stod i 1973

med en værdifuld samling af appara

ter til vejundersøgelser og med et

personale, der var oplært og rutineret

indenfor dette specielle område, et

personale, hvis virke og upartiskhed

har været Vejlaboratoriets bedste ak

tiv.

1
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GRAVQU ICK
har alle kvalitetsprodukterne

DE HAR BRUG FOR...

indenfor prøve- og måleudstyr. I denne specielle af
deling er vi leveringsdygtige i materiel til geotekniske
laboratorier - asfaltlaboratorier og betonlaboratorier,
samt i geoteknisk markudstyr.
Vi har meget andet end det her viste, så har De et
specielt problem De gerne vil drøfte er vi meget gerne
til Deres tjeneste - uden forbindende.
Ring blot til os - måske kan vi sammen løse det. Drej
(02) *45 16 00, lokal 46.

GRAVQUICK - firmaet med den gode service.
GRAVQUICK A/s

HANDELS- OG INGENIØRFIRMA
FABRIKSPARKEN 16, 2600 GLOSTRLJP.TLF.(02) 451600
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Jordarbejder

Afvandingsarbejder

Belægningsarbejder

Aug.Jørgenssen &Troelsen als
Civilingeniører — Entreprenører

København:
Ordrupvej 148
2920 Charlottenlund
Tlf.: (01)634315

Totalleverancer

Aalborg:
Sofiendaisvej 5
9200 Aalborg SV
Tlf.: (08) 183388

AIS Dansk Asfaltfabrik
ønsker Statens Vejlaboratorium
til lykke med
50 års jubilæet
og takker for samarbejdet
ved mange
stobeasfaltbelægninger
over hele landet
f.eks. som vist på billedet,
Fredensgade i København.

A/5 DANSK
ØSTRE TEGLGADE 7 —

Odense Telefon (09) 12 36 81

ASFALTFABRI K
2450 KØBENHAVN SV — TELEFON 01) 311648
Arhus: Telefon (05) 1538 44 Nysted: Telefon (03) 87 11 88
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Jubilarer

Fig. 33. Ragnhild Klostergaard.

Ingen af de ansatte ved Vejdirektora

tet, Statens Vejlaboratorium (som

det nu hedder) har gjort alle 50 år

med. Men af det nuværende persona

le er der dog tre, der har kunnet fejre

25 års jubilæum indenfor de sidste 15

Ragnhild Klostergaard blev ansat

den 15. september 1938 som laborant.

Hun har således ikke alene haft 25 års

jubilæum, men en måneds tid efter at

dette særnummer af Dansk Vejtids

skrift er udkommet, kan hun fejre sin

40 års ansættelse. En så lang ansæt

telsesperiode må bunde i en særlig in

teresse for arbejdets art, en interes

se, der ikke forsvandt, da nogle af de i

laboratoriet meget anvendte opløs

nirigsmidler var meget aggressive

overfor frk. Klostergaard. Hun hører

imidlertid til den »gammeldags< ty

pe, der bliver sjældnere og sjældnere,

som ikke er så nøjeregnende med ar

bejdstidens længde, når det gavner

den institution, hun arbejder for. Vej-

laboratoriet har da også altid været

tilfreds med frk. Klostergaard,

medens hun ikke altid har haft grund

til at være tilfreds med sin arbejdsgi

ver (Staten).

Hun har gennem en stor del af de to

snese år fungeret som højre hånd og

stedfortræder for de ingeniører, der

har ledet det »kemiske« laboratori

um. Hun har indviet alle laboranter

ved nævnte laboratorium samt man

ge andre i bitumen- og tjæreprøvnin

gens labyrinter og har også undervist

en del ingeniører fra Vejlaboratoriet

og fra asfaltindustrien. I perioder har

hun stået for den daglige drift og ud

færdiget de nødvendige prøvningsat

tester.

Aase Kursawe begyndte i 1947 på Vej

laboratoriets kontor. Hun har gen

nem sin telefonpasning været i kon

takt med mange af Vej laboratoriets

klienter og har renskrevet udgàende

skrivelser. Før fotokopieringens tids

alder, har hun afskrevet adskillige

indkomne skrivelser. Det vigtige ar

bejde med arkivering af skrivelser

har også hvilet på fru Kursawe. Det

vanskelige job, at levere brugeligt

manuskript efter diktafon, klarer hun

også. En god og stabil arbejdskraft

for Vej laboratoriet.

Arne Skjold by kom 1. juli 1953 fra Kø

benhavns gasværker til Vejlaborato

net med den opgave at videreføre

tjæreforskningsudvalgets arbejde,

der gik ud på at lave normer for en

vejtjære, som var bedre end efter

krigstidens vejtjære. Civilingeniør

Skjoldby satte sig også ind i den bitu

minøse vejbygnings problemer, såle

des at han efterhånden blev leder af

asfaltforskningen. Han har ydet sit

bidrag til den udvikling, som kan ka

rakteriseres ved begreberne tæppe

belægning, hot-mix, asfaltbeton,

overfladebehandling. Især må frem

hæves Skjoidbys omhyggelige arbej

de med opstilling af prøvningskriteri

er for asfaltbelægninger, et arbejde,

hvis vanskelighed ligger i, at der skal

tages rimelige hensyn såvel til byg

herre som til entreprenør på et stati

stisk grundlag. Endvidere kan nævnes

et flerårigt eksperiment med den så

kaldte bøjeprøvemaskine, hvorved

asfaltmaterialers udmatningsbrud

styrker findes. På grundlag af disse

har Skjoidby kunnet fastsætte tillade

lige værdier for tøjninger, der er vigti

ge parametre ved dimensionering af

vejbefæstelser.

Til gensidig nytte har Skjoldby i ti

dens løb siddet i mange udvalg sam

men med repræsentanter for asfaltin

dustrien og vej myndighederne.

Som det vil være Dansk Vejtids

skrifts læsere bekendt, har vi ofte

kunnet bringe værdifulde artikler fra

Skjoldbys hånd. Han er nu leder af

Belægningsinstituttet på SV og er

medlem af Vejlaboratoriets 4-mands

ledergruppe.

.1
Fig. 34. Arne Skjold by.
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Artikler i Dansk Vejtidsskrift
skrevet af ingeniører i det tidsrum,
de var ansat ved Vejlaboratoriet

1929 s. 34, Poul Goelé: Udlægning af asfaltemul
sion fra tankvogn.
s. 216, Axel Riis: Færdselstælleapparatet sy
stem Klenow-Malvig.
s. 242, A. 0. Malvig: Det svenske vejmøde i
Karlstad.

1930 s. 121, 186, 244, Axel Riis: Public Works,
Roads and Transport Congress and exhibition
1929.

1931 s. 31, Axel Riis: Anvendelse at tjære- og as
faltpræparater i danske byer 1929-30.
s. 171, 235, Axel Riis: Færdselstællingen på
landevejene i året 1929.
s. 256, Axel Riis: Beskyttelsesrækværker i
Norge.

1936 s. 162, Thure F. Krarup: Stenarters adsorption
af bitumen.

1937 s. 157, Poul Goelé: N.V:F.’s møde i Norge
1937.

1938 s. 89, Poul Goelé mfl.: Fremskridt i anven
delsen at cement siden kongressen i MOnchen
1934.

1939 s. 94, Axel Riis: Resolutioner vedr. de på vej-
kongressen i Haag i 1938 diskuterede emner.

1943 s. 146, Axel Riis: Frostskader, deres forebyg
gelse og bekæmpelse.
s. 184, Dansk Vejlaboratorium: Viagrafen.
s. 209, Axel Riis: Oversigt vedr, udviklingen af
grusveje-lergrus.
s. 249, Axel Riis: Oversigt vedr. udviklingen at
grusveje og lergrus.

1944 s. 17, Dansk Vejlaboratorium: Redegørelse
vedr. udbedring og forebyggelse at frostska
der.
s. 190, Dansk Vejlaboratorium: Redegørelse
vedr, anvendelse af singels i veje.

1945 s. 96, Dansk Vejlaboratorium: Tromleforsøg
med vibrationstromle.

1947 s. 49, 75, 101, Axel Riis: Tromler og tromle.
arbejde.

1950 s. 136, Morten Ludvigsen: Vintervejdage i
Östersund 1950.

1951 s. 171, Morten Ludvigsen: Gennemløbaffær
digstøbte jernbetonplader.
s. 231, H. H. Ravn: Dansk Vejlsboratoriums
nye ruhedsmåler.
s. 268, H. H. Ravn: Vejkongressen i Lissabon.
s. 283, H. H. Ravn: Vejes bæreevne.

1952 s. 1,21, H. H. Ravn: Vejkongressen i Lissabon.
s. 13, 36, H. H. Ravn: Vejes bæreevne.
s. 82, 111, T. Fredsted: Gasværkstjæres
egenskaber og anvendelsesmuligheder.
s. 156, H. H. Ravn: Dynamisk prøvning af vej
belægninger.
s. 182, H. H. Ravn: Vejtræerne, endnu en
gang.
s. 205, Morten Ludvigsen: Autostradan
Malmø-Lund.
s. 220, Morten Ludvigsen: USA’s vejvæsen
(Anmeldelse).
s. 269, H. H. Ravn: Nogle målinger vedrøren
de færdselen på danske landeveje.
s. 274, H: H: Ravn: Glat brolægning kan gøres
ru.
s. 277, H. H. Ravn: Kontrollen med fremstil
lingen af bituminøse bindemidler.

1953 s. 11, H. H. Ravn: Reparation af revnede be
tonbelægninger.
s. 26, Poul Goelé: Vej-ståbi (Anmeldelse).
Recommendations for tar surface dressings
(Anmeldelse).

s. 71, B. Walther-Rasmussen: Moderne me
toder ti) bedømmelse af bituminøsø belægnin
gers stabilitet.
s. 75, H. H. Ravn: lsfri veje.
s. 82, H. H. Ravn: Friktionsmålinger.
s. 93, H. H. Ravn: Frostskader.
s. 105, H. H. Ravn: Om færdselstavler mm.
s. 158, B. Walther-Rasmussen: Blandeanlæg
(Anmeldelse).
s. 159, J. Kirk: Vejbefæstelse af rullesten og
sand.
s. 198, A. Skjoidby: Bituminøse vejbelægnin
gers overfladeegenskaber.
s. 200, Morten Ludvigsen: Triaxiale trykprøv
ningsforsøg.
s. 217, H. H. Ravn: The braking performance
of motor vehicles and brake testing (Anmel
delse).
s. 236, B. Walther-Rasmussen: Triaxiale tryk
prøvningsforsøg.

1954 s. 7, A. Skjoidby: Franske og californiske
doseringsreg)er for overfladebehandling.
s. 15, H. H. Ravn: Er der brug for færdselsin
geniører i Danmark?
s. 38, H. H. Ravn: Kan det betale sig at gruse
isg)atte veje?
s. 44, H. H. Ravn: Brug ikke vejtjære, men
cutbacktjære.
s. 49, Morten Ludvigsen: Forsøg til belys
ning af grusningens virkning på sne- og isglat
tø veje.
s. 77, J. M. Kirk: Forslag til forbedring af
flappermaskinen.
s. 120, H. H. Ravn: Frosten og vejene.
s. 136, 149, Georg Christiansen: En oversigt
over vejforskningen i England og andre lande.
s. 160, B. Walther-Rasmussen: Bituminous
surfacings (Anmeldelse).
s. 183, H. H. Ravn: Vejskæringer ude af ni
veau.
s. 218, H. H. Ravn: Meddelelser fra Vejlabora
toriet.

1955 s. 5, H. H. Ravn: Parkeringspladser ved lande-
vejene.
s. 14, H. H. Ravn: Tysk toldvæsen lavede
razzia ved grænsen.
s. 15, H. H. Ravn: Hørsholmvejen.
s. 41,8. Walther-Rasmussen: Måling afdensi
tet (Anmeldelse).
s. 49, Vagn Gøte: Saltbehandling af sne og is
)Oversættelse(.
s. 65, Georg Christiansen: Jordbundsunder
søgelser.
s. 80, A. Skjoldby: Engelske synspunkter
vedrørende holdbarhed af vejtjære.
s. 85, H. H. Ravn: Årets tøbrudsskader.
s. 95, H.H. Ravn: Forsøg med betonbelæg
ninger.
s. 111, H. H. Ravn: Årets tøbrudsskader
(Svar).
s. 114, H. H. Ravn: Mere om frostskader.
s. 116, B. Walther-Rasmussen: Recent de
velopments in asphalt technology (Anmeldel
se).
s. 163, H. H. Ravn: Meddelelser fra Vejlabora
toriet.
s. 191, 8. Walther-Rasmussen: Two articles
on Rubber-Asphalt.
s. 205, Morten Ludvigsen: Sne og glat føre.
s. 242, A. Skjoldby: Holdbarhed af stenma
terialer og bindem(dler i slidlag.

1956 s. 1, H. H. Ravn: Bæreevneogfrostfare.
s. 31, Georg Christiansen: Nye jordstabilise
ringsmidler.
s. 86, H. H. Ravn: Tragfåhigkeit (Anmeldel
se).
s. 105, Georg Christiansen: Komprimering.
s. 116, Georg Christiansen: Hvad koster kom
primering?
s. 143, H. H. Ravn: Alpeveje.
s. 181, H. H. Ravn: Medde)e)ser fra Dansk
Vejlaboratorium.
s. 245, Georg Christiansen: Omkørselsvej med
forskellige bærelag.

1957 s. 8, H. H. Ravn: Beretning fra nogle ameri
kanske forsøgsveje.
s. 19, H. H. Ravn: Teknisk Ståbi (Anmeldel
se).
s. 21, Poul Goelé: Konklusioner vedtaget at
vejkongres i Istanbul 1955.
s. 43, Vagn Gbte: Betonstrassenbau (An
meldelse).
s. 105, Morten Ludvigsen: Dimensionering af
kørebanebefæstelser.
s. 157, H. H. Ravn: Meddelelser fra Vejlabora
toriet.
s. 181, Poul Goelé: N.V.F.’s 7. kongres 1957.
s. 232, H. H. Ravn: Første internationale be
tonvejs-kongres.
s.24,3, A. Skjoldby: Bindemidlers hærdning.

1958 s. 14, A. Skjoidby: Wet-sand mix processen.
s. 28, Vagn Göte: Anvendelse at forspændt
beton til korebaner.
s. 67, Vagn Gdte: Kørsel med vinterdæk på
sne.
s. 107, H. H. Ravn: Vintertanker.
s. 170, H. H. Ravn: Nyere vejbelægninger.
s. 229, H. H. Ravn: Meddelelser fra Vejlabora
toriet.

1959 s. 1, H. H. Ravn.’ Beplantning af motorvejes
midterrabatter.
s. 31, H. H. Ravn: Hvid ellersort — beton ø)-

ler asfalt.
s. 39, H. H. Ravn: Hastighedsbegrænsning.
s. 43, H. H. Ravn: Bitumen und asphalt
Taschenbuch (Anmeldelse).
s. 45, A. Skjoldby: Pulverbelægningers
egenskaber.
s. 135, T. Bech Hansen: Ny hurtigmetode til
bestemmelse af bindemiddelindhold.
s. 205, H. H. Ravn: Meddelelser fra Statens
Vejlaboratorium.
s. 223, Vagn Gbte: Nye resultater at friktions
forskningen.
s. 233, J. Kirk: Vejbefæstelse og bæreevne.
s. 246, Vagn Géte: Skridsikkerhedens forrin
gelse ved afslidning af dækmønsteret.
s. 253, A. Skjoidby: Valg af recept og kontrol
ved fremstilling af bituminøse blandinger med
hårde bindemidler.

1960 s. 21, H. H. Ravn: Autostrada del Sole.
s. 45, H. H. Ravn: Astaltudlægger.
s. 73, A. Skjoidby mfl.: Metoder til bedøm
melse af wet-sand.
5. 150, H. H. Ravn.’ Geoteknikkens anvendel
se inden for vejbygningen i Schweiz.
s. 215, H. H. Ravn: Meddelelser fra Statens
Vej)aboratorium.
s. 230, H. H. Ravn.’ Nye omkørselsveje.
s. 269, H. H. Ravn: Lidt om vejbelægningers
bæreevne.
s. 317, T. Bech Hansen og A. Skjoldby: Prø
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Subaru Stationcar er markedets eneste
civiliserede, terrængående køretøj. En stærk og på
lidelig brugsvogn med alle personvognens behage
ligheder. 4-hjulstrækket kobles til med et enkelt
træk i gearstangen, og Subaru klarer selv det mest
uvejsomme terræn. Slå bagsædet ned, og De har
et lastrum på 1400 liter.

Med Subaru Stationcar er De sikker på altid at
have bil - den er sjældent på værksted.

Denne fantastiske bil er simpelthen løsningen
til alle, der skal frem, uanset vind og vejr. Landmålere,
ingeniører, forstmænd, læger og veterinærer - eller
bare dem, der kan lide at komme lidt bort fra alfarvej.

Boxerprincippet sikrer en slidstæik motor med
minimale vibrationer og en yderst fornuftig benzin-
økonomi.

Man mærker det
på korslen.

Subaru har forhjulstræk, ligesom nogle af de
bedst kørende europæiske biler. Over 2/3 af vognens
vægt hviler på de trækkende forhjul. Det giver;
sammen med uafhængig McPherson-ophæng, en
fantastisk vejstabilitet.

Med 4-hjulstræk fra kr. 84.499 (excl. 1ev.)
Med forhjulstræk fra kr. 71.398 (excl. 1ev.)

SubaruStationcar
med 4-hjulstræk.

Bilen til dem,der ikke bare
folgerden slagne vej.

Det er under
motorhjdmen det foregår. SuBARU1-ler finder De en bomstærk 1600 ccm over
kvadratisk boxermotor i aluminium, der yder 70 hk.

den europæiske japaner
Importør: -_

DE FORENEDE AUTOMOBILFABRIKER A S .Sdr. Ringvej 35.2600 Glostrup.Tlf. (02) 96 14 11. S 5/78
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ASFALTFRÆSNING
STILLER STORE KRAV
DANIT har udviklet en
speciel hårdmetalkvalitet
som opfylder kravene.
Indenfor vort leverings
program kan vi fremhæve
en nytype25mm
vendeplatte med 8 MG an
træksgevind - platten
leveres direkte fra lager.
Kontakt os for yderligere
information på

tlf: 03-231544

LAD DANIT BANE VEJEN

A/S DA\ISK I-4AARDMETAL HJVANGEN 21 3060 ESPEflGÆflDE

=Iriim

HHS måler Vort moderne vejlaboratorium er og komme med forslag til forstærk
blevet udvidet med en faldlods- ning. De får derved mulighed for en

bætevne med måler. langsigtet planlægning af vejenes
o Spar på ressourcerne og vedlige- vedligeholdelse, og kan undgåfaldiodsmaler. holdelsesudgifterne. forkerte eller unødige reparationer.

Lad HHS måle vejnettet igennem. Vejlaboratoriet
H. HOFFMANN & SØNNER A/S

VEJLABORATORIUM: Herstedostergade 50, 2620 Albertslund, tlf. (02) 968700
HOVEDKONTOR: Maltegårdsvej 24, 2820 Gentofte, tlf. (01) 65 56 01

* —.

I
I

I’,

RingeftereL
bæreevne:

vej laboratorium.

*,,
.1 —
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veudtagning af pulverasfalter, Undersøgelse
at blandeanlægs effektivitet.
s.329, A. Skjoldby: Marshallprøven.

1961 s. i H. H. Ravn: Ny motorvej syd for Paris.
s. 35, H. H. Ravn: Ny metode til forbedring at
færdseissikkerheden.

1961 s. 46, H. H. Ravn: Road Note No. 29 (An
meldelsel.
s. 86, Th. Johnsen: Fugemasse på plasticbasis
til betonveje.
s. 96, H. H. Ravn: Ny forsøgsvej i England.
s. 109, J. M. Kirk: Vurdering at vejbefæstel
sers bæreevne.
s. 140, H. H. Ravn: Amtsvejinspektørforenin
gen og Statens Vejlaboratorium.
s. 178, A. Skjoidby: Anvendelse at isotoper til
måling at jords fugtighed og tæthed.
s. 241, H. H. Ravn: Lidt om ni aktuelle emner.
s. 269, J. M. Kirk: Diagrammer til dimensio
nering at veibelægninger.
s. 278, H. H. Ravn: Midterrabatter.
s. 294, J. M. Kirk: Beregning at nedsynknin
gen i lagdelte systemer.
s. 296, H. H. Ravn: Motorveje af byggeklod
ser.

1962 s. iH. H. Ravn:Jordstabilisering.
s. 7, Morten Ludvigsen: Mekanisk stabilise
rede bærelag.
s. 26, F. Fjellerup: Cementstabilisering. La
boratorieundersøgelser.
s. 105, 8. Thagesen: Komprimering at vejbyg
ningsmaterialer.
s. 148, A. Skjoldby: Nedknusning, graduering
og tæthed i tæppebelægninger.
s. 153, A. Skjoidby: Undersøgelser med hen
blik på metodisk bedømmelse at komprime
ringsgrad og lagtykkelse at hot-mix.

1963 s. 1, H. H. Ravn: Veibelægningers bæreev
ne er stadig et aktuelt spørgsmål.
s. 13, Georg Christiansen: Reparation af be
tonkørebaner under anvendelse at lim i Dan
mark.
s. 25, H. H. Ravn: Sikkerhedsrækværker i
midterrabatter på veje med delt kørebane.
s. 45, Georg Christiansen: Manøvrearealer.
s. 61, A. Skjoldby: Asfaltbetonmaterialer.
s. 112, H. H. Ravn: Åbne eller tætte belæg
ninger?
s. 117, H. H. Ravn: Ti boganmeldelser.
s. 153, H. H. Ravn: Maksimalakseltrykkets
forhøjelse.
s. 177, H. H. Ravn: Glimt fra nationalveje i
Schweiz.
s. 214, H. H. Ravn: Vejbefæstelsers bæreev
ne.

1964 s. 18, H. H. Ravn: Protilmasståbe lAnmel
delse).
s. 58, H. H. Ravn: De amerikanske AASHO
eksperimenter.
s. 81, Tæppetorskningsudvalget: Bituminøse
tæppebelægninger.
s. 105, K. Kalsmose: Erfaringer med kalkstabi
lisering.
s. 126, A. Skjoldby: Materialekontrol ved mo
torvejsbelægninger at asfaltbeton med lyst til-
slag og hot-mix.
s. 219, H. H. Ravn: Østrig bygger store veje.

1965 s. 5, H. H. Ravn: Nyt fra området Vejbetæstel
sers bæreevne.
s. 25, H. 1-1. Ravn: Kørebaneoverfladers
egenskaber.
s. 57, B. Thagesen: Komprimering af jord.
s. 66, N. Bræstrup-Nielsen: Hvad betyder de
større akseltryk for vore veje?
s. 92, H. H. Ravn: Atfaldssække af papir til
rastepladser.
s. 94, N. Bræstrup-Nielsen: Alarmapparat for
glatte veje.
s.101, H. H. Ravn: Elleve boganmeldelser.
s. 121, A. Skjoldby: Eksempler på betingelser

tor levering af astaltbeton-bærelagsmaterialer
ved entrepriser under Ca. 10.000 t.

s. 239, A. Skjoidby: Statistisk kvalitetskon
trol.

1966 s. 25, H. H. Ravn: Statens Vejlaboratoriums
organisation.
s. 36, B. Thagesen: Sandækvivalentanaly
sen.
s. 77, H. H. Ravn: Tøbrudsskader i 1966.
s. 113, H. H. Ravn: Sikkerhedsrækværker på
veje.
s. 127, B. Thagesen: Vurdering at torsøgsre
sultater fra vejtekniske undersøgelser.
s. 169, H. H. Ravn: Highway Capacity Manual
(Anmeldelsel.
s. 173, N. Bræstrup-Nielsen: Det nye vejlabo
ratorium i England.
s.188, B. Thagesen: Mekanisk stabilt grus.
s. 217, B. Thagesen: Bundsikringsmaterialer.

1967 s. 7, S. Sloth: Cementbundne bærelag i vej-
bygning.
s. 25, A. Skjoldby: Materialekrav og kompri
meringskrav ved udlægning at asfaltbeton.
s. 44, N. Bræstrup-Nielsen: Svendborgsund-
broen.
s. 59, S. Sloth: »Tjærestabiliseringa.
s. 61, Georg Christiansen: Effektivisering in
den tor vejbygningssektorkn.
s. 80, A. Skjoldby: Standardisering af bitu
minøse vejbelægninger.
s. 89, Vagn Leerskov: Vandindholdsbestem
melse ved luftpyknometer.
s. 95, 5. Sloth: N.V.F.’s studierejse til Eng
land 1966.
s. 139, N. Bræstrup-Nielsen: Første automati
ske akseltrykvægt opstillet i Danmark.
s. 167, H. H. Ravn: Meddelelser fra Vejlabora
toriet.

1968 s. 11, A. Skjoldby: Virkninger ved udskift
ning i asfaltbeton at uknust morænestensma
teriale med knust granit.
s. 72, J. Banke: Broer eller dæmninger på
hvad eller hvor?
s. 81, A. Skjoldby: Temperaturmåling i as
taltbeton- og cementbetonbelægninger.
s. 91, H. H. Ravn: Glatføre på veje.
s. 165, A. Skjoldby: Materialekontrol og kom
primeringskontrol ved udførelse at astaltbe
lægninger.
s. 191, Statens Vejlaboratorium: Orientering
om Vejgeoteknisk afdelings nye laboratorie
vogn.

1969 s. 1, Jørgen Jensen: Akseltrykvægten ved
hovedvej A2.
s. 7, N. Bræstrup-Nielsen: Hvordan klarer
de beregnede veje sig i praksis?
s. 21, N. Bræstrup-Nielsen: Registrering af
vejbetæstelser.
s. 41, Georg Christiansen: Vurdering at kom
primeringsmulighederne.
s. 45, H. H. Ravn: Vejes køreegenskaber.
s. 57, A. Skjoldby: Leveringsbetingelser tor
bærelag at grusastaltbeton.
s. 149, H. H. Ravn: Friktionsproblemerpå vore
betonveje.
s. 156, Georg Christiansen: Dimensionering at
motorvejsbefæstelser.
s. 183, A. Skjoidby: Friktionskoefficienter på
astaltbeton og på markeringstelter.
s. 209, A. Skjoldby: Leveringsbetingelser for
slidlag at astaltbeton eller pulverasfalt på vore
veje og bygader.
s. 219, H. H. Ravn: Bør pigdæk forbydes?

1970 s. 16, N. Bræstrup-Nielsen: Akseltrylstælle
anlæg på hovedvej A2.
s. 58, 5. H. Sloth: Engelske erfaringer vedrø
rende asfalt- og betonbelægningers økonomi.
s. 61, C. J. WøhIk: Belægningen på den nye
Lillebæltsbro.
s. 78, A. Skjoldby: Stenmaterialersegenska

ber ved traditionelle prøvemetoder, samt ved
poleringsprøve med den engelske polerings
maskine.
s. 113, A. Skjoidby: Asfaltbetontyper.
s. 119, H. H. Ravn: Harmonikasammenstød.
s. 165, N. Bræstrup-Nielsen: Frost- og tø

brudsskader.
s. 187, A. Skjoidby: Overfladebehandling.
s. 191, 5. H. Sloth: Markering af kørebane
kant.
s. 201, H. H. Ravn: Betonvejes friktion IAn
meldelsel.
s. 215, A. Skjoldby: Støbeastalt.

1971 s. 37, H. H. Ravn: Vurdering at en fleksibel
vejbefæstelses tilstand.
s. 57, A. Skjoldby: Nye typer astaltbeton.
s. 82, H. H. RSvn: Betonbelægningers frik
tion.
s. 86, E. W. Theill: Komprimeringskontrol.
s. 98, H. H. Ravn: Bituminøse veje lAnmel
delsel.
s. 101, E. W Theill: Morænelerstyld.
s. 160, H. H. Ravn: Bituminøse slidlag i går, i
dag og i morgen.
s. 173, C. J. Wohlk: Kontrollen med belæg
ningen på den nye Lillebæltsbro.
s. 199, 8ent Thagesen: Jordforbedring med
kalk.
s.205, H. H. Ravn: Saltning og saltskader.
s. 223, H. H. Ravn: En betonvejsmaskine.

1972 s. 25, B. Gothenborg: Måling at statiske og
dynamiske parametre.
s. 29, H. H. Ravn: Pigdæk lAnmeldelsel.
s. 53, A. Skjoldby: Forenkling at kontrolar
bejde for asfaltbærelag i større entrepriser.
s. 181, Georg Christiansen: Dybdepløjning.

1973 s. 19, H. H. Ravn: Den sømbare A-kantsten.
s. 34, N. Bræstrup-Nielsen: Vejdiagnose.
s. 71, A. Skjoldby: Kommentarer til læser
brev.
s. 73, H. H. Ravn: Vejbygningstorskning og
OECD.
s. 90, N. Bræstrup-Nielsen: Grundvandspej
ing.

s. 101, A. Skjoldby: Nedtromlingsskærver.
s. 142, A. Skjoldby: Laboratoriekontrol af as
faltmaterialer.

1974 s. 102, Steen Nielsen: Tunge transporter.
1975 s. 58, E. Bärenholdt: Trafikbelastningen på

vore hovedlandeveje.
s. 117, A. Skjoldby: Krav og kontrol ved as
faltmaterialer efter Statens Vejlaboratoriums
leveringsbetingelser revideret marts 1975.
s. 169, KnudA. Pihl: Geoteknik — uundvær
ligt hjælpemiddel i alle faser at vejbygning.

1976 s. 78, A. Skjoldby: Styrkeparametre i Sta
tens Vejlaboratoriums dimensionering at bl
tuminøse belægninger.
s. 157, J. Banke mfl.: Præsentation at Gyro-
bil.
s. 161, KnudA. Pihl: Genbrug ved vejbygning.
s. 174, Jørgen Banke: Ny Stradograt.

1977 s. 17, E. Bärenholdt: Akseltrykket og dets
betydning for vore veje.
s. 21, E. Ørsted Petersen: Akseltrykvægte.
s. 94, N. Bræstrup-Nielsen: Vestskoven og
Hedeland.
s. 118, B. Roland Jensen: Ny Stradograf -

målebil.
s. 177, R Ahrentzen: Råstofloven.
s. 180, Georg Christiansen: Vintervedligehol
delse.

1978 s. 4, A. Skjoldby: Et 5 års forsøgsprogram
for vejprøvemaskinen på Danmarks tekniske
Højskole.
s. BS, P. Ahrentzen: Tematiske kort.
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Artikler i Stads- og havneingeniøren
skrevet af ingeniører i det
tidsrum, de var ansat ved
Vejlaboratoriet

1929 s. 33, Axel Riis: Hvorfor bliver byplanloven så
lidt benyttet.
s. 45, Axel Riis: Muffeasfalt.
s. 84, Axel Riis: Emulsioner kontra varme
bindemidler til overfladebehandling.
s. 116, Axel Riis: Gade- og vejbelægningers
glathed.
s. 131, Axel Riis: Gade- og vejbelægningers
glathed.
s. 151, Axel RIIs: Tromle eller stampemaskine.

1930 s. 3, Axel Riis: Naturværdierne og det prak
tiske livs krav.
s. 6, Axel Riis: Analyse at vend fra Malmø
vandværk.
s. 20, Axel Riis: Kalk i bituminese vejbelæg
ninger.
s. 27, 51, 70, 76, Axel Riis: Nogle betragtnin
ger angående overfladebehandling og top
lagsfyldningl at kørebsner.
s. 83, Poul Goelé: Om anlæg at cyklestier.
s. 147, Poul Goelé: Gadebelægninger i byer
ne.

1931 s. 44, A. E. Nielsen og Axel Riis: Tjærebeton
kontra toplagafyldning.
s. 67, R. Dons og Axel Riis: Stenmateriales
stabilitet m.m.
s. 98, 157, A. 0. Malvig: Indtryk fra en rejse
til Tyskland, Schweiz og Italien.

1932 a. 41, Axel Riis: Rustdannelae i vandlednin
ger IReferati
s. 45, Axel RIIs: Oe kolloid-kemiske proces
aer ved emulsioners brydning IReferat efter R.
Wilhelmil.
s. 61, Axel RIIs: Tager stenmateriale skade
ved opvarmning IReferatl.
s. 67, 78, Axel RIIs: Vejbelægninger efter
makadamprincippet.
s. 95, Ib l-i’vidberg: Emulaioners brydning på
stenmaterialer.
a. 155, Axel RIIs: Cyklestier i Holland IRefe
rati.

1933 a. 44, Axel RIIs: Hvilke egenskaber ved de
bituminese bindemidler bør man særlig have
sin opmærksomhed rettet på.
s. 59, Axel Riis: Lidt om befæstelse at cykle-
stier.
a. 71, Axel RIIs: Nogle bemærkninger foran
lediget ved udkast til fælles vejvedtægt for
Københavns oplandakommuner.
s. 83, 102, 158, Axel RIIs og P. Goelé: Pro
blemer vedrarende cementbetonveje (Refe
rati.
a. 93, Axel Riis: Automobilvejen Kbln-Bohn.
s. 96, Axel Riis: Tilvejebringelse at vandtæt-
hed af betonbygværker IReferati.

1934 5. 33, Axel RIIs: Forbindelsen mellem et bitu
minøst dæklag og underlaget bør være eftek
tiv.
a. 45, Axel RIIs: Ekatrafærdselatælling på de
tyske hovedfærdselaveje i året 1932 IReferati.
a. 82, Axel RIIs: Fugeudfyldningsmasser til
betonveje.
s. 103, Ib Hvidberg: Blæredannelse i stebeaa
falt.
s. 129, Axel RIIs: Om hensigtsmæssigheden af
aafaltbitumentilsætning til tjære IReferati.

1935 a. 32, Poul Goelé: Bemærkninger vedr. be
tonvejei USA IBeferati.
s. 35, Axel Riis: Portland Cement IBeferat
efter H. Wilkesl.
a. 39, Axel RIIs: Oe for tiden i vejbygningen
benyttede bituminøse bindemidler.
a. 53, Axel RIIs: Cykletrafikken i Stockholm
IReferat efter N. Lidvalli.
s. 163, Axel RIIs: Enkelt eller delt kørebane.

1936 s. 65, Axel Riis: Nogle problemer vedr, over
fladebehandling IBeferat efter A. C. Hughesl.

1938s. 47, 61, Th. F. Krarup: Bituminøaevejbe
lægninger.
s. 180, Axel Riis: Geoteknik i vejbygning IBe
ferat efter L. Casagrandel.

1939 s. 15, Axel RIIs: Aktuelle vejbefæstelsesme
toder i byerne.

1940 s. 15, Axel RIIs: Tjære- og aafaltsituationen
under krigen.
s. 69, Axel RIIs: Lerbundne grusbelægninger
IBeferat efter G. Beskowi.

1941 s. 25, Axel RIIs: Hvordan får vi bedst vore
vejmaterialer til at strække til under krigen.

1942 s. 94, Th. Johnsen: Vejtjæren i den nationale
husholdning IReferat efter A. Cockeryl.

1944 s. 77, Morten Ludvigsen: Måling at vejbe
lægningers jævnhed.
s. 88, Axel RIIs: Cyklestibefæstelaer.
a. 159, Axel RIIs: Reparation af overfladebe
handlede kørebaner.

1945 s. 52, Axel RIIs: Skal man reparere med »be
handlet» eller med »ubehandlet» stenmateria
le.
a. 57, Axei RIIs: Overfladebehandling kontra
tæppebelægning.
a. 81, Axel Riis: Vejenea økonomiske betyd
ning.
a. 85, Morten Ludvigsen: Alm, betingelser
for udførelse at jordarbejder ved vejanlæg.

1946 s.85, Axel RIIs: Nyere synspunkter vedr. frem
atilling og anvendelse af vejtjære.
s. 97, Axel RIIs: Om betydningen at en pas
sende viskositet af de bituminøse bindemidler.
a. 141, Axel RIIs: Udviklingslinien for vejbe
lægningsteknikken.

1947 a. 62, Axel RIIs: Cutbackasfaltbitumen.
1948 a. 50, P. Goelé: Hvorledes og hvorfor undersø

ges vejmaterialer?
a. 74, Axel RIIs: Aktiveret og udrådnet kloak
slam i agerbrug og havebrug.

1949 s. 65, Th. Johnsen: Tæppebelægningsmate
rialer.
a. 77, Morten Ludvigsen: Komprimering af
jord.

1953 s. 161, H. H. Ravn: Erfaringer fra Vejlaborato
riets arbejder.

1955 s. 12, B. Walther-Rasmussen: Provvågen
på Ekerö lAnmeldelsel.
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Statens Vejlaboratorium
idag Af civilingeniør Georg Christiansen

Der gøres rede for Statens Vejlaboratoriums situation i dag, idet de rammer, hvorunder

man arbejder, omtales først. Dernæst analyseres ressourceforbruget og SV’s forbindel

ser til omverdenen. Endelig vurderes det nuværende stade og udviklingstendenser.

Artiklen skal ses i sammenhæng med den foranstående om SV’s historie, det der for at

undgå gentagelser, ikke — eller kun perifert — omtales tidligere nævnte forhold, selv om

de stadig er aktuelle.

1. Rammerne
Parallelt med den tekniske udvikling

i de sidste 10-15 år er der på det orga

nisatoriske område sket en udvikling,

der også har sat sit præg på SV. Det

følgende kapitel drejer sig dels om

den nyere organisatoriske udvikling

som baggrund for SV’s situation i

dag, dels om de midler, institutionen

disponerer over til at realisere de for

mål, der er retningsgivende for det

daglige arbejde.

1.1 Baggrunden for dagens situation

SV’s nuværende opbygning har sin

oprindelse i 073, der er en fællesbe

tegnelse for de aktiviteter, der udløs

tes ved regeringsbeslutningen i janu

ar 1972 om Vejdirektoratets og labo

ratoriernes reorganisering og udflyt

ning til Skanderborg.

Baggrunden for denne beslutning

var bl.a. lov nr. 312 af 9. juni 1971,

hvorefter administrationen af hoved

landevejene blev henlagt til et Vejdi

rektorat under Ministeriet f. off. Ar

bejder. En preliminær indstilling

vedrørende Statens Vejadministra

tion — som dette nye Vejdirektorat en

overgang blev kaldt — udarbejdedes i

sommeren 1972 af en arbejdsgruppe,

der i september afleverede sit resul

tat til ministeren for off, arbejder. I

fortsættelse heraf udarbejdede en ud

videt gruppe (Fællesudvalget) en en

delig indstilling vedrørende Statens

Vejadministrations struktur og virke

(november 1972), en indstilling som i

det væsentlige blev tiltrådt af ministe

ren. I henhold til indstillingen skulle

Statens Vejadministration’s basisor

ganisation bestå af fire områder:

— Direktøren med sekretariat

— Vejbestyrelsesområdet incl. mo

torvejskontorerne.

— Serviceområdet.

— Vejinstituttet.

De to laboratorier SV og VDL foreslo

ges sammenlagt til et vejinstitut og

delt op på en anden måde, nemlig i et

service- og et institutområde. De

funktioner, der hidtil var udført af SV

skulle nu fortrinsvis foregå i følgende

tre af serviceområdets afdelinger:

— Dokumentationsservice

— Teknisk Service

— Laboratorieservice

og i følgende to af instituttets tre af

delinger
Kørebaner & Miljø (Inst. II)

Jord & Bygværker (Inst. III)

Administrationen var henlagt til en

fælles afdeling i serviceområdet. Man

forudså, at en væsentlig del af vejin

stituttets arbejde ville blive udført

som projektarbejde i samarbejde

med andre områder. Til hvert institut

knyttedes et fagråd til styrkelse af

den faglige forbindelse med omver

denen. Disse fagråd indgik sammen

med repræsentanter for bl.a. vej-

myndigheder og vejbrugerorganisa

tioner i et fælles institutråd, hvis pri

mære opgave skulle være at fremføre

brugerønsker overfor instituttet.

Gennem disse foranstaltninger

skulle kvaliteten af SV’s faglige akti

viteter kunne styrkes, og der skulle

skabes et bedre prioriteringsgrund

lag for udviklingsopgaver. Endelig

indeholdt forslaget ca. 50% forøgelse

af akademikerstaben, hvilket viser

den store betydning, man tillagde

SV’s funktioner, også kvantitativt.

Planerne om flytningen fik en del

medarbejdere til at forlade SV, og cia

der indførtes ansættelsesstop fra maj

1972 reduceredes personalet med ca.

25% i løbet af knap to år. Efter mini

sterens godkendelse af organisations

forslaget i november 1972 påbegynd

tes arbejdet med omorganiseringen af

SV med henblik på enhedsorganisa

tionens fremtid i Skanderborg. Pr. 31.

juli 1973 fratrådte professor H. H.

Ravn som leder af SV, og en organisa

tion, der var så nær den planlagte,

som kun manglen på geografisk sam-

flytning og personalesamvær betinge

de, trådte ikraft.

Uvisheden med hensyn til flytte-

tidspunktet fortsatte, og det endte

med, at regeringen opgav samflyt

ningen i Skanderborg. Herefter stod

Fig. 1. Professor H. H. Ravn. Leder af SV

1949-1973.
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L V,jdk
SV med en organisation, der sigtede

mod urealisable fremtidspianer.

[_j Trods disse og andre vanskelige for

hold er det imidlertid lykkedes med

denne organisation at videreføre og

udbygge SV’s aktiviteter.

1.2 SV’s formål og arbejdsmetoder

Den på vejkomitéens møde den 3. maj

1930 vedtagne formulering af målsæt

ningen har stået praktisk taget uan

tastet indtil omorganiseringen i 1973.

I bemærkningerne til de årlige fi

nanslove er målsætningen undertiden

udbygget, men de stadigt stigende

bevillinger og motiveringer herfor er

et udtryk for politisk accept af de på

gældende funktioners nødvendighed.

I forbindelse med 073 blev målsætnin

gen bla. under indtryk af, at Vejdi

rektoratet nu også var vejbestyrelse

— omformuleret til:

— at fungere som driftsiaboratorium

for Statens Vej administration

samt i samarbejde med øvrige

vejbestyrelser medvirke til driften

af lokale driftslaboratorier,

— at gennemføre de for vejsektoren

nødvendige udviklings- og forsk

ningsarbejder, samt

— at udbrede kendskab til nye meto

der og muligheder skabt i ind- og

udland, i form af bla. uddannel

ses- og informationsvirksomhed

for vejsektorens personel.

Indholdsmæssigt omfatter denne for

mulering den tidligere, men aktivite

terne er udvidet.

Mere generelt kan målet udtrykkes

således:

— at tilgodese brugernes og vejmyn

dighedernes interesser på det tek

nologiske område under fuld hen

syntagen til de samfundsmæssige

krav, der er relevante for vejsek

toren.

_____

Hovedopgaverne er at udvikle og ef

fektivisere vej sektorens anvendelse

af materialer, materiel og konstruk

tioner, der anvendes ved opbygning

______ ______ ______ ______

afveje.
SV’s arbejdsmetoder kan som tidli

gere deles i tre, nemlig:

— Service- og konsulentvirksomhed,

der bistår brugerne med løsningen

af specifikke opgaver.

_____ _____ _____ _____ _____

— Videnformidling, der har til opga

ve på generel måde at bringe SV’s

viden ud til potentielle brugere.

— Forskning og udviklingsarbejde,

der har til opgave at forøge SV’s

viden.

z:ut ±oE: :tL:,:
fdJ L: ‘: ::LE i

OG DRIFtSOMRADE ?I.ANE€GNISGSOMRADE FÆLLESOURADE

Fig. 2. Organisationspian for Vejdirektoratet. Februar 1975.

STATENS VEJL

INSTITUTTER

__SERVICE

LABORATÏiT1
LSE RVIÇ_J

A7, IA5 A9, IA:6 A3, IA38 A3 , IA36

[TEKNISK I
v Ic EJ

UDFØRELSE
AF PRØVER

MÅLINGER ETC.

— DOKUMENTATION

A = akademikere
IA rikke akademikere

Fig. 3. Organisations- og arbejdsgang i SV.

SVS PERSONALE PR. 1. APRIL 1978

-- ---I.
I IN5TITIJTOMRADE

ANLÆGS- BELÆGN. IALT
INSTITUT INSTITUT

PERSONAI.E
KATEGORIER

INGENIØRER
GEOLOG 7

SERVICEOMRDE

9

LAB. SER- TEKN. SER- ADM.
VICE VICE AFD.

2

IALT

4
z
0

Q.

z

3 5 i
FORSKNINGSTEKN. 2

TEKN. ASS. 0. LIGN. 4 5 9 4 7 11

I.ABORANTER 24 7 2 33

SMEDE 6 6

BOREFORMÆND 3 3

PRAKTIKANT

TEKN. PERSONALE 11 14 25 31 28 2 61

OVERASS. + ASS. 1 1 2 3 4 8 15 17
z

9 KATINEPERSONALE 2 2 2

° RENGØRING 1 1

ADM. PERSONALE 1 1 2 4 4 10 18 P2

TOTAL 12 15

Fig. 5. SV’s personale pr. 1. april1978.

27 35 32 12 79
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Vil De
vide mere

Enkamat
- et alsidigt og milløveriligt matenale j Iandskabspleen. Enkamat er en

måtte at veirbestandig nylon, hvor trådene anbragt i løkkeform og sam

mensvejset i alle berøringspunkter danner en voluminøs tredirnentional
måtte, som kan fyldes op med jord, sand, grus ell, lign hvor plante-

rødder trænger igennem.
Enkamat har i praksis vist sig velegnet på feks, følgende områder

regnvandsbassiner
Enkamat’s vigtigste funktioner:
• Tilpasning til det omliggende landskab
• Tidlig og varig funktionsevne
• Anvendelsen indebærer ikke farer for mennesker og

dyr
• Stabilisering at løse og/eller kornede materialer som

sand og indhegninger kan undgås

DANSK GEOTEKNIK Als
CIVILINGENIØRER

Specialfirma for
byggegrundsundersøgelser

og projektering af

funderings-,
jord- og havnearbejder

udfører undersøgelsesboringer,

optager intakte jordprøver,

udfører sondeboringer, vingeboringer

o. I.

udfører belastningsforsøg og

prøveramninger

udfører på eget laboratorium alle

almindelige laboratorieundersøgelser

samt triaxialforsøg og andre

specielle forsøg

udfører geologisk og

geoteknisk bedømmelse af

prøvematerialet

udfører målinger af bygværkers

nedsynkning og påtager sig

kontrolfering af fundamentudgravninger

og jordbygværker

udfører geotekniske og

funderingstekniske beregninger samt

projektering af funderings-,

jord- og havnearbejder

udfører geoelektriske undersøgelser

til bestemmelse af blødbundsområder,

sand- og grusforekomster samt

vandførende lag

‘i’i ‘,‘i./ ‘,‘

Har De et problem så yder vi GRATIS råd
givende konsulentvirksomhed.

. ‘‘i

Ring til os og få ydrligere oplysninger og
materiale tilsendt. ‘

FRØ ‘og 8AATEKNIK
TLF. 09-217808 BOX 37 ‘ 5700 SVENDBORG

VT13
DOBBELT VIBRATIONSTROMLE

Egenvægt 1350 kg

Valsedimension 550 X 900 mm

Centrifugalkraft max. 6100 kg

Hastighed 1,1 og 2,9 km/I frem og bak

Vandtanke 100 I
Hatz dieselmotor 12 HK

F2i- J’OHS.MøLLERSFJ) MASKINFABRIK AIS
L .AOVER JERSTAL 6500 VOJENS TELF(04)5471 53

Kontorer I

København, Arhus
Odense og
Kolding

I
Vestergade 17 . 1456 Kbhvn. K . (01) *j3 58 75

St. Clemens Torv 9 . 8000 Århus C . (06) *12 48 77

Sdr. Boulevard 52 . 5000 Odense . (09) *13 88 77

Jernbanegade 37 . 6000 Kolding . (05) *52 21 22
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Moderne vejbelysning på tidssvarende
master. Bertiede, runde eller firkantede
koniske rormaster, samt nyudviklede
gittermaster, med rodmål på kun 25 x 25 cm,
giver mange muligheder og fordele.

Vejportaler fremstilles af
standardkomponenter efter opgave og leveres
i gitterprofiler med modstandssvejst rundstål
eller RHS-profil.

Spændvidder op til ca. 35 m.

Galger leveres med udlæg op til 8 m.

Vi bistår gerne med tilbud
på fundamentering og montage.

Kontakt os for yderligere oplysninger

om stålkonstruktioner til skiltebæringer

og vejbelysningsmaster,
eller rekvirer specialbrochurer.

Vejbelysning, trafikreguleringsudstyr,
stålkonstruktioner - nu og i fremtiden.

E.Rasmussen
Industri /s
Nordre Kobbelvej 10. DK 7000 Fredericia .Telefon (05)9235 II
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Forskellen mellem service- og konsu

lentydelser er, at service alene består

i levering af data, mens konsulentar

bejdet omfatter vurdering af data og
udføres af institutområdet.

Service- og konsulentvirksomh,eden
strækker sig principielt over alle vej-

tekniske fagområder om end med
vidt forskellig intensitet, d.v.s. lige
fra total løsning af opgaver til henvis

ning til andre fagfolk. De fleste akti

viteter foregår indenfor følgende om

råder:

— Inventering at vejoverflader og

veje

— Kontrol af projekter og anlægsar

bejder
— Planlægning og/eller udførelse af

geotekniske undersøgelser

— Belægningsdimensionering

— Vedligeholdelsesteknik

Viclenformidlingen foregår på mange

forskellige fronter som f.eks.:

— Biblioteksvirksomhed incl. littera

tursøgning

— Publikationer

— Tidsskriftsartikler

— Uddannelsesbistand

— Kursusvirksomhed

— Mødedeltagelse

— Foredrag

— Telefonkonsultationer

— Videoprogrammer

— Normarbejde

F c U-arbeidet foregår på de under

organisation af institutområdet

nævnte fagområder, og lejlighedsvis i

deres grænseområder.

1.3 Organisation

Efter omlægningen i 1973 foregår

SV’s aktiviteter på de to hovedområ

der: Serviceområdet og Institutom

rådet.
Serviceområdet omfatter følgende

tre afdelinger:

Teknisk Service (TS)

Laboratorie Service (LS)

Administrationsservice (A)

Teknisk Service har disse opgaver:

— at udføre formaliserede standard-

målinger samt rutinebearbejd

ning af måleresultaterne.

— vedligeholdelse og drift at måle-

materiel samt køretøjer.

— bistand ved konstruktion og drift

af elektronik og mekanisk udstyr.

— værksteds- og depot- og transport

service

— indkøb og lagervirksomhed

Personalet omfatter i alt 32 personer,

hvoraf

3 ingeniører
2 forskningsteknikere

6 smede
4 assistenter o.a.
7 tekniske assistenter
3 boreformænd

7 laboranter

Laboratorieservice har disse opga
ver:

— at udføre vejtekniske standard-la

boratorieforsøg samt rutinebear

bejdnlng af forsøgsresultater.

— vedligeholdelse og drift af mate

riel til vejtekniske laboratoriefor

søg med jord og belægningsmate

rialer.

— bistand ved etablering og drift af

regionale vejtekniske kontrollabo

ratorier.

Personalet omfatter 35 personer, var

af
2 ingeniører

24 laboranter

5 tekniske assistenter

4 assistenter

Karakteristisk for LS er laboratorie

arbejdet, der er fordelt med jord- og

betonlaboratorium i Roskilde, et as

faitlaboratorium midlertidigt på

Avedøre Holme og et asfaltlaborato

rium på Teglholmen i København.

Administrationsservice har følgen

dé opgaver:

— Biblioteksdrift

— Budget og regnskab

— EDB-behandling

— Kantinedrift

— Personaleforhold

— Reception og arkiv

— Skrivestue, trykkeri og fotografisk

atelier

Under »Administration’s er af prakti

ske grunde henlagt den tekniske

funktion: Biblioteksdrift. Ledergrup

pen (SV’s ledelse) er i fællesskab an

svarlig for administrationen, men i

praksis er de fleste af disse opgaver

fordelt mellem de to øvrige serviceaf

delinger.
Personalet omfatter foruden lede

ren i alt 12 personer, hvoraf

2 biblioteksassistenter

8 overass. og assistenter

2 teknikere

Institutomràdet omfatter to afdelin

ger med mere homogene opgaver end

serviceornrådet. De to afdelinger ud

fører metode- og udviklingsarbejde

samt yder konsultativ bistand inden

for de pågældende fagområder. End

videre er de forpligtede til at følge ud

viklingen inden for fagområderne og

formidle den erhvervede viden til

vejsektoren også ved bl.a. foredrag-,

kursus- og skribentvirksomhed.

Ankegsinstituttet (Instituttet for

jord og bygværker) har følgende fag

områder:

— Ingeniørgeologi

— Geoteknik

— Anlægsteknik

— Vedligeholdelsesteknik

— Broteknik

Personalet består af

6 ingeniører
1 cand, mag.

4 ass. og tekn. ass.

(Instituttet

har flg. fag-

— Materialeteknologi

— Belægningskonstruktion

— Belægningsdimensionering

— Sikkerhedsteknik og vejes overfla

der

Personalet består af

9 ingeniører
5 ass. og tekn. ass.

Ledelsen af SV udgør et kollegium,

bestående af de fire afdelingsledere

for
Anlægsinstituttet (G. Christiansen)

Belægningsinstituttet (A. Skjoldby)

Teknisk Service (J. Banke)

Laboratorie Service (N. J. Buhi)
Disse fire er in solidum ansvarlige

overfor vejdirektøren for SV’s admi

nistration.

I SV’s basisorganisation findes to

tværgående udvalg: Samarbejdsud

valget og sikkerhedsudvalget.

Samarbejdsudvalget blev oprettet i

foråret 1972 i henhold til cirkulære om

samarbejde og samarbejdsudvalg i

statens virksomheder og institutio

ner. Dets sammensætning var pr. 1.

april 1978:

— Eb Andersen
— J.Banke*)

— N.J.Buhl

— G. Christiansen*) (fmd.)

— Torben Cortil

— B. Roland Jensen*)

— 5. A. Jensen

— Uffe Mortensen

— Henrik Petersen*) (næst. fmd.)
(Sekretær: Bente Savino)

De med *) mrk. er SV’s repræsentan

ter i Vej direktoratets hovedsamar

bejdsudvalg.

Sikkerhedsudvalget blev oprettet i

1973 i henhold til lov.

Bekegningsinstituttet

for kørebaner og miljø)

områder:
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TRAFIKUDVIKLING OG ANTAL AF SV’s ANSATTE 1928-1978

der kan støtte, henholdsvis have

behov for resultater af afdelingens

forskningsaktiviteter.

Fagrådet for anlægsinstituttet består

Prof. dr. techn. Troels Brøndum-

Nielsen

Prof. dr. techn. Bent Hansen

Direktør, civiling. Folmer Hansen

Fagrådet for Belægningsinstituttet

består af
Lektor, dr. techn. A. Bohn

Civiling. J. Kirk
Lektor, civiling. Helge Larsen

Institutrådet, der også varetager

VDL’s forhold, har som opgaver føl-

— at fremføre brugerønsker

— at formidle kontakt mellem labo

ratorierne og andre institutter og

organisationer med lignende vir
kefelter

— at sikre, at det samlede vejvæsens

interesser bliver fremført

— at fremsætte forslag til servicefa

ciiteternes udnyttelse

Medens fagrådsmedlemmerne er

personligt valgte, er Institutrådet

sammensat af repræsentanter for føl

gende:

De tre fagråd

Institutterne
Vejdirektoratet i øvrigt

Andre vejbestyrelser

Rådgivende ingeniører (FRI)

Entreprenører (Entrep. fore.)

Andre trafiksektorer

Min. f. off. Arb.,

departementet i medl.

Motororganisationerne 1 medl.

Personalerepræsentanter 3 medl.

I alt 26 medl.

Formand for Institutrådet er prof.

Arne Jensen, IMSOR, DtH.

1.4 Personalet

I tidens løb er der ikke sket de helt

store omvæltninger i arten af de op

gaver, SV har skullet løse. Derimod

er der sket en væsentlig forøgelse i

antallet af opgaver, og der er sket væ

sentlige ændringer i de måder, hvor

på man har løst de stillede opgaver.

Baggrunden for disse ændringer er

dels den tekniske udvikling, dels for

andringer i samfundet og offentlighe

dens holdninger. Direkte og indirekte

har disse forhold betinget sammen-

sætningen i SV’s personale og dets

størrelse til forskellige tider.

I 1936 bestod personalet af

4 ingeniører 50%

2 laboranter 25%

2 kontordamer 25%

I 1978 var sammensætningen

21 ingeniører 20%

65 teknikere og håndværkere ... 60%

20 administrativt pers. m.m 20%

Den store forskel mellem de to si

tuationer ligger i, at meilemteknikere

og håndværkeres antal nu er 3 gange

så stort som antallet af ingeniører,

mens der tidligere var dobbelt så

mange ingeniører som teknikere.

Denne udvikling har direkte relation

til de voksende krav til datamængder

— både kvalitativt og kvantitativt,

krav, som i nogen grad skal træde i

stedet for personlig erfaring. Efter

krigen begyndte en udvikling, som nu

nok har kulmineret, gående ud på, at

SV selv konstruerede og byggede ud

styr til målinger og forsøg og forbed

rede det eksisterende udstyr.

I
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Fig. 4. Trafikudviklingen og antal af Sv’s ansatte 1928-78.

af

Dets sammensætning var pr. 1.

april 1978:

— J. Banke (fmd.)

— Viggo Sørensen

— Mylius Nielsen

— N.Grønskov

— R. Klostergaard

(Sekretær: Uffe Hansen)

De vidt forskellige funktioner på
spredte og meget uensartede ar

bejdspladser har ført til oprettelsen

af 6 interne sikkerhedsgrupper.

I organisationen indgår endvidere

to rådgivende organer: Fagrådene og

Institutrådet.

Fagrådenes primære opgave er

— at inspirere laboratoriet i dets op

gaver med at gennemføre forsk

ningsprojekter.

— at formidle faglig kontakt mellem

laboratorierne og de institutioner,

gende:
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Nyheder fra 20 lande vises af ca. 400
udstillere på 150.000 kvm friluftsareal og

34.000 kvm indendorsareal

Byggematerialer • Byggeriets værktojer
og hjælpemidler • Entreprenørmateriel

Byggeriets transportlosninger
Elementkokkener. Kontor- og

tegnestueudstyr, kommunikation

KONFERENCER OG INFORMATION
Sidelobende med HI-messen afholdes en række faglige

konferencer for entreprenorer, byggeformænd,
kommunernes tekniske forvaltninger samt

byggeeksportinteresserede. Desuden informative stande
for savel teknologi som byggeeksport.

Yderligere oplysninger samt konferenceprogram kan
rekvireres ved henvendelse til Herning -Hallerne.

Gratis gæstekort gennem udstillerne.

X
Sæt kryds i kalenderen og kurs mod Herning 5-10.

september, hvor titusindvis af fagfolk fra ind- og udland
mocies for at fa samlet overblik over de sidste nyheder

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

LANGELANDS
KEMISKE

U FABRIKER

vi interesserer os
for færdseissikkerhed —

det har vi gjort i
12 år

I
BYGGE- OG

ANLÆGSMESSE
5.-lO. SEPTEMBER KL 10-18

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

Longelse
09-501016

HERNING
HALLERNE

MESSECENTRET

VARDEVEJ i . 7400 HERNING . TLF. (07) 12 60 00
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Vögele har
gjort dét svære

Trinløs variabel udlægnings
bredde fra 2,5-4,75 m uden
ekstra sektioner.
Stamper og den synkronise
rede vibration sikrer høje kom
primeri ngsværdier.
Opvarmet stamperknive.

Elektronisk niveaukontrol, pro
gressiv.

Hjul- og bæltemaskiner fra 2-
12,0 meters arbejdsbredde.

Rimas Maskinfabrik AIS
4100 Ringsted
tlf. (03)611848
Århus afd. (06) 241866
Middelfart afd. (09)401118

endnu nemmere!
“i

fl
JJI----

Stabilitet også ved max. ar
bejdsbredde 6,0 m.
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Ser vi på personalets størrelse til
forskellige tidspunkter får vi et bille
de som vist i fig. 4. På figuren er tilli
ge vist et billede af trafikudviklingen
målt som antallet af personbiler. Det
ses, at der tilsyneladende er en rime
lig god proportionalitet indtil 1965 (1
ansat pr. 10.000 personbiler). Derfra
og til 1973 har personalet overvægten,
men senere bliver det omvendt. En
mindre forøgelse af personalet i de
senere år skyldes fortrinsvis krav om
flere og forskellige målinger. Som en
kuriositet kan nævnes, at der ser ud
til at være et konstant forhold med ti
den mellem antallet af lastbiler og in
geniører ved SV. (1 ingeniør pr. 10.000
lastbiler). Personalets fordeling pr.
1.4.78 efter uddannelse og tilhørsfor
hold fremgår af fig. 5. For overskue
lighedens skyld er forskellige perso
nalekategorier slået sammen, og der

er lavet en grov opdeling i teknisk og
administrativt personale.

I institutområder er ingeniørerne i

overtal (60%), medens de i de øvrige
afdelinger kun udgør 6% af persona
let. Det hænger naturligvis sammen
med, at F & U-opgaver hører hjemme

i institutområdet, der jo også løser
konsulentopgaver. Langt den væsent
ligste mængde af data, der skal be
handles, fremskaffes af de øvrige af
delinger.

Den store bilpark af målevogne
nødvendiggør, at adskillige medar
bejdere fungerer som faste chauffø
rer. Ligeledes deltager naturligvis in
geniører i adskillige administrative
funktioner. Det er derfor begrænset,
hvilke konklusioner man kan drage af

personaleoversigten med hensyn til

personalets funktioner. Hertil er den

oversigt, der gives i kap. 2 mere eg

net.

1.5 Lokaler og udstyr

Den stærke aktivitetsudvidelse fra

begyndelsen af 60’erne øgede plads-

behovet, dels for at et større persona

le ku’nne huses, dels krævede nyan

skaffelser i laboratorier og af rullen

de materiale flere laboratorielokaler

og garager. Den hurtige udvikling be

virkede, at SV blev spredt geografisk

og i bygninger, der ikke altid var hen

sigtsmæssige og tidssvarende.

Under disse betingelser kan res

sourceudnyttelsen ikke blive tilfreds

stillende, men forsøg på at samle SV

geografisk i egnede lokaler, nu da den

voldsomme udvikling er standset, har

hidtil været forgæves.
I dag er situationen den, at SV’s ho

vedsæde er Elisagårdsvej 5-7 og 16 i

Roskilde. Her har man til huse i en

tidligere medicinalvarefabrik og nog

le bilværksteder. Her findes

Anlægsinstituttet
Belægningsinstituttet
Laboratorieservice (excl. asfalt-

lab.)
Teknisk Service (excl, visse gara

ger, værksteder og depoter)
Administrationen (incl, bibliote

ket).

I Teglholmsgade 8, København, fin

des SV’s ene asfaltlaboratorium, der
fortrinsvis tager sig af pulverasfalt,
støbeasfalt og fugemasser, og som
beskæftiger 9 assistenter og teknike
re. I august 1977 blev asfaltlaborato
net, der tog sig af de øvrige asfaltun

dersøgelser, flyttet fra DTH i Sølvga

de til et midlertidigt lejemål hos AOV

på Avedøre Holme, Stamholmen,

Hvidovre. Disse lokaler har måttet

suppleres med to skurvogne, og her

er ligeledes beskæftiget 9 assistenter

og teknikere.
De bruttoarealer, man nu dispone

rer over, er:

Roskilde, incl, garager 5.630 m2

Teglholmsgade,
incl, en skurvogn 694 m2

Stamholmen,
incl, to skurvogne 425 m2

Hedehusene.
Garager & værksted 770 m2

Valby. Garager 60 m2

Ialt 7.579m2

Herudover administreres tre steder i

landet nogle depoter 0.1. i alt godt

1.000 m2 for Vej direktoratet.

Asfaltlaboratorierne er bygget til

formålet, hvorimod hovedbygningen i

Roskilde er disponeret sådan, at ar

bejdsgangen ikke har kunnet tilrette

lægges særligt rationelt.

Alt i alt må lokaleforholdene beteg

nes som ret kummerlige, hvortil

kommer, at lejemålet for Avedøre

Holme er kortvarigt. Den spredte

geografiske beliggenhed er dog det

største handicap, når det drejer sig

om den mest hensigtsmæssige udnyt

telse af ressourcerne.

Det væsentligste af SV’s tekniske

udstyr findes i Laboratorie Service og

i Teknisk Service. I det følgende gø

res rede for baggrunden for situatio

nen i dag. En fuldstændig oversigt

over udstyret gives ikke, men visse

specielle forhold omtales.

Laboratorieservice

Få år efter Vejlaboratoriets oprettel

se påbegyndte man egentligt labora

toriearbejde, først med tjære og as

Fig. 6. SV Elisagårdsvej 5-7, Roskilde.

Fig. 7. SV bor ogset i barakker, her på
Avedøre Holme.
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falt. I slutningen af 30’erne kom et

geoteknisk laboratorium til, og i

60’erne udvidecies kapaciteten, så

jordiaboratoriet kunne udføre alle

geotekniske laboratorieforsøg i for

bindelse med projektering og anlæg af

motorveje, foruden de sædvanlige

rekvisitioner. Også asfaltlaboratoriet

udbyggedes med henblik på kontrol af

store anlægsarbejder.

Det geotekniske laboratorium har

haft stabile lokaleforhold i den sidste

halve snes år, og kapaciteten m.h.t.

rutineforsøg har været meget stor,

ikke mindst takket være en rationel

tilrettelæggelse af arbejdsgangen og

moderne udstyr. For tiden sætter

personalets omfang — og ikke labora

torieudstyret — grænserne for kapa

citeten.
Til brug for udviklingsarbejdet an

skaffedes et MTS-udstyr, der var ud

viklet til afprøvning af materialer til

rumfartøjer. Karakteristisk for ud

styret er, at det kan give en prøve

mange påvirkninger — og af forskel-

lig art — indenfor en kort tid. Det var

derfor nærliggende at forsøge at an

vende det til prøvning af (ubundne)

vejbygriingsmaterialer. Udstyret

blev forbedret og egentlige forsøgsse

rier kom i gang i 1975.
Et lignende udstyr til brug i en for

søgsgrav er færdigudviklet, men på

grund af ressourcemangel måtte

yderligere arbejde med forsøgsgra

ven og dette udstyr indstilles i 1973.

Til det geotekniske laboratorium

hører et betonlaboratorium, hvis ak

tivitet er øget i de sidste år.

Længe før det geotekniske labora

torium fik MTS-udstyret, havde man i

asfaltlaboratoriet konstrueret og ar

bejdet med en bøjeprøvemaskine til

bestemmelse af asfaltprøvelegemers

udmattelsesstyrke og deformations

egenskaber. En ny og mere alsidig

maskine blev udviklet og bygget fær

dig i 1977, men de knappe ressourcer

har ikke gjort det muligt at igangsæt

te egentlige forsøgsserier med ma

skinen. Den er nu udlånt til AOV.

Ca. halvdelen af asfaltlaboratoriets

mandskabsressourcer bruges til sys

tematisk stikprøvekontrol af asfalt

bære- og -slidlag ved større anlægsar

bejder.

Til afprøvning af støbeasfalt, fuge-

materialer og isoleringsmaterialer til

broer er der i de senere år konstrue

ret specialudstyr.

Teknisk Service

Det vejtekniske udstyr, som Teknisk

Service administrerer, kan deles i

1. Boreudstyr (geoteknik, asfalt og

beton)

2. Inventeringsudstyr incl. belast

ningsudstyr

3. Vægte med tilbehør.

I de senere år er det geotekniske bo

reudstyr og det geoelektriske udstyr

ikke blevet fornyet. Efterhånden som

lokale laboratorier er blevet taget i

brug er behovet for laboratorievogne

dalet. Noget tilsvarende er tilfældet

med udstyr til udboring af prøver af

Fig. 9. Betonlaboratoriet, Elisagdrdsvej i
Roskilde.

Fig. 8. Dynamisk triaxialudstyr (Geoteknisk laboratorium).

b
Fig. 10. Asfaltlaboratorium i lejede lokaler
pâ Avedøre Holme.
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Fig. 11. SV’s rullende materiel.

belægninger, hvorfor der heller ikke

på disse områder er sket nyanskaffel

ser de sidste år. Et nyt udstyr til må
ling af belægningstykkelser efter ind

bygning af aluminiumsfolie er an

skaffet. Det kan i visse tilfælde over

flødiggøre boringer til bestemmelse

af lagtykkelser i belægninger.

Derimod har det voksende behov

for data til beskrivelse af vejes over

flader, geometri, udstyr og omgivel

ser medført anskaffelse af moderni

seret eller helt nyt udstyr. Friktions

målinger er blevet udført siden stra

dografens fremkomst i begyndelsen

af 50’erne, men SV’s nye stradograf

har langt større kapacitet end den

ældre, og den producerer resultater

ne i direkte anvendelig form. Bump

meteret til måling af jævnheden har

ligeledes langt større kapacitet end

viagrafen. Til at løse nye opgaver

m.h.t. beskrivelse af vejes geometri

er anskaffet nyt udstyr til måling af

tværprofiler (sporkøring). Hvad an

går automatiske vægte med centralt

registreringsudstyr har SV’s system

vundet international anerkendelse.

Man arbejder nu med forbedringer af

registreringen og på at forøge antal

let af målesteder. Takket være dette

system vll man være i stand tll nøje at

følge udvikllngen i vejenes belastning

efter indførelsen af et maximalt ak

seltryk på 10 tons.

1.6 økonomien

SV’s udgifter og indtægter taget som

et gennemsnit for de fire finansår

73/74-76/77 fordeler sig således i pro

cent af de samlede driftsudgifter, idet

største og mindste procentdel er an

givet i parantes:

Samlede driftsudgifter (100% = 16,59

mli. kr.176/77)
Lønninger 61 (63-59)%

Rejseudgifter 4 ( 4- 4)%

Kontorhold incl.

publikationer 4 ( 5- 3)%

Materiel (køb og drift) .. 15 (16-14)%

Konsulenter 5 ( 6- 3)%

Diverse 11(14- 9)%
Indtægter

(i%af udgifter) 4( 4- 4)%

Man bemærker først og fremmest, at

den procentvise fordeling af udgifter

og indtægter har varieret meget lidt i

den betragtede periode. De største

udsving findes på lønkontoen og »Di

verse», idet sidstnævnte er særlig stor

i finansåret 76/77.
Når man omregner til aprll 1978-

priser, viser det sig, at de totale

driftsudgifter er faldet med godt 10%

i løbet af de fire år. Lønningerne er

faldet med godt i mill. kr. og udgifter

til materiel (køb og drift) er faldet

med knap 1 mill. kr. Kun posten »Di

versec stiger væsentligt (0,4 mill.

kr.). De relativt største fald er sket

inden for posterne »Kontorhold»

(57%) og »Materiele (25%).

Betragter man periodens gennem

snit i relation til fortiden (eksempel

vis 70/71) og fremtiden (budget 1978)

får man indtryk af udviklingstenden

sen.

.v.Jirj. p7

.4Çfl te

01 Chevrolet geonietrirnålevogn
03 BUsoing 11 RU belastningsvogo

k:.. 04 Bedford KGL lastvogn n. kran, gl. ienkeloansvogn
05 Peageot 504 stationcar, inventering
06 Dodge B 300 varevogn, trak f. iunprater
07 VW Golf, lille stationcar
08 Volvo Viking bolastninqovogn
09 Mercedes 608 0/35 varevogn (skerornaskino)
10 Volvo 245 stationcar
11 Ford Fairlanu stationcar
12 VW Golf, lille varevogn , specialvogn o. triptell.
13 Mercedes lastvogn ni. kran
15 Volvo F 83 lanoratorievogn, elektronikvogn
16 Volvo 245 stationcar
17 Scania Vabis LB 76, trak f. defloktogr.
18 Volvo F 85 laboratorievogn/jord, ni. generator
19 Biissing laboratoriebas/asfait, ni. hydraol. Loren.
20 Beoford J. 3 02 lastvogn ni. 3—vejs tip
21 Volvo F 83 laboratorievogn f. borotraktor
22 Mercedes b 608 0/35 lab. vogn
23 Mercedes L 608 0/35 lab. vogn
24 VW 211—311 varevogn, lokket kassevogn
25 Peegeot 504 stationcar
26 Peogeot 504 stationcar
27 VW 211—311 varevogn, lokket kassevogn
28 Land Rover 109 terrang. stationcoç borevogn
29 Peogeot 504 stationcar

30 Peogeot 504 stationcar
31 Dodge 500 soil test friktionso.

32 Uniniog 406 terrang. ni. tippelad og gravennoskine

33 Volvo 145 stationcar
34 Leyland AEG loboratoriebos/osfolt, ni. hydraul. bores.

35 Scania L 140 stradograf friktionso.
36 Peogeot 504 stationcar, inventering

37 Volvo 145 stationcar
38 Volvo 245 stationcar, i. triptall.
39 Scania LB 81 lastvogn n. 3—vejs tip/kran, ny benkeinnansvogn
40 Toyota EJ 55 terrang. stationcar, borevogn
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Lønninger
Rejseudgifter
Kontorhold
Materiel
Konsulenter
Diverse
Indtægter i %
af udgifter

I midten af 70’erne udgjorde lønnin

gerne en procentvis større del af ud
gifterne end i begyndelsen af 70’erne,

men til gengæld er de relative udgif

ter til materiel faldet væsentligt fra

begyndelsen til midten af 70’erne.
Budgettet for 1978 (9 mdr.) afviger

fra de foregående år, idet udgifterne

til konsulenter mere end tredobles,

hvilket bevirker ændringer i den pro
centvise fordeling af de øvrige poster,

selv om de absolutte ændringer her er
små.

Den voldsomme forøgelse af posten
»konsulentera skyldes, at admini

strationen af de geotekniske undersø

gelser for motorveje er blevet pålagt

SV, hvorved budgettet forøges med

Ca. 2 mill. kr. pr. år. Man skal derfor

være forsigtig med at konkludere på
grundlag af sammenstillingen oven

for.

2. SV’s arbejde
I forbindelse med projekteringen og

anlæg af motorveje i 60’erne øgedes
SV’s konsultative indsats, og der blev

fremført — ikke mindst fra persona

lets side — ønsker om et administra

tivt system, der muliggjorde kontrol

med anvendelse af personaleressour
cerne. Derfor blev der udarbejdet et

relativt enkelt system baseret på, at

Hvordan man end vender og drejer

sagen bruges kun Ca. halvdelen af to

taltiden til rent teknisk arbejde. Den

anden halvdel af tiden bruges på

mange vidt forskellige områder, der

er nødvendige for at holde maskineri-

et i gang. Naturligvis kan grænsen

mellem teknisk og andet arbejde altid

diskuteres, men i det følgende ser vi

kun på de forhold, der ubetinget kan

betragtes som rent tekniske. Når

man skal beskrive, hvordan persona

leressourcerne anvendes, kan sagen

gribes an fra forskellige sider. I RI

systemet er der tre hovedindgange:

a) Arbejdskategorier

b) Aktiviteter

c) Objekter

2. i Arbejdskategorier

RI-systemet opererer med 9 arbejds

kategorier, der hver beslaglægger fra

i % til 23 % af arbejdsressourcerne.

For anskuelighedens skyld samles de

her i de tidligere omtalte tre arbejds

metoder, og ressourcefordelingen bli

ver da med afrundede tal:

Konsulentarbejde 55 %
Videnformidling 15 %
F&U-arbejdet 30 %

Af konsulentarbejdets 55 % falder

de 35% i Vejdirektoratets eget regie,

mens alle de øvrige vejbestyrelser

tilsammen kun bruger 20 %. Man prø

ver at ændre dette forhold, så de øvri

ge vejbestyrelser bliver bedre be

tjent; men her kommer det problem,

at det er langt mere ressourcekræ

vende at betjene mange mindre enhe

der end få store. Derfor må arbejds

metoderne være forskellige, afhæn

gig af den betjente enheds størrelse.

Videnformidlingen foregår på tre

hovedområder: Vejregelarbejdet og

interne udvalg, der tilsammen be

slaglægger 7 % af ressourcerne, og

den egentlige videnformidling i form

af kurser, artikler, foredrag og bib

liotekstjeneste, der tilsammen læg

ger beslag på 8 % af ressourcerne.

Specielt kursusaktiviteterne er for

øgede i de senere år, og med de nuvæ

rende ressourcer kan der ikke på læn

gere sigt afses flere ressourcer hertil.

F&U-arbejdet fordeler sig på eget

F&U-arbejde (25 %) og på videnmod

Fig. 12. Automatisk registrerende vægt med instrumenthus pà A2.

70/71 73-77 1978 enhver aktivitet skulle henføres til et

(middel) sagsnummer, og at den enkelte med

arbejder førte timeseddel. Dette sy-

51% 61% 54% stem bevirkede, at man var i besid

5 delse af et relevant materiale, da or

5— 4— 2— ganisationsarbejdet skulle intensive-

27— 15— 13— res i forbindelse med 073.

3— s— 17— I 1975 afløstes det af et for Vejdirek

10— ii— 10— toratet fælles ressourceinformations
system, som var væsentligt mere de-

3% 4% 6% tailleret. Dette RI-system er senere

undergået visse ændringer. De føl

gende tal stammer fra finansåret

76/77.

SV’s ARBEJDSFELTER

VEJES BRUG
AKSEL TRYK MÅLING ER
SLIDMÅLINGER
BÆREEVNE
STØJMÅLINGER
VIN T E RV E DL IG E HO L DELS E

VEJES OVERFLADER
LYSEGEN SKABER
FRIKTION
JÆVNHED

VEJES UDSTYR
FÆRDSELSSTRIBER
AUTOVÆRN
BROER

DPM ENS ION ER I N G SM ET ODE R
NYE VEJE
JORD OG BEFÆSTELSER
FORSTÆRKNI NGE R

MATER IALEPRØVNING
(PRØvEVEJE, LAB. UNDERSØGELSER)

NYE ASFALTTYPER
NYE BETONTYPER
GRUS’ EGENSKABER
JORDS EGENSKABER
ERSTATNINGSMAT ER I ALER

PROJEKTERING
GEOLOGI. KORTLÆGN. AF GRUS
GEOTEKNIK. BRUG AF RÅGRUS
ARBEJDSBESKRIVELSE R
DIMENSIONERING

UDFØRE LSE
KONTROL
RÅDGIVNING I ANLÆGSTEKNIK

Fig. 13. SV’s arbejdsfelter.
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Kontroludstyr til
Vejlaboratoriet

Udstyr til:

Sigteanalyse
Komprimeringskontrol
Hydrometeranalyse Hvis De ikke har

modtaget vor
Proctorforsøg apparatliste kan

5andækvivalentbestemmelse den rekvireres på lokal 15

Kapillaritetsbestemmelse
Glødetab
Bestemmelse at kalkindhold MARIELUNOVEJ 36 - 2730 HERLEV

TELEFON (02) 91 75 11

Vi Ønsker Statens Vejlaboratorium

til lykke med 50-års jubilæet

VOR FORSKNINGS- OG UDVIKLINGSAFDELING VIL GERNE
BENYTTE LEJLIGHEDEN TIL AT SIGE TAK FOR MANGE

ÅRS POSITIVT SAMARBEJDE OMKRING
OVERFLADEBEHAN DLING

MED VENLIG HILSEN
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I TRAFIKDIRIGERING
r mange ting

bl. a. beskyttelse af de
svage trafikanter

L.M. ERICSSON A/S
KIRKEBJERG ALLE 86 DK-2600 GLOSTRUP TLF (02) 966133

Dansk Signal Industri i Hvidovre
fremstiller signalmateriel og
apparatur. Det er også herfra så
at sige alt signal- og sikrings
materiel til danske jernbaner
kommer.
Mellem 500 og 1000 danske
arbejdstimer medgår til fremstil
ling af et LME/DSI-gade
signalanlæg.

.
•: DSI

DANSK SIGNAL INDUSTRI A/S
STAMHOLMEN 175 DK-2650 HVIDOVRE TLF (01) 490333

L. M. Ericsson’s trafik-
teknikere står til Deres rådighed

med en omfattende teoretisk
viden og med praktisk

erfaring fra udarbejdelse af mere
end 1500 projekter

til regulerede vejkryds.



tagelse (5%), et forhold, der tyder på
ret stor — og ressourcekrævende —

egenaktivitet. Der burde uden tvivl of
res langt mere på videnmodtagelse.

Man kan stille tallene groft op såle

des, at 55 + 15 = 70 % af ressourcerne

bruges til at give viden fra sig, mens

30 % bruges til at erhverve viden. I de
senere år er der gjort meget for at ef
fektivisere konsulentarbejdet og vi

denformidlingen, og i de kommende

år bør man nok undersøge mulighe

derne for at effektivisere videnmod

tagelsen.

2. 2 Aktiviteter

I rU-systemet omtales 8 forskellige

hovedaktiviteter, men i det følgende

vil vi holde os til de fire klassiske:

Planlægning, projektering, anlæg og

drift (vedligeholdelse).

Undervisningen på ingeniørskoler

har altid sigtet mod projektering,

men efter krigen fandt man ud af, at

anvendelsen af rationelle metoder

under anlægsarbejder var særdeles

fordelagtige, og faget anlægsteknik

blev skabt. Senere fandt man ud af, at

de største fejltagelser kunne begås

under planlægningen, og nu indgår

planlægning på mange områder i un

dervisningen.

I de senere år har der været en ten

dens til at fremhæve drift- og vedlige

holdelsesproblemer på bekostning af

projektering og anlæg. Denne tendens

giver sig også udtryk i Sv’s ressour

ceforbrug, der omtrent er således:

Planlægning 10 %
Projektering 25 %
Anlæg 20 %
Drift 45 %

Den store interesse for — og indsats

på — nye områder må naturligvis

ikke medføre, at man forsømmer at

vedligeholde den på andre områder

tidligere erhvervede viden. Der kan

nævnes aktuelle eksempler fra prak

sis på, hvor galt det kan gå, hvis man

glemmer tidligere erhvervet viden.

SV’s problem i denne forbindelse er

at finde ud af, med hvor line en res

sourceindsats det er muligt at vedli

geholde den én gang erhvervede vi

den.

2. 3 Objekter

FU-systemet er mest differentieret

med hensyn til objekter. Der opereres

med 15 forskeflige, hvoraf de enkelte

beslaglægger fra 0 til 22 % af ressour

cerne. Men kun ca. halvdelen af ob

jekterne kan karakteriseres som

egentlig tekniske. Ressourcefordelin

gen på de 6 typiske tekniske objekter

ser således ud med afrundede tal:

Omgivelser og
fysiske forhold 15 %

Jord 20%

Broer 10 %
Trafikteknik 5 %
Befæstelser 50 %
Ialt 100 %

De tre første — Omgivelser og fysi

ske forhold, jord og broer — svarer

stort set til anlægsinstituttets ar

bejdsområder, og de to sidste — tra

fikteknik og befæstelser — til belæg

ningsinstituttets. Ressourceforbruget

fordelt på disse objekter har da også

samme forhold, som forholdet mel

lem de to institutters personaleres

sourcer (45:55).
Ud fra en sikkerhedsmæssig be

tragtning ser de 5 %, der anvendes på

trafikteknik, jo ikke ud af meget, og

når man betænker, hvor højt samfun

det prioriterer ressource- og miljø

problemer, er de 15 %, der tilsammen

anvendes på omgivelserne og fysiske

forhold heller ikke imponerende.

At det i det hele taget — med så lille

en indsats — er muligt at yde noget

effektivt, skyldes mange forudgående

års arbejde på områderne.

2.4 Eksempler på SV’s arbejde

I de foregående afsnit er SV’s res

sourceanvendelse analyseret ud fra

forskellige synspunkter, der dog alle

er genereile. Sådanne analyser er eg

nede til brug for planlægning på læn

gere sigt og til almen orientering;

men de giver ikke noget billede af,

hvad der rent faktisk foregår på SV til

daglig.

I det følgende skal derfor omtales

nogle sager eller sagsområder, der i

de senere år har været med til at præ

ge det daglige arbejde på SV. Der er

tale om at vælge imellem flere hun

drede sager, så der kan kun blive tale

om spredte eksempler. De er dog for

delt efter arbejdskategorier nogen

lunde i forhold til ressourceforbruget

inden for de pågældende kategorier.

Konsulentarbejdet
De i løbet af 60’erne udviklede meto

der til vejgeotekniske undersøgelser

for motorveje er nu så indarbejdede,

at det har været muligt at overdrage

en del af sådanne undersøgelser til

konsulenter og indskrænke arbejdet i

eget regie. Styring og administration

af disse konsulenter blev i 1976 over

draget SV.
SV’s virke i anlægsfasen søges re

duceret, bl.a. ved at man som indled

ning til et jordarbejde gennemgår de

geotekniske rapporter med entrepre

nører og tilsyn. Det er i det hele taget

et generelt træk, at der lægges mere

og mere vægt på forebyggende virk

somhed.

Hvad belægninger angår, er der

normalt tale om standardkrav til pro

dukter, hvorved SV’s indsats er langt

større i anlægsfasen (kontrol) end un

der projekteringen. Normalt er kon

trollen lagt ud til entreprenøren, og

hvad specielt angår asfaltbærelag og

-slidlag er der indarbejdet en fast

praksis, hvorefter SV foretager stik

prøvekontrol af entreprenørens op

lysninger; der normalt danner basis

for vurderingen af arbejdet.

Egentlige målbare krav til vejes

friktion blev opstillet for små 30 år si

den, og de blev målt med en strado

graf. Jævnhedskrav er i en endnu

længere årrække blevet kontrolleret

med en retskedeviagraf. Den højere

prioritering af vedligeholdelsen nød

vendiggør et mere omfattende kend

skab til udviklingen af vejes — spe

cielt vejoverfladers — egenskaber. I

en årrække har SV forberedt og ud

viklet måleudstyr med stor kapacitet,

der gør det egnet til inventeringsop

gaver. Det største materiel er:

—Stradografen (1976 — 10.000 km/år)

til friktionsmålinger.

—Bumpmeter (1977 — 10.000 km/år)

til måling af jævnhed.

—Gyrobil (1977 — 8.000 km/år) til re

gistrering af linieføring og tvær

fald.
— Deflektometeret (1972 —1.000 km/

år) til måling af bæreevnen.

—En anden form for inventeringer er

den kortlægning af steder — hvor der

graves råstoffer — der blev igangsat

for motorvejsanlæg. Den er baseret

på luftfotos. De foreliggende skøn

over vore grus- og sandforekomster

på landjorden er baseret på dette

kortværk, der i et mindre område sy

stematisk er suppleret med besøg,

opmålinger og undersøgelser.

Ikke alene vore vejmyndigheder,

men også danske rådgivende fir

maer, der arbejder i udlandet, benyt

ter sig af SV til konsulenttjeneste. Så

vel ingeniører som teknikere har væ

ret »udlånt til opgaver i udlandet

vedrørende geoteknik, vejdimensio

nering og asfaltteknologi. F’.eks. kan

nævnes, at i 1977 blev der ydet assi

stance herhjemme til et projekt for

istandsættelse af en containertermi

nal i østen, og at såvel SV-laboranter

som en SV-ingeniør i 1977 deltog i kon
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trollen af en speciel norsk brobelæg
ning. SV har langt fra mulighed for at

dække behovet for den slags konsu
lentydelser.

Videnformidling

Efter oprettelsen af VEJ-EU i 1976
kanaliseres langt den overvejende del
af SV’s kursusaktiviteter gennem
denne institution. Samtidig har man
gjort en indsats for at forbedre kur
susformen, f.eks. med forudgående
brevlektioner og med inddragelse af
lokale forhold. Der har været stor ef
terspørgsel efter disse nyere kurser.

Til brug for kursusaktiviteterne er
der anskaffet et videoudstyr, og ad
skillige instruktionsfilm er udarbej

det i eget regie med godt resultat.
Biblioteket har nu terminalforbin

delse til »Statens Väg- och Trafikin
stituta, hvor igennem man har rådig

hed over OECD’s (»International

Road Research Dokumentations) re
gistre, så man hurtigt kan få aktuelle
oplysninger om vejlitteratur, både i
form af oversigter og udskrifter af re
sumeer af artikler og rapporter.

I samarbejde med Vejdatalabora
toriet (VDL) og Sekretariatet for Sl
kerhedsfremmende Vejforanstaltnin
ger (SSV) planlagdes og gennemfør
tes i 1976 en oplysnings- og sparekam
pagne for teknikere i primærkommu
ner og amtskommuner. Erfaringerne
herfra vil få indflydelse fremover på
laboratoriets arbejdsmåde, i særde
leshed i forholdet til de mindre vejbe
styrelser.

Fors knings- og udviklingsarbejde

I tiden 1975—77 deltog SV som dansk
repræsentant i et internordisk projekt
STINA, der havde til formål at klar
lægge i hvilke omfang resultaterne af
de amerikanske resultater fra AAS
HO forsøgsvejen kunne overføres til
Norden. SV ydede en forholdsvis stor
indsats, både kvantitativt og kvalita
tivt. Bl.a. er nordiske jordarters egen
skaber under mange gentagne på
virkninger for første gang undersøgt
og sammenlignet med tilsvarende
forsøg på jordprøver fra forsøgsveje i
lande uden for Norden.

I forbindelse med normarbejdet
har SV taget nye undersøgelser op in
den for vintervedligeholdelsen. I be
stræbelserne på at få saltforbruget
mindsket har man startet undersø
gelser af såvel nye som gamle salt
spredere på Statens Redskabsprøver
i Horsens. De første resultater heraf
har allerede vist sig i praksis.

Spørgsmålet om isolering af broer
er blevet aktuelt i de senere år, og SV
har dels udviklet nyt udstyr til prøv
ning af forskellige isoleringstyper,
dels udarbejdet detailforslag til for
skellige isoleringer.

Det største langsigtede projekt er
imidlertid udnyttelsen af vejprøve

maskinen — som drives sammen med
IVTB — til accelerede forsøg med
vejbelægninger. Programmet gælder
Sår frem i tiden.

3. Relationer udadtil
SV modtager forespørgsler og rekvi
sitioner fra brugerne, og søger inden
for de til rådighed værende ressour
cer at hjælpe bedst muligt.

Denne nære forbindelse med prak
sis er helt afgørende for, at SV kan
være up to date med hensyn til kend
skab til brugernes behov og proble
mer. Forberedelserne til at løse pro
blemerne består af litteraturstudier,
brug af kontakter med udenlandske
fagfæller og endelig eget udviklings
arbejde.

Dette sidste kræver ofte opbygning
af specielt udstyr, hvorfor et til
bundsgående kendskab til markedet
for teknisk udstyr er påkrævet. For
holdet til leverandørerne er derfor en
vigtig del af SV’s forbindelser udad
til.

3. i Brugerne

Naturligvis opfatter man de forskelli

ge vejbestyrelser som de væsentlig

ste brugere af SV, men fra mange

andre sider rettes der mere eller

mindre regelmæssigt henvendelser

om assistance af vidt forskellig art.

Nogle af disse forbindelser fremgår

af fig. 15, og i det følgende gives eks

empler på arten af disse forbindelser.

Amtskommuner og primærkom
muner er jo SV’s ældste kunder. Ef

terhånden som kravene til vejene er

vokset, er behovet for teknisk viden

tiltaget. SV har langt fra kapacitet til

at bistå kommunerne i et større antal

enkeltsager. Derfor lægger man

mere og mere vægt på generel assi

stance i form af regler, vejledninger

og efteruddannelse. Et vist antal en

keltsager er det dog nødvendigt at ar

bejde med af hensyn til kontakten.

Også vejmyndighederne på Fær

øerne har man assisteret m.h.t. as

faltarbejder.

Vejdirektoratets anlægs- og drifts
omràde incl. motorvejskontorerne er

SV’s største enkeltkunder, hvad an

går geotekniske undersøgelser og

kontrol af anlægsarbejder. Men også

udvalgsarbejde — specielt vejregel

arbejdet — lægger beslag på væsent

lige SV-ressourcer. Endelig kræver

efteruddannelsesarbejdet inden for

VEJ-EU en større indsats fra SV.

Et tidligere speciale i SV var di

mensionering af lufthavnsbefæstel
ser, da også lufthavnes problemer

-

—

-

± . - —-

L.
Fig. 14. Vejprgveinaskinen.
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Fig. 15. Hvem bruger SV?

med færdselsarealernes overflade

minder meget om vejproblemer.

Derfor kontakten med Statens Luft
fartsvæsen.

DSB og SV har visse fælles geotekni

ske problemer, og der samarbej

des på flere områder, så dobbeltar

bejde undgås, og således at de to in

stitutioners faciliteter udnyttes bedst

muligt (sætningsmålinger, lydmålin

ger). Også på broområdet er der fæl
les problemer.

Gennem en årrække har Danmarks
Geologiske Undersøgelse (DGU) og
SV haft et nært samarbejde, der også
er udmøntet i en aftale. Gennem SV’s
indberetninger om geotekniske borin

ger er der tilgået DGU et omfangsrigt

materiale. Også fredningsstyrelsen i

Miljøministeriet har gjort brug af
SV’s viden om råstoffer og råstof
kortlægning.

Inden for den private sektor har SV
fungeret som specialist for rådgiven-
de ingeniører. Særligt medhensyn til

opgaver i udlandet har der været stil-

let sådanne krav til basisviden, at

dette arbejde er forlenet med store

udfordringer. Derimod savner man i

nogen grad forbindelse med lokale

rådgivende ingeniører, der arbejder

for kommuner uden større teknisk

administration.

Fabrikanter af bitumen har man

tidligere haft aftale med om produk

tionskontrol. SV har fået enkelte spo

radiske henvendelser fra fabrikanter

og forhandlere af materiel til vejar
bejder, og SV vil nu gå mere ind i det

te arbejdsområde.

De krav, der i 60’erne blev opstillet

til entreprenorerne vedrørende kon

trol af motorvej sarbejder, nødven

diggjorde, at entreprenørerne opret

tede egne laboratorier. SV bidrog

hertil med vejledning og uddannelse

af personale, og forholdet har uden

tvivl bidraget til en bedre kvalitet og

større teknisk indsigt.

Også private vejejere har SV lavet

specifikke og generelle undersøgelser

for, eksempelvis vedrørende opbyg

ningen af skovveje.

Undervisningssektoren har på flere

områder gavn af SV. Landets hoved-
bibliotek vedrørende vejteknisk lit

teratur er identisk med SV’s biblio

tek, der bl.a. har landets største ud

valg af vejtekniske tidsskrifter. Ad

skillige henvendelser kommer fra an

dre biblioteker. Den højere tekniske
undervisning suppleres undertiden

med specialforelæsninger af SV’s

personale, og eksamensprojekter og

licentiatarbejder udføres af og til på

SV eller i samarbejde med SV’s spe

cialister. Laboratoriefaciliteter og

andet måleudstyr demonstreres ofte

for studerende.

Også på specialarbejderskoler har

SV’s personale afholdt kurser og spe

ciallektioner for lærere. SV’s egen
kursusvirksomhed, der nu er kanali

seret gennem VEJ-EU, henvender sig

normalt til vejteknikere og vejin

geniører.
Af andre forbindelser kan nævnes,

at SV’s specialister ofte bliver brugt

af domstole og DIF’s voldgiftsdom

stol i syns- og skønssager. Herudover

findes talrige eksempler på spredte

henvendelser fra mange andre insti

tutter, institutioner, ministerier, fag

lige foreninger m.fl.

3. 2 Forbindelser

Det er fristende at forsøge at opstille

et regnskab for videntilgang og -af

gang. Af afsnit 2. i fremgår, at ca. 30

% af ressourcerne bruges til at frem

skaffe viden. Da den egentlige pro-

duktion af viden (egen F&U-virksom

hed) er ret ressourcekrævende, bli

ver der kun lidt tilovers til fremskaf

felse af viden gennem forbindelser

med tilsvarende organisationer eller

institutioner. Denne arbejdsmetode

er i reglen særdeles effektiv, men den

forudsætter, at man også selv kan

præstere originale resultater, hvilket

naturligvis komplicerer »regnska

bete.
Forbindelser til andre videnprodu

cerende institutioner (vejlaborato

rier, tekniske læreanstalter og uni

versiteter) kan have forskellig ka

rakter. Dels kan der være tale om ru

tine som f.eks. udveksling af publika

tioner, dels om regelmæssigt samar

bejde som f.eks. i internationale ud

valg, og endelig om éngangsforbin

delser til løsning af et aktuelt, speci

fikt behov i SV. Tilsvarende får SV

besøg af specialister fra andre orga

nisationer, oftest fra udlandet, hvil

ket også bringer viden til huse.

Som eksempel på samarbejde med

danske institutioner kan nævnes —

foruden biblioteksområdet — at SV og

IVTB på DTH i fællesskab har an

skaffet og driver en vejprøvemaski

ne. Hvad udlandet angår, har et fæl

les nordisk projekt (STINA), der har

strakt sig over flere år, medvirket til

nærmere kontakt mellem nordiske

vejforskere.
For en rent rationel betragtning

ville det være mest effektivt at dyrke

forbindelser til geografiske områder,

hvor de klimatiske, trafikale, geolo

giske forhold m.fl. var umiddelbart

sammenlignelig med danske. Den

specialviden, man i en given situation

har brug for, må imidlertid opsøges,

hvor den nu engang er, og det kan

man ikke resonnere sig til. Det er én

af grundene til, at det er vigtigt til

stadighed at følge udviklingen overalt

i udlandet.

3. 3 Leverandører

En kort omtale af indkøbsfunktionen

ved SV kan bidrage til at belyse om

fanget af SV’s virke. Der er tale om

indkøb til flere millioner kr. pr. år, og

disse indkøb administreres af få an

satte, der i øvrigt har andre funktio

ner end indkøb. En tilfredsstillende

styring af funktionen er derfor kun

mulig ved anvendelsen af detaljerede

retningslinier og en disciplineret

overholdelse af disse.

Til SV’s brug udskrives over 2.000

rekvisitioner pr. år, hvortil kommer

indkøb til de øvrige dele af Vejdirek

toratet. Desuden er SV ofte andre vej-

HVEM BRUGER SV?

MIN. FOR OFF. ARBEJDER

VEJDIREKTORATET
DSB
STATENS LUFTHAVNSVÆSEN

VEJBESTYRELSER

AMTSKOMMUNER
PR IMÆ RKOMMUNER

MILJØMI NI ST ER I ET

DANMARKS GEOLOGISKE
UNDERSØGELSE

FREDNING SS TYR EL SEN

U N DE RV IS NIN G 5 SEKTOR EN

Bl BL 10 T E K 5 VÆ SE N E T
TEKNISKE LÆREANSTALTER
VEJ- LU
BRANCHEUDVALGET FOR

BYGGE OG ANLÆG

DEN PRIVATE SEKTOR

RÅDGIVENDE INGENIØRER
FABRIKANTER
FORHANDLERE
ENTREPRENØRER
VEJEJERE

ANDRE FORBINDELSER

STATENS TEKNISKE PRØVENÆVN
DOMSTOLENE
DIF

TEKNOLOGISK INSTITUT
ADM. DEP.
M. FL.
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myndigheder, skoler m.v. behjælpe grusgravsarkiv med hensyn til op-

lige med henvisninger til leverandø
rer. De generelle aftaler mellem Di
rektoratet for Statens indkøb og man

ge leverandører er en væsentlig
hjælp. Et særligt problem er, at SV
jævnligt må købe i udlandet, hvad der
i øvrigt har givet en vis erfaring i

toldbehandling.
I finansåret 1976/77 leveredes varer

og materialer fra over 600 forskellige
leverandører, hvortil kommer Ca. 200

andre leverandører af tjenesteydel
ser, bøger, bygninger, varme, el

m.m. Antallet af leverancer i samme
tidsrum udgjorde ca. 3.500, målt i an

tal fakturaer.
Udover varer til administrative

formål kan nævnes nogle specielle
tekniske varegrupper som edb-ma

teriel, elektroniske komponenter, la

boratorieudstyr, geoteknisk udstyr,

opmålingsudstyr, fotoartikler, mobilt
materiel, incl, motorbåde og gummi

flåder.
Endelig nævnes, at omsætningen er

så stor, at detaljerede regler for kas
sation af materiel har måttet udar

bejdes, og at indtægter ved salg af

brugt materiel nu figurerer på
finansloven.

4. Stade og tendenser
I dette kapitel gives afslutningsvis en
vurdering af det nuværende stade og
udviklingstendenserne inden for SV’s
tre hovedarbejdskategorier:

Konsulent- og servicevirksomhed
(4. 3)
Videnformidling (4. 2)
Forsknings- og udviklingsarbejder
(4. 3)

Til slut omtales nogle ikke-tekniske

problemer og deres betydning for
SV’s funktioner (4. 4).

4. i Konsulent- og Serviceopgaver

Ingeniørgeologi
I mere end 10 år har en geolog væ

ret heltidsansat ved SV og det har vist

sig særdeles gavnligt og effektivt in

den for planlægning af geotekniske

forundersøgelser for motorveje mv.

Efterhånden som forståelsen for geo
teknikkens fundamentale betydning

vinder frem, vil der også blive

voksende brug for geologisk viden. I

praksis vil mange mindre projekte

ringsopgaver kunne nyde godt af en

kort geologisk konsultation, og en væ

sentlig udvikling på dette felt må for

ventes. Hertil kommer — i takt med

den voksende kommunale fysiske

planlægning — et øget pres på SV’s

lysninger om råstoffer.

Geoteknik

Om nogle år forventes aktiviteterne

vedrørende geotekniske forundersø

gelser for motorveje at aftage, men

der vil gå adskillige år, før konsulent

arbejdet under anlæg af motorveje

vil mindskes væsentligt. Samtidig

med aftagende aktiviteter på motor

vej sområdet forventes voksende krav

om tilsvarende assistance fra andre

vejbestyrelser med mindre, men

langt flere projekterings- og an

lægsopgaver samt til brug for den fy

siske planlægning. Der skal findes en

form, så erfaringerne fra motorvejs

arbejderne kan omformes til brug for

mindre arbejder, ligesom kravet om

tyndere belæ gninger stiller større

krav til geoteknikken.

Fig. 17. SV’s prisliste.
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FARUMFABRIK
Nymølle - 3540 Lynge
03- 187183

SORØFABRIK
Dojringe -4180 Sorø
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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AS PHØNIX
Tagpap og Vejmaterialer
6600 Vejen, tlf. 05 36 1111
9000 Aclborg, tlf. 08 12 1644
2730 Herlev, tlf. 02 94 76 66

Phønix faidlodsmåling
En anerkendt mtërnetode med meget
stor kapacitet. Udføres overalt i lartdet.

.Få næimere oplysninger.

Lad
Phønix udfører kontrol af vejens bæreevne-tilstand
og leverer en komplet beskrivelse af de
foranstaltninger, der kræves for at sikre vejens
fortsatte funktion.Phønix

gennemføre
Deres
vejinventering...
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arbejdet må man derfor fra gang til

gang tage stilling til problemerne på

det forhåndenværende grundlag.

Først om adskillige år vil man have

så megen erfaring, at generelle vej

ledninger kan udarbejdes med hen

syn til brugen af disse materialer.

Endvidere har de sidste års proble

mer med beton givet SV nogle grund

læggende erfaringer med anvendel

sen af cement, erfaringer, som følges

op og bruges i det konsultative ar

bejde.

Asfaltteknologi

Hvad angår asfaltbelægninger fin

des udførlige arbej dsbeskrivelser

m.v. til brug for projekteringen og

udbudsmatrialet. Derfor er konsu

lentarbejdet fortrinsvis knyttet til ud

førelsen og vedligeholdelsen, og der

er udarbejdet effektive rutiner med

henblik på stikprøvekontrol af udfø

relsen, specielt for store arbejder.

Fremover vil arbejdet i nogen grad

ændre karakter, da det i voksende

grad må tillempes mindre og flere

vedligeholdelsesarbejder. Anvendel

se af bituminøse bindemidler til broer

m.v. (f.eks. fugtisolering, brobelæg

ninger, broklapper og fugemasser)

lægger beslag på en del ressourcer.

motorveje.

Anlæg og drift

Motorvejsarbejderne har givet en

del erfaringer med hensyn til anlægs

teknik, specielt inden for blødbunds

problematikken og almindeligt jord-

arbejde, erfaringer, som fremover vil

blive anvendt i det konsultative ar

bejde. Inden for driftsområdet har

man i de senere år lagt vægt på vin

tervedligeholdelsen med det resultat,

at man nu kan yde sporadisk vejled

ning, og at man forhåbentlig frem

over vil kunne yde mere systematisk

rådgivning.

Broteknik

Hvad angår broteknik har konsu

lentarbejdet i stor udstrækning været

af administrativ karakter, som f.eks.

normarbejde, udarbejdelse af cirku

lærer, og dispensationssager. Frem

over forventes arbejdet mere at kom

me til at dreje sig om eksisterende

svage broer og nye store broer, samt,

såfremt ressourcerne tillader det, en

rutinemæssig gennemgang af projek

ter.

Materialeteknologi

Vanskelighederne ved at skaffe til

strækkelige mængder og kvaliteter af

grus mærkes nu i form af et stærkt

forøget antal forespørgsler om an

vendelse af restprodukter og ens-.

kornet sand. Sideløbende med FoU

Vejes overflader

Mens vejenes opbygning har afgø

rende betydning for deres holdbarhed

og økonomi, er trafikanternes umid

delbare interesse knyttet tU selve

slidlagets overflade. Tidligere blev

målinger af friktion og jævnhed hyp

pigt foretaget i forbindelse med afle

veringsforretninger, men nu ønsker

man i højere grad at følge de to egen

skabers udvikling på vejnettet med

deraf voksende krav til SV’s måleka

pacitet på området. For tiden er det

kun muligt at foretage systematiske

målinger på en mindre del af vejnet

tet.

Belægningsopbygning

I SV bliver resultaterne af udvik

lingsarbejdet hurtigst muligt omsat

til praksis. Det har ikke mindst givet

sig udslag i nye metoder og paramet

re til dimensionering af belægninger i

konsulentarbejdet. Fremover må på

længere sigt forventes, at forstærk

ningsarbejder vil kræve en øget kon

sulentindsats — både relativt og ab

solut — specielt må forventes proble

mer med mindre trafikerede veje og

stier med svage befæstelser.

cLt

Fig. 18. Geoelektrisk màleudstyr. Introduceret uf SV til brug under forundersogelser for
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Inventering

Udadtil samarbejdes med vejbe
styrelserne for at løse problemerne
omkring rationel inventering af veje-
nes geometri og vejbefæstelsers

egenskaber, herunder også bæreev
ne, der lige så lidt som vejoverflader

nes egenskaber er konstant med ti
den. I øjeblikket er man i en over
gangsfase med hensyn til hvad og
hvordan, der skal inventeres, og der
arbejdes både researchmæssigt og

konsultativt, men arljdet vil munde
ud i beskrivelser af rutiner.

Service

Hvad det rutinemæssige servicear

bejde angår må i de kommende år

forventes et øget pres på Teknisk Ser

vice, specielt hvad angår omfanget af

udstyr til inventering. Konsekvenser

ne heraf kan blive uacceptable, og

man må derfor overveje andre mu

ligheder end de gængse for at frem

skaffe inventeringsdata.

Trafikmålinger ved hjælp af selv

registrerende vægte er der også et

øget behov for, hvorimod omfanget af

geoteknisk udstyr til markarbejdet

ikke forventes øget, bortset fra hvad

der måtte komme af nye systemer.

Laboratoriernes nuværende kapa

citet forventes ikke forøget væsent

ligt. Opgaverne vil antagelig skifte

karakter, idet der må forventes flere

og mindre opgaver. Hertil kommer,

at laboratorierne nok vil blive mere

belastet med råd og vejledning i ind

retning og drift af laboratorier frem

over, og med undervisningsopgaver.

Endelig vil F0U-opgaver sikkert læg

ge beslag på flere laboratorieressour

cer fremover end hidtil.

4.2 Videnformidling

Bibliotelcsvæsen
Den tekniske udvikling går så hur

tigt, at egentlige bøger ikke længere

er tidssvarende, når det gælder om at

følge udviklingen. Men visse stan

dardværker anskaffes stadig. Der bli

ver lagt mere og mere vægt på fag-

tidsskrifter og litteratursøgning, og

sidstnævnte kan nu ske ved terminal-

forbindelser til IRRD’s files i Stock

holm.

Publikationer

Siden seriernes start i 1971 er der

udkommet:

32 stk. »Nye publikationere

80 stk. »Internt Notate

36 stk. »Laboratorierapporte

11 stk. »Leveringsbetingelser og
prøvningsmetodera.

De sidstnævnte er mest efterspurgt

i vejbestyrelserne. Publikationer

med originalt indhold forsynes med

engelsk resumé, hvilket forhåbentlig

vil give flere udenlandske kontakter.

Ticlsskriftartikler

Mange af SV’s forskningsresultater

har første gang set dagens lys i Dansk

Vejtidsskrift, og det er i årenes løb

blevet til mere end 250 artikler. SV

har nu gennem en fast rubrik i Dansk

Vejtidsskrift fået mulighed for regel

mæssigt at gøre vejteknikere op

mærksom på nye publikationer,

igangværende undersøgelser m.m.

Uddannelsesbistand

På mange forskellige niveauer gi

ver SV’s personale specialforelæsnin

ger eller anden form for undervisning

af vordende ingeniører og teknikere.

Regelmæssig bistand har også været

ydet til undervisning at lærere på
specialarbejderskoler.

Kursusvirksomhed

I mange år har SV gennem kurser

uddannet laboranter til vejtekroiske

forsøg og teknikere til dimensionering

af vejbefæstelser. I de senere år er

virksomheden blevet en del af VEJ

EU, og omfatter for tiden også vejgeo

teknik og jordartsbeskrivelse. Samti

dig har man søgt professionel assi

stance til tilrettelæggelse af kurser,

og det har givet særdeles gode resulta

Mcodedeltagelse

Mange projekter bliver i dag gen

nemført som en mere eller mindre

uformel mødeserie, og især på græn

sen at SV’s fagområder har der på

denne måde været ydet en indsats.

Videnformidling gennem foredrag

er ikke så almindelig som tidligere,

men SV har dog jævnligt haft lejlig

hed til at fortælle om sit arbejde ved

møder i Vej- og byplanforeningen.

Fig. 19. SV’s video
programmer. Listen
ændres til stadighed.
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- den aktuelle faglitteratur

Alm. betin
gelser for
udførelse af
varmeanlæg
NP-1 28-D
36 sider Rr. 44,85

Norm for stål-
konstruktioner
NP-127-N
95 sider Rr. 99,10

Norm for
dræning af
bygværker
NP-125-N
24 sider Rr. 33,05

Norm for
afløbsiedninger
af beton m .v.
ijord
NP-124-N
64 sider kr. 73.1 5

Alm. betingelser
for udførelse af
isole r i ngs—
arbej der
ved tekniske
installationer
NP-122-B
37 sider Rr. 56,65

Norm for
afjøbsinstalla
tion
NP-119-N
67 sider Rr. 76,70

Norm for
betonkonstruk
tioner og
vejledning
NP-116-N/
NP-117-V
56 sider Rr. 106,20

Solenergibogen
93 sider Rr. 66. 10

Solenerg i,
temahæfte
48 sider Rr. 25,60

VVS ståbi
(udk. 1978)
Rr. 171,10

Teknisk ståbi
445 sider kr.112,10

teknisk forlag a-s

DK-1717 København V
Skelbækgade 4

___________

Telefon 01-21 6801

‘ræk,

k,r Mrng

i
1»iIt

I

Styrke-stivhed
og brand
l9sider kr.41,30

Vormepumpen
26 sider Rr. 17,70

L

_



til Deres hejre hånd

Thermal Comfort
220 sider kr.174,65

Dyggeteknisk
ordbog
255 sider Rr. 59

Varme og
ventilation,
Bind 1-3
Rr. 507,40

Miljølovens anv.
og betydning
120 sider Rr. 38,35

Trækonstruktion,
Beregning af (eks..)
52siderkr. 14,15

Bind 1: Grundlaget
og isolation
314 sider Rr. 153,40
Bind 2: Forbrænd.
og varmeanlæg
554 sider Rr. 265,50

Bind 3: Ventilation,
tabeller og diogr.
352 sider Rr. 153,40

Trækonstruktion,
Beregn. af mater.
og forb.midler
103 sider Rr. 23,60

Vandforsyning
Rr. 101,50

hkk’
2.

I
I

Norm for sand-,
grus- og
stenmaterioler
NP-1 39-N
25 sider kr. 35,40

Nomenklotur
for sond-,grus- og
stenmaterialer
NP-140-S
26 sider Rr. 35,40

Norm for primitive
ofløbsonlæg
for nedsivning
NP-137-N
29 sider Rr. 41,30

Regler for
beregning of
bygningers
vormeto b
NP-1 38-S
60 sider Rr. 63,70

Norm for letbeton,
bærende
vægelementer,
NP-1 35-N
36 sider kr. 51,90

Last på bærende
konstruktioner,
1.Iast
NP-133-N
56 sider Rr. 67,25

Last på bærende
kon stru ktioner,
2. vind last
NP-134-N
60 sider Kr. 67,25

Norm for
bl okm urværk
overjord
NP-132-N
12 sider kr. 33,05

Norm for fundering
NP-130-N
60 sider Rr. 84,95

teknisk forlag a-s
Skelbækgade 4
DK-1717 Kobenhavn V
Telefon 01-21 6801

k,m.ktx,n,
jlk4.

bc(,,nkonstruktjoncr

i
q
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Flere tekniske foreninger har også
aflagt besøg på SV, og det samme
gælder naturligvis enkeltpersoner
med specifikke formål.

Normarbejdet

SV har gennem årene deltaget i det
meste norm- og regelarbejde vedrø
rende vejbygning. Med nedsættelsen
af vejkommiteen og vejregeludvalget
er disse aktiviteter vokset i omfang,
og det samme er SV’s deltagelse i ar
bejdet.

Videoprogrzmmer

Til brug for kurser og undervisning
har SV anskaffet videoudstyr, så man
kan producere egne optagelser. Ud
styret bruges også til almindelig lii
formationsvirksomhed og dets an
vendelsesområder vil uden tvivl blive
udvidet i fremtiden.

Videnformidlingen skønnes — i be
tragtning af de forhåndenværende
ressourcer — at have nået et rimeligt
omfang med en acceptabel ressour
cetildeling. Fremover må der nok
hellere sættes ind på at øge kvaliteten
end kvantiteten.

4.3 Forsknings- og udviklingsopgaver

Ingeniorgeologi
Som resultat af et forudgående re

searcharbejde er der nu etableret et
operationelt »råstofarkive. Der ar
bejdes videre med systemer til vur

dering af både igangværende grus-
grave og uudnyttede forekomster, og
endelig arbejdes med standardise

ring af beskrivelsen af jordprøver.

Geoteknik

Rutiner vedrørende undersøgelser
og beskrivelser af udmattelsesegen
skaber hos jord, 0.1. er udarbejdet, og
de kommende års undersøgelser for
ventes at kaste nyt lys over disse ma
terialers egenskaber med henblik på
vejbygning.

Der vil blive brugt en del ressour
cer på at undersøge mulighederne for
at erstatte grus med enskornet sand,
og af andre nærtliggende planer kan
nævnes undersøgelser af muligheder

ne for at undlade udskiftning af blød

bund.

Anlæg og drift

Vedrørende anlægsteknik for veje
forventes ikke store aktiviteter. Deri
mod er stiproblemer, specielt den
konstruktive udformning, meget ak
tuelle. På vedligeholdelsesområdet
er projekter igang vedrørende tøsal
tets virkning på omgivelserne og un

dersøgelser af saltspredere. Andre
aktiviteter på området forventes ta

get op senere.

Broer

Det hidtidige arbejde har fortrins
vis været rettet mod udarbejdelse at
normer vedrørende beregnings- og
belastningsforskrifter. Med udgangs
punkt i konstaterede skader må det
anses for påkrævet at iværksætte un
dersøgelser af betons holdbarhed.

Udmattelsesforsøg med armerede
betonpiader (i vejprøvemaskinen)
står også på programmet.

Materkileteknologi

Nøgleordet i den materialeteknolo

giske forskning er »råstofbesparel
ser, som bl.a. søges opnået ved an

vendelse af affaldsprodukter og/eller

ved stabilisering. Flere projekter er

planlagt inden for disse områder,

blandt andet under udnyttelse af vej

prøvemaskinen.

Veje. overflader

Udviklingen af up to date udstyr til
friktions- og bumpmetermålinger er
nu afsluttet, og udstyret i brug. Re
sultater af rutinemålinger brtges i
forskningsøjemed, og derudover fo
retages målinger på forskellige for
søgsstrækninger for at følge ændrin
gerne af disse med tiden. Udvikling af
apparatur til måling af belægningers

lysreflektion foregår på Lysteknisk
Laboratorium, mens SV udvikler me
toder til kontrol at mængden aflyst
tilslag. Arbejdet med belægningers

lyd og vibrations generering forven
tes fortsat.

Asfaitteknologi

Teknisk-økonomisk optimering af
slidlag undersøges på forsøgsstræk
finger, og nye metoder udvikles og
justeres. Klæbningens betydning er
sandsynhiggjort ad teoretisk vej, og

en større forsøgsserie overvejes. Blø

de fuger og fugemasser behandles i et

projekt, der vil tage 4-5 år, og endelig

undersøges »Repavingmetodenc

Belægningsopbygning

Der pågår en undersøgelse at reg

ler og procedurer for dimensionering,

som gerne skulle resultere i praktiske

vejledninger. Et 5-årsprogram til un

dersøgelse af alternative belægnings

typer er planlagt med anvendelse af
vejprøvemaskinen. Et af formålene

er at verificere dimensioneringsme
toderne, et andet at følge årstidsva

riationerne i underbundens bæreev

ne.

Dimensionerings- og beregningsme

toder

Også på det teoretiske plan arbej

des der med inveniteringsproblemer,

og der sker en stadig ajourføring af

beregningsprogrammer til dimensio

nering og behandling af måleappara

ters registreringer. Endelig forbere

des et projekt til analyse at deforma

tion af vejoverflader under hjultryk.

4.4 Arbejdsforhold

Den kraftige forøgelse at personalet i

60’erne medførte en sprængning at b

kalerammerne og en geografisk

spredning af afdelingerne.
Spredningen betød forøgede van

skeligheder i planlægnings- og koor

dineringsarbejdet mellem afdelin

gerne og reducerede mulighederne

for en fleksibel udnyttelse af persona

leressourcerne.
Den utilfredsstillende situation er

kendtes af såvel SV’s ledelse som

personalet, og fra midten af 60’erne

arbejdedes der med både organisa

tionsplaner og samflytningsplaner.

I 1973 realiseredes som tidligere

nævnt for SV’s vedkommende en væ

sentlig del af den organisatoriske side

af en større organiisationsplan base

ret på samflytning af det centrale

Vejdirektorat, Vejdatalaboratoriet

og SV i Skanderborg. Men da udflyt

ningen til Skanderborg ikke blev til

noget, forsvandt det fysiske grundlag

for planen.
De mange forgæves forsøg på at

samle SV geografisk har naturligvis

også hos mange efterladt en følelse af

usikkerhed i ansættelsesforholdet.
Derfor er SV’s højst prioriterede

ønske for fremtiden, at der snarest

må ske en fysisk samling på en måde,

der sikrer rimelige arbejdsforhold,

og som skaber tillid til varigheden af

den løsning, der må findes.
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Statens Vejlaboratorium
i den nære fremtid
Af vejdirektor Per Milner

I 50 år har Statens Vejlaboratorium

nu virket under forskellige forhold, og

i de foregående artikler har professor

H. H. Ravn givet en historisk redegø

relse for laboratoriets udvikling, og

afdelingsingeniør Georg Christiansen

har beskrevet Statens Vjlaborato

riums virke i dag. Det synes da natur

ligt at komme med nogle synspunkter

på forventningerne til Statens Vejla

boratoriums virke i den nærmeste

fremtid. Med fremtid tænker jeg her

på de næste 5-15 år, idet det næppe er

rimeligt eller muligt at skue længere

frem, dertil er fremtiden for usikker,

og vel ikke mindst for os, der arbej

der inden for vejsektoren med dens

stærke afhængighed af landets almin

delige økonomi og dens afhængighed

af politikernes og befolkningens hold

ning til transportsektoren.

Mange ting vil påvirke laboratori

ets fremtid; jeg vil vælge at koncen

trere mig om følgende tre områder og

se, hvad udviklingstendenserne her

kan være:

— den organisatoriske udvikling

— den overordnede opgavefordeling

— de faglige problemer.

Organisatorisk udvikling

Statens Vejlaboratorium har i sin 50-

årige levetid været underkastet for

skellige organisatoriske systemer, og

den nuværende organisation daterer

sig tilbage til 1973. I forbindelse med

vejlovsændringen pr. 1. april 1972 var
det naturligt at søge statens forskelli

ge vejorganisationer samlet i ét di

rektorat, idet man herved dels kunne

opnå en rationaliseringsgevinst, men

også, og dette var det afgørende syns

punkt, skabe grundlag for tættere

samvirke mellem forsknings- og ud

viklingsfolk på den ene side og admi

nistratorer og praktikere på den an
den side.

Ved denne omorganisering blev la

boratoriet delt i 4 afdelinger, heraf 2

afdelinger, der inden for hvert sit fag

lige område forestår forskning og ud

vikling samt konsulentvirksomhed,

og 2 afdelinger, der varetager de

mere rutineprægede servicefunktio

ner samt den interne administration.

Erfaringerne med opdelingen i

forsknings- og udviklingsenheder

samt serviceenheder er gode, og i de

kommende år vil man derfor næppe

se ændringer i denne filosofi, mens

man naturligvis ikke kan se bort fra,

at der vil ske ændringer mellem

forsknings- og udviklingsafdelinger

ne indbyrdes og serviceafdelingerne

indbyrdes. Statens Vejlaboratoriums

søsterorgan, Vejdatalaboratoriet,

har ligeledes en organisationsstruk

tur med en forsknings- og udviklings-

afdeling samt en serviceafdeling.

Også her fungerer denne opdeling

hensigtsmæssig.

Spørgsmålet om en yderligere inte

gration af disse to laboratorier synes

nærliggende, da de jo begge arbejder

med samme opgaveområder, nemlig

udvikling og service over for vejsek

toren.
Adskillelsen i to separate laborato

rier har historiske årsager, men tiden

er formodentlig snart inde til at søge

en integration gennemført — fysisk

og organisatorisk.

Fordelen ved en sådan integration

er helt øjensynlig. Foruden gevinsten

i styringsmæssig henseende vil alt

forsknings- og udviklingsarbejdet og

hele servicevirksomheden over for

brugerne være samlet i én afdeling.

Tilpasningen af laboratoriernes

virksomhed over for relevante sam

fundsproblemer vil hermed lettes,

ligesom den gensidige inspiration

mellem trafik-edb-folk på den ene

side og belægnings- og anlægsfolk på

den anden side igennem det daglige

samvær kan medvirke til yderligere

at hæve det faglige niveau.

At Vejlaboratoriet samtidigt har

håbløse lokaleforhold, splittet som

det er på 5 geografiske steder, under

streger yderligere denne ønskede ud

vikling.

Jeg håber og tror, at den nærmeste

fremtid vil løse dette problem til gavn

for medarbejderne og til gavn for

samfundet.
Til de organisatoriske forhold hører

også ressourcerne både i kroner og i

personale. Pâ dette område skal man

— trods mange velbegrundede ønsker

— ikke forvente markante forandrin

ger. Kun en stigende efterspørgsel ef

ter betalbare ydelser vil eventuelt

muliggøre tilførsel af yderligere res

sourcer.
Til gengæld må jeg nok som virk

somhedsleder ønske, at vi inden for

offentlige virksomheder, som f.eks.

Vejdirektoratet, i lighed med den ten

dens, vi ser inden for store erhvervs

virksomheder, i fremtiden i højere

grad kan arbejde med aktivitetscent

re — profit-centre — for derved dels

at skabe større selvstændighed inden

for de enkelte afdelinger, dels skabe

bedre styrings- og målemulighed. En

sådan tanke vil være til gavn for labo

ratorierne og deres personale; men

naturligvis kræves, at man accepte

rer den konkurrencesituation, man

derved kommer i.

Den overordnede opgavefordeling

Som beskrevet i de foregående indlæg

har Statens Vej laboratorium udviklet

sig kraftigt siden sin start i 1928, og

specielt skete der en kraftig accelle

rering af laboratoriets indsats i løbet

af 1960’erne under det store økonomi

ske boom.

Laboratoriets indsats er i dag for

delt således:
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Annoncorfortegnelse:

Andreasen, Holger Agentur Forsiden

Andreasen, Holger Agentur Bagsiden

Brock & Michelsen A150

Buch & Holm A/S A163

ColasVejmaterialeA/S A154

Dansk Asfaltfabrik Al56

Dansk Auto-Værn A162

Dansk GeoteknikA/S A159

Dansk Hårdmetal A158

Dansk Signal Industri A/S A164

De Forenede Automobilfabriker A/S A157

Frø- og Saateknik A159

GravquickA/S A155

Herning Hallerne A161

Hoffmann, H. & Sønner Al58

HotacoA/S

Jørgensen, Aug. & Troelsen A/S

Københavns Asfaltkompagni A/S

Langelands Kemiske Fabriker

L. L. 0

Møllers, Johs. Maskinfabrik A/S

Pankas

Pedersen, Marius

PhønixA/S

Rask-Pedersen Et Dalsgaard A/S

Rasmussen, E. Industri A/S

Rasmussen & Schiøtz A/S

Rimas Maskinfabrik A/S

Schmidt, Thomas

Sonebjerg Maskinfabrik

Thygesen, Bjørn, Instrumenter A/S

Tjærekompagniet

Villadsens Fabrikker

Wirtgen ApS

STØBEASFALTBELÆGNINGEN
på den nye Lillebæltsbro.
Et strålende eksempel på fint resultat
ved samarbejde mellem Statens Vejlaboratorium

og støbeasfaltindustrien.

KØBENHAVNS ASFALTKOMPAGNI A/S
Udført i samarbejde med
A/S Dansk Asfaltfabrikog A/S Hans Guldmann

Al 47

Al 56

Al 70

A161

Al71

Al 59

A165

Al 63

Al 66

A148

A160

Al 51

Al 62

Al 46

Al 52

Al48

Al 53

Al 69

Al 49

—tal annoncer

med Alan Hansen,

(01) 21 6801,

lokal 332
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og personaleindsatsen er nogenlunde

tilsvarende fordelt.

Set med brugerøjne må det være et

ønske at få så mange resultater,

d.v.s. så megen videnformidling som

muligt. Betingelsen for videnformid

ling er imidlertid, at medarbejdernes

know-how vedligeholdes og videre-

udvikles. Dette koster ressourcer,

som det gælder om at afstemme såle

des, at man får størst mulig samlet

gavn af laboratoriet. For at skabe den

rette balance peger fremtidens over

ordnede tendens nok mod en lille ud

videlse af videnindsamlingen og en

tilsvarende lille indskrænkning af vi

denformidlingsressourcerne.

Betydningen af egen forsknings- og

udviklingsvirksomhed som led i vi

denindsamlingsprocessen kan ikke

overvurderes. Alligevel vil man ofte

kunne spare store summer og megen

tid, hvis man kunne hente den

nødvendige viden i faglitteraturen,

der til stadighed udvides med enorm

hast. Med indførelsen af litteratursø

gesystemer er opnået en ny og hurtig

tilgang til relevant litteratur. Det må

derfor ud fra et rent virksomheds-

synspunkt være vigtigt at sikre sig, at

eksisterende viden udnyttes i fuldt

omfang. Fremtiden bør således nok

indebære en relativ forskydning fra

egen forsknings- og udviklingsvirk

somhed til litteraturstudier under

iagttagelse af det overordnede mål

om betydningen af forsknings- og ud

viklingsarbejdet.

Konsulentvirksomheden er jo over

ordentlig værdifuld for laboratoriet

såvel som for, kunderne, d.v.s. pri

mært vejmyndighederne. Herigen

nem har laboratoriet mulighed for

hele tiden at tage pulsen på vejsekto

rens problemer, ligesom man heri

gennem får den bedste lejlighed til at

iritroducere nye metoder m.v. Kun

derne sikrer sig på deres side en råd

givning på højeste faglige niveau.

Ressourceindsatsen på konsulent-

virksomheden må nok frem over

være omtrent på det niveau, vi ken

der i dag. Fordelingen på kundegrup

per kunne derimod tænkes forskudt.

Fra at være hovedkunde kunne Vejdi

rektoratets egne afdelinger, herunder

især motorvejskontorerne, takket

være det hidtidige nære samarbejde

og dermed oplæring af de udførende

afdelingers personale, i højere grad

selv klare egne problemer, således at

ressourcerne i højere grad kunne an

vendes til støtte dels for den kommu

nale vejsektor, dels for danske virk

somheders arbejde i ind- og udland.

Deltagelse i vejregelarbejdet har i

de senere år været et nyt tiltag i Sta

tens Vejlaboratoriums virksomhed,

men har for ledelse og personale

mange gange været følt som en be

lastning. Dette er jo naturligt, og det

er klart, at Vejlaboratoriets arbejde i

høj grad må koncentrere sig om det

normforberedende arbejde i form af

forskning og udvikling inden for de

områder, der er af interesse. Statens

Vejlaboratoriums deltagelse i det

egentlige vejregelarbejde bør ikke

øges yderligere, men anstrengelserne

bør koncentreres om den bedst muli

ge koordination mellem det normfor

beredende og det egentlige vejregel

arbejde.

Servicevirksomheden må forvente

et ikke ringe pres for både at øge kva

liteten og kvantiteten af nuværende

målinger samt for nye målinger. Det

te ønske er dels et resultat af den øge

de vægt, der tillægges vedligeholdelse

af vore veje, dels en følge af en for

ventet kraftig indsats for udvikling af

vedligeholdelsesmodeller, der vil

kræve store datamængder af høj kva

litet om vejenes fysiske tilstand.

Dette ønske kan selvsagt ikke realise

res, hvis ikke der skabes ressource

rammer hertil, både mandskabs

mæssigt og hvad angår materiel. Her

vil personalesiden blive den vanske

ligste at efterkomme. Derfor må man

nok se i øjnene, at der skal ske visse

ændringer på servicesiden.

Man kunne forestille sig, at Statens

Vejlaboratorium i højere grad end i

dag medvirker til etablering og ind

køring af lokale vejlaboratorier, der

kan klare vej sektorens rutineforsøg.

Man kunne også overveje at lade

større dele af udviklingen af måleap

paratur foregå uden for Statens Vej-

laboratorium. De på denne måde fri

gjorte ressourcer kunne derpå anven

des til de øgede serviceopgaver inden

for de områder, hvor Vejlaboratoriet

må være enerådende, altså hvor der

er tale om dyrt, kompliceret maski

neri.
Videnformidlingen i form af rap

porter, kurser m.v. har vel efter for

holdene stort set et rimeligt omfang.

En mindre udvidelse af dette område

kunne dog nok ønskes.

Der skal naturligvis stilles det

spørgsmål, om man kan forvente nye

— Litteraturstudlier 5% i
— Forsknings- og udvik- Videnindsamling 30%

lingsarbejde 25%

— Konsulentbistand 18%

— Vejregelarbejde 7%
Videnformidling 70%

— Serviceniveau 37%

— Videnformidling 8%
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overordnede opgavekategorier på
Statens Vejlaboratorium i den nær
meste fremtid. Jeg tror ikke, dette
bliver den nære fremtids problemer.
Opgavespektret på Vejlaboratoriet er

méget stort allerede, således at en
kanalisering og mindre vægtændring
mellem opgavekategorierne er mere
relevant at forestille sig.

De faglige problemer

Det har ikke været svært i de sidste
10-15 år at konstatere, hvor vejlabo
ratoriets interesser har ligget. I
1960’erne var det et spørgsmål om ra
tionalisering af dimensioneringsme
toder, der var den primære opgave,
både inden for det vejgeotekniske og
det belægningstekniske område. Det
var produktionssynspunktet, der slog
igennem. Så kom trafiksikkerheden
kraftigt ind i billedet som det altover
skyggende problem, og nu er spørgs
målet om råstofressourcerne en af
vore allervigtigste opgaver.

Det er klart, at Statens Vejlabora
torium, når centrale emner som
ovenstående opstår, må være med til
at løse de dermed forbundne opgaver.

Allerbedst ville det naturligvis være,

såfremt Statens Vejlaboratorium
kunne opfange problemerne, inden

det for alvor brænder på. Den nære

kontakt med vejmyndighedernes

daglige virke har jo hidtil været den
vigtigste informationskilde, og sam

køringen i Vejdirektoratets organisa

tion med administratorer og prakti

ske vej folk har haft en uvurderlig be
tydning. Spørgsmålet er, om man ved

at udbygge kontakten også med vej
laboratoriets søsterorganisationer i

udlandet hurtigere kunne opfange de
nye tendenser og problemer.

Når dette er sagt, må man jo ikke
glemme, at Statens Vejlaboratoriums
centrale faglige emne er det belæg
ningstekniske område med tilhørende
fagdiscipliner, herunder relationen til

de særlige danske klimatiske og geo
logiske forhold. Inden for disse emner
er og bør der fortsat ske en udvikling

på Statens Vejlaboratorium i nøje
samvirke med og under udnyttelse af
de mange ressourcer, der over alt i
vore nabolande anvendes på dette
felt. Det er et område, der i økono
misk henseende betyder overordent

ligt meget for de enkelte vejbestyrel

ser.
Det fællesnordiske STINA-projekt

har jo — ikke mindst takket være Sta

tens Vejlaboratoriums indsats — bi

draget med ny viden af stor betyd

ning for vejmyndighederne. Uden at

bevæge mig ind i specifikke faglige

emner vil det dog være oplagt at pege

på vejes forstærkning og vedligehol

delse som det emne, der må ofres stor

opmærksomhed i de nærmeste år.

Det har været en rig udvikling, Sta

tens Vejlaboratorium har gennemgå

et, og selvom mange problemer tår

ner sig op i fremtiden, tror jeg, vejla

boratoriet har en virkelig fremtid at

se hen til. En fremtid i et bredere in

ternt miljø, hvor opgaverne måske

bliver nok så komplicerede at løse,

men ikke mindre spændende.

Jeg lykønsker alle medarbejderne

med denne udfordring, og jeg er sik

ker på, at Statens Vejlaboratorium

med sin lange tradition og brede fagli

ge viden står godt rustet til fremtidens

opgaver. Jeg ser med glæde og for

ventning frem til de kommende års

resultater.
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VI ØNSKER HELD OG
LYKKE PÅ VEJEN FREM

Motorvejen omkring Skanderborg med tilslutningsanlæg ved Ryvej
(LLO Iuftfoto)

LANDINSPEKTØRERNES LUFTFOTOOPMÅLING A/S



Ud over at være et 100%
stykke dansk fremstillet
kloakstøbegods i højeste
kvalitet, er den børnesikret
— og utrolig kørestærk.
Det vil sige, at den heller
ikke springer op ved f.eks.

overkørsel af tung trafik.
Den er selvfølgelig
cyklistvenlig og fra nu af,
ved De at vi altid har
den på lager.
Både ifastog flydende
karm.

—

BRUG DEN SLYNGEDE SIKRISI’.

HOWER ANDREASEN AGENTURER AS
Industriholmen 3—5, 2650 Hvidovre, Tlf.: 01-49 6111
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