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AS PHØNIX
Tagpap og Vejmaterialer
6600 Vejen, tlf. 05 36 1111
9000 Aalborg, tlf. 08 12 1644
2730 Herlev, tlf. 02 94 76 66

Lad Phønix
gennemføre
Deres

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

vejinventering...



Cykelstiers jævnhed
af lektor,
dr. techn. Per Ullidtz,
stud. polyt.
Niels Bay Schmith og
stud. polyt. Kurt Nielsen

Hvor jævn skal en cykelsti være
før den kan accepteres af cykli
sterne? Skal den være lige så
jævn som en vejbelægning? Og
hvordan kan man måle jævnhe
den? Disse problemer har været
genstand for et kursusarbejde
på IVTB, DTH.

Stier skal vedligeholdes
— men hvornår?

Der er mange gode grunde til at for
søge at fremme anvendelsen af cyk
len som transportmiddel, energifor
brug og forurening mindskes og fol
kesundheden bedres; men hvis cyk
len skal have en chance i konkurren
cen med de øvrige transportmidler,
er et rimeligt godt stinet en nødven
dighed. For at stinettet skal kunne
betegnes som rimeligt godt, skal bl.a.
befæstelsens tilstand være accepta
bel, og det vil sige, at stibefæstelsen

(som alle andre befæstelser) skal
vedligeholdes. Men hvordan skal man
vurdere om befæstelsens tilstand er
tilfredsstillende eller ej?

Dette problem har to studerende
ved IVTB, Kurt Nielsen og Niels Bay
Schmith, forsøgt at belyse i forbindel
se med et kursusarbejde (Nielsen og
Schmith, 1978), som blev udført med
støtte fra Lyngby-Tårbæk kommune.
Nogle af hovedresultaterne af dette
arbejde er gengivet i det følgende.

Objektiv evaluering
er nødvendig

Den nemmeste løsning ville naturlig
vis være at lade en person gennemkø
re stinettet, og udvælge de stræknin
ger, som trængte til vedligeholdelse,
men det er ikke særlig sandsynligt at
denne metode ville føre til en optimal
udnyttelse af ressourcerne. Skal man
forsøge at nærme sig en optimal res
sourceudnyttelse, må man nok gribe
til en vis grad af befæstelses »mana
gemente. En absolut forudsætning
for et befæstelses management sy
stem er en periodisk evaluering af de
eksisterende befæstelser, gennem ob
jektive målinger. Det er man godt
i gang med for vejene, men hvad med
stierne?

Eksisterende litteratur

En gennemgang af den eksisterende
litteratur, gav ikke mange resultater.
I litteratursøgningen anvendtes Do
kumentation Strasse, International

Road Research Documentation
(IRRD), IVTB’s bibliotek samt en ht
teraturrapport om stikonstruktioner
fra Statens Vejlaboratorium. Langt
de fleste udtalelser drejede sig om
belægningens jævnhed, men havde en
meget generel karakter, så som at
»stier skal have en jævn og tæt over
fladee (Strassenbau von A-Z). Et en
kelt krav var dog mere konkret, nem
lig et krav fra Dansk Cyklist Forbund
om at en cykelsti skal have en over
flade »der er mindst lige så god som
den kørebane, der løber ved siden af«
(Dansk Vejtidsskrift, 1935).

Hvor jævn skal
en sti være?

Men er det rigtigt, at belægningen på
en cykelsti skal være lige så jævn som
på en vej, før den betragtes som ac
ceptabel af cyklisterne? For at un
dersøge dette blev der foretaget en
interviewundersøgelse samt en be
regning af Present Serviceability In
dex (PSI) for 12 udvalgte strækninger

Hvor jævn skal en cykelsti være, fr den bliver britgt
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1) Sæt kryds i rubrik

2) Sæt kryds på skala

i Lyngby-Tårbæk kommune. P51 er

det mål for kørselskomforten som an

vendtes ved ASSHO-forsøgene (The

AASHO Road Test, 1962), i denne

sammenhæng dog uden de relativt

små bidrag fra sporkøring, revner og

lapper. PSI blev beregnet på grund

lag af længdeprofilen optegnet med

profilometret vist i fig. 1.

Ved interviewene blev cyklisterne

bedt om at give belægningen karakter

på en skala fra 0 til 5 samt at angive

om belægningen var acceptabel eller

ej. Spørgeskemaet, som er vist i fig.
2, er en kopi af det skema som blev

benyttet ved AASHO-forsøgene. Den

subjektive evaluering af belægnin

gens tilstand blev betegnet som Pre

sent Serviceability Rating (PSR).

Det viste sig, at 50% af cyklisterne
kunne acceptere en belægning, når
PSR var større end 2..

I fig. 3 er vist en sammenligning mel

lem den subjektive bedømmelse

(PSR) og P51 beregnet af AASHO
formlen for fleksible befæstelser.

Man ser, at halvdelen af forsøgs

strækningerne bedømmes som ac

ceptable og halvdelen som uaccep

table, samt at cyklisterne, med und

tagelse af en enkelt forsøgsstrækning,

giver højere karakter end bilisterne.

Undtagelsen er i øvrigt en strækning,

hvor et flisefortov fungerer som cy

kelsti.
Interviewundersøgelsen og målin

gerne af PSI viser med andre ord, at
cyklisterne er parat til at acceptere

en noget større ujævnhed end bilister
ne. En rimelig nedre grænse kunne

sættes til PSI = 1.5, svarende til et
bumpmetertal på ca. 400 cm/km,
hvor grænserne for vejbelægningen

er PSI = 2.0 — 2.5 eller bumpmetertal

på 240—330 cm/km (Slidlagsarbej

der, Vejregelforslag, Vejdirektoratet

1976).

Rutinemæssig

evaluerhig af jævnhed

Opmåling af længdeprofil og bereg

ning af PSI er for tidskrævende til at

kunne anvendes i forbindelse med en

løbende evaluering af stibelægnin

gens tilstand. Det er derimod hurtigt

og relativt enkelt at måle den lodrette

acceleration under kørsel. Det blev

derfor forsøgt at korrelere PSR med

den lodrette acceleration målt med et
servoaccelerometer fastspændt un

der sadlen på en cykel som vist i fig.

4. Accelerationssignalet optegnedes

med en varmepenskriver af samme

type som anvendes ved faldlodsmå

linger.

En sammenligning meliem PSR og

de gennemsnitlige og maksimale ac

celerationer målt på de 12 forsøgs

strækninger er vist i fig. 5. Korrela

tionerne er ikke helt perfekte, hvilket

formentlig delvis skyldes den store

indflydelse som kørselshastigheden

har på den lodrette acceleration. Skal

metoden benyttes i større udstræk

ning, vil det derfor være nødvendigt

med en standardisering af såvel må

leapparatur som -procedure. En vis

sammenhæng er der dog, og måske

kunne man som tilladelige påvirknin

ger kræve 0,5 g (g = tyngdeaccelera

tionen) for middelværdien og 1,0 g for

maksimalværdien. Ved flyvemaski

ners taxi-kørsel i lufthavne, kræver

man normalt, at de lodrette.accelera

tioner, som passagererne udsættes

Fig. 1. NTB’sprofilometer.

SPØRGESKEMA TIL VURDERING AF CYKELSTIERS JÆVNHED

Prøvestrækning nr.: .3

meget god
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Fig. 2. Spørgeskema til vurdering afcykelstiers jcevnked.
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NABER OVNE1100°
Ovnenes ydre kappe er fremstillet af SM-stålplade,
som både ud- og indvendigt er ovniakeret. Indvendigt
er ovnene udmuret med højtisolerende sten, som
samtidig også har stor mekanisk styrke.

MODEL L51
har underhængslet dør og reguleres som følger:
Type 5 har trinløs temperaturkontrol 10-100%
Type SP er som ovennævnte, men med temperatur-
viserinstrument.
Type SR har elektronisk energiregulator for styring af
temperaturer mellem 20° C og 1100° C med en nøjag
tighed på ± 5° C.

Forlang prospektmateriale.

Komplet udrustning til vejlaboratorier.

Eneforhandling for Danmark

MARIELUNDVEJ 36. 2730 HERLEV. TELEFON 02-917511
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Fig. 3. P81 udtrykt som funktion af P81?.

PSR

Acceleration (q)

0 0 max

x

Fig. 5. P81? som
funktion af den lod
rette acceleretion.

2) en hurtig bedømmelse af jævnhe

den synes at være mulig gennem

måling af den lodrette accelerati

on som cyklisten udsættes for. Før

metoden vil kunne anvendes til ru

tinemæssig evaluering af cykelsti

er, er det dog nødvendigt at

standardisere såvel apparatur

som måleprocedure.

1 2 3 4

De få forsøg, som indtil nu er udført,

tyder således på, at der skulle være

gode muligheder for at udvikle en

metode til evaluering af jævnhed,

som vil kunne indgå i et belægnings

managementsystem for cykelstier.

Litteraturhenvisninger:

Nielsen, Kurt og Schmith, Niels Bay: Cykel

stiers jævmhed. Kursusarbejde 6761. Institut
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ment Research». Highway Research Board.

Special Report BlE, Washington 1962.
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stic ride quality criteriae. Prepared for De

partment of Transportation, 1975. (PB-253

103).

Slidlagsarbejder. Vejregelforslagvedrørende

prioritering af slidlagsfornyelse. Vejdirekto

ratet, Vejregelsekretariatet, Dec. 1976.
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PSR

på IVTB, kan man drage følgende

konklusioner:

1) kravene til en stibelægnings jævn-

hed behøver ikke at være så stren

ge som kravene til vejbelægnin

ger. En minimal tilladelig værdi

på PSI = 1,5 eller et bumpmeter

tal på ca. 400 cm/km forekommer

at være rimeligt.

for, er mindre end 0,1 g (Arizona Sta

te University, 1975). Det er bemær

kelsesværdigt, at der ved disse forsøg

er målt accelerationer på op til 2 g på

strækninger, der blev betegnet som

acceptable.

Konklusion

Af de indledende forsøg som er udført
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VEJBYGNINGENS
UDVIKLING

af professor H. H. Ravn

Tidligst kendte vogn med hjul; en tavle fun
det ved Ur (nær Eufrat) stammende fra om
kring år 3200f Kr.

I anledning af Statens Vejlaboratoriums 50-års fødselsdag blev der den 1. september 1978 på Amtsgår
den i Roskilde holdt to forelæsninger.Vi bringer den første i dette nummer; den anden følger senere. Da
tiden var begrænset, måtte man i det store og hele holde sig til udviklingen i Danmark i de sidste 50 år.

Opfindelsen af hjulet har været af af
gørende betydning for den moderne
vejbygning.

Ægypterne, som omkring 2600 år f.
Kr. byggede pyramiderne, slæbte de
mægtige stenklodser på slæder, der
vistnok somme tider gled på olierede
sten, til andre tider på ruller. Allere
de ca. 3000 år f.Kr. fandt Sumererne

på at lave vogne med hjul, som var

massive, sad på en roterende aksel og

lejlighedsvis havde læderdæk, spor-

vidden var 90 cm.

Den ældste bevarede vej i kongen-
get er oldtidsvejen ved Broskov (300

e. Kr.) - I den tidlige middelalder syn
tes man, at rejserne gik hurtigt; såle

des varede en rejse fra Aalborg til Vi
borg kun 2 døgn, og derfra var der en

uges tid til Hedeby. Men så gjorde

man også sit testamente, inden man
begav sig ud på en sådan rejse.

Vejbyggeriet var naturalarbejde og
ikke rationelt ledet, og derfor lå veje
ne hen i en meget dårlig tilstand.
Først da den franske ingeniør Mar
millod i 1764 blev ansat som overvej
inspektør, kom der system i arbejdet.
Vejforordningen af 1793 var grundla
get i 75 år (enkelte bestemmelser var
gældende til 1957), til vejloven af 1867,
da vejene var begyndt at tabe i betyd

ning på grund af jernbanernes frem
komst. Efter verdenskrigen 1914-18
voksede antallet af biler pludseligt og
stillede nye krav til vejene.

Inden vi tager fat på 50-års perio

den, skal det lige nævnes, at den sid

ste diligence kørte i 1909, og de sidste
bompenge blev betalt i Københavns

amt i 1915 (personmotorvogne 16 øre,
hestevogne 4 à 8 øre og dampomni

busser 35 øre) -

Vi er så nået op til tiden omkring

Hittitiske krigere vender hjem fra en krig
omkring 13. århundrede fKr.

Til ven$tre oldtidsvejen ved Broskov, til høj
re rester af en middelaldervej.
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Resultater fra akseltrykvægten. Antal akseltryk i den nordgående
vognbane i årene 1967-1976, idet alle akseltryk er omregnet til 100 kN
aksler; (100 kilo-Newton hed tidligere 10 t). Læg mærke til, at de ulov
lige akseltryk f. eks. i 1976 gav en belastning af vejen svarende til om
trent 33 % af totalbelastningen, medens de langt talrigere personbiler
ikke giver nogen belastning af betydning.

1928 og vil følge udviklingen inden for

emnerne projektering, jordarbejde,

vejbefæstelser, broer og driften af ve

j ene.

1. Projektering

Et vigtigt grundlag for projekterin

gen var de fortrinlige målebordsbla

de i 1:20.000, som generalstaben siden

1842 havde udarbejdet. Man startede

med at indlægge forskellige linjer på

kortet, optegne længdeprofilerne og

lave jordberegning enten grafisk el

ler ved hjælp af tabeller. Derefter

fulgte opmåling og nivellement i

terrænet for den valgte eller de valgte

linjer ved hjælp af teodolit og nivelle

ringsinstrument, båndmål og vinkel-

spejl. Det foregik stort set på samme

måde indtil 1960, da luftfotograferin

gen blev indført. Senere blev denne

udviklet ganske væsentligt, således at

man kun behøvede at indmåle nogle
fikspunkter (markeret med hvidma

lede fliser). Efter flyfotos optegnes

kort med niveaukurver, og datama

ter kan nu for en indtegnet linje lave

hele jordberegningen og udtegne per

spektivbilleder set fra forskellige vil

kårlige øjepunkter af den endnu ikke
påbegyndte vej; maskinen kan lige
frem lave en film, der viser den ud
sigt, en kørende vil få, når han gen
nemkører vejen med en valgt hastig

hed.
I 1928 byggede vejprojektering i no

gen grad på tommelfingerregler. Så
dan noget som det størst tilladelige

akseltryk (8 t 192, 8 ti 1955 og 10 ti
1976) fik vejbyggerne først brug for i
slutningen af 50’erne, da man be
gyndte at beregne belægningstykkel
ser. Fartgnenserne var for personbi
ler med gummiringe på landeveje i
1928 50 km/h, i 1932 60 km/h, fra 1955
fri hastighed og fra 1976 90 km/h (på
motorveje dog 110 km/h). Hastighe
den har bl.a. betydning for fastsættel
sen af kurveradiernes størrelser.

Fcerdselstcellinger har vi også brug
for ved projektering. De foretoges i
1928 manuelt, efter bygningen af de
store broer dog automatisk ved disse.
I begyndelsen af 50’erne indførtes de
automatiske slangeapparater, og no

get senere de elektroniske apparater
med en spole indbygget i vejbelæg
ningen. Da vi blev klar over, at der
kunne opstå udmatningsbrud i vejbe
fæstelsernes enkelte lag, måtte vi
skaffe mere viden om færdselens
vægtmæssige sammensætning, end
de almindelige færdelstællinger gav.
Derfor blev der i 1966 installeret en
automatisk alcseltrykvægt, der sene
re er udviklet således, at vægten hver
halve time ringer Statens Vejlabora
torium i Roskilde op og meddeler et
magnetbånd, hvor mange aksler, der

har passeret og hvad de vejede. Bån

det bliver behandlet på Vejdatalabo

ratoriet.
I 1943 udgav Ministeriet for offentli

ge arbejder nogle vejregler, der skul

le følges ved nyanlæg af offentlige ve

je. I de sidste år har man påbegyndt

udarbejdelsen af meget detaljerede
nye regler. Det bliver næsten således,
at fremtidens vejingeniører blot skal
finde den rigtige § i de grå bøger for
at kunne udarbejde et projekt. Det er
måske nødvendigt at få detaljerede
regler, men i disse tider, hvor man
taler så meget om miljø og motive
ring for arbejdet, må man konstate

re, at det fjerner noget af glæden ved
projektering, og desuden fjerner den
lyst, der tidligere var til at prøve no

get nyt; man risikerer, at udviklingen

gåristå.
Når talen er om projekterings

grundlag, må nævnes forsøgsvejba

nen på Roskildevej, der i årene 1925-

38 skaffede oplysninger om de for

skellige trafikanters påvirkninger på

diverse belægninger. De storslåede
AASHO-forsøg i USA 1956-58 var lige
ledes af stor betydning for teorierne

om moderne belægningsopbygning.

Det samme kommer til at gælde »Sti

nae 1972-76.
Kurver er allerede nævnt. I 30’erne

begyndte man med ensidig hældning i

kurver med !orholdsvis små radier,

også på eksisterende veje. Egentlige
overgangskurver blev først alminde
lige, da motorvejsbyggeriet tog fart.

I hele 50-årsperioden har mange
vejarbejder haft til formål at afskaffe

kurver eller i det mindste at gøre ra
dierne større. Det vakte derfor op
mærksomhed, da Københavns amt

ved en ombygning af Roskildevej i
30’erne gav den retlinede Roskildevej

Perspektivbillede af vej, der endnu ikke er bygget, lavet af datamat.

.,
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nogle kurver for at få et pænere vej-

billede. Senere er man blevet modi

gere og har bygget lange vej stræk

ninger udelukkende af kurver.

Tværprofilerne har også ændret

sig. Fra gammel tid (1793) var en vej

12,5 m bred med en kørebane på5 el

ler 5,6 m med stor oprunding (1:50). I

30’erne, da man fik jævnere belæg

ninger, blev oprundingen mindre,

især til glæde for cyklisterne, der

skulle færdes på den del af køreba

nen, der havde størst sidehældning. I

de senere år er der en tendens til at

forøge oprundingen for at undgå

aquaplaning.

Vognbanebredden er efterhånden

gået op til 3,0 å 3,75 m. Man byggede

en hel del cykelstier; kantbaner og

skillerabatter blev indført, og i 50’er-

ne i forbindelse med motorvejsbyg

geriet fik vi inidterrabatter på fire-

sporede veje. Disse rabatter voksede

til 12 m. bredde, en bredde, der som

bekendt nu er for nedadgående. På

store veje har vi fået nodspor og nogle

bakker er blevet forsynet med krybe-

spor. Både af hensyn til de kørende og

til vildtet, er visse vejstrækninger

bygget med vildthegn.
Omkring 1928 holdt man op med at

udlægge den ene rabat som sommer-

vej. En del vejtræer forsvandt under

krigen som generatorbrænde, og i

50’erne fældede man vejtræer i stor

stil; de var farlige for færdselssikker

heden. Nu er man igen i gang med at

plante vejtræer for at forbedre færd

selssikkerheden; ganske vist står

vejtræerne nu et andet sted i tværpro

filet. Rendestenenes profiler er ikke

forandret meget siden 1928; det sidste

rendestensbrædt i København for

svandt i øvrigt i 1926.

Her skal indskydes, at bilerne så

anderledes ud. Ovenstående figur vi

ser en reklame fra 1928 for en moder

ne lastbil.
Andre elementer er i de 50 år kom-

met ind i projekteringen som f.eks.

solide autoværn såvel langs vejkanter

som ind mod midterrabatter, værne

ne fra 1928 havde nærmest kun optisk

virkning. Endelig kan nævnes støj

skærme og brummende kantbaner.

Ved projekteringen af veje og ga

der, må vi i stadig højere grad be

skæftige os med færdselsregulerende

foranstaltninger. For et halvt år

hundrede siden var der kun få regule

rede gadekryds. Man regulerede ma

nuelt enten ved, at en politibetjent

gav stopsignal med hånden (tegnene

var anderledes dengang end i dag),

eller med et mere eller mindre kom

pliceret stopskilt. I 30’erne kom lys

signalreguleringen og rund kørslerne,

der dog på grund af den ringe diame

ter aldrig kom til at fungere som

egentlige rundkørsler. Senere kom

opmarchbåsene og de trafikstyrede

lyssignaler. Så begyndte man at lave

Nørre Allé i København har fået lov at beh,ol
de sine træer. Kørebanen havde i 1965 Syno
pal-tilslag til stenmaterialet.

Blomstrende frugttræer langs en smal vej har fåel lov til at blive stCiende i Kvistgaarcl, 1958.

Her har man plantet solide træstolper lige op
ad vognbanerne. På den vej var man ellers
fri for farlige vejtræer. (August 1978).

Reklame fra 1928 med en moderne lastvogn.
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vejudmundingerne efter nye princip

per, og rundkørslerne er nu ved at

forsvinde.
Efter 1950 kom der afmærkning på

kørebanerne. Vejafmærkningsbe
kendtgørelsen af 1955 gav faste ret

ningslirijer herfor og satte skub i det

te arbejde.
For 50 år siden brugte vi 5 interna

tionale vejtavler og enkelte nationale.

I Tokyo vifter man
med et gult flag, nâr
man passerer en
stærkt trafikeret ico
rebane. Flaget afle
veres i kurven efter
passagen af fodgæn
gerovergangen,
1967.

Færdselsloven af 1932 indførte en
række nye tavler, vejafmærkningsbe
kendtgørelsen af 1955 endnu flere og i
1977 fik vi så mange tavler, at det ef
terhånden er blevet vanskeligt at kø
re bil, der er nu 44 advarselstavler, 16
undertavler, 10 vigepligtstavler, 44

forbudstavler, 24 påbudstavler og
53 oplysningstavler, foruden vejvis
ningstavler, servicetavler m.m.

Da vi i 50’erne begyndte at bygge

motorveje, blev der brug for en hel

del specielle konstruktioner så som
udfletningsankrg, til- og frakørsels

anlæg o.s.v.

2. Jordarbejder.

Større jordarbejder udførtes i 1928
med gravemaskiner, der i princippet
var indrettet omtrent som moderne

maskiner. Jordtransport skete på tip-
vogne, trukket af damp- eller motor-
lokomotiver. Først efter krigsafslut

ningen kom nyt transportmateriel til

Danmark i form af buildozers, scra
pers, dumpers og læssemaskiner. Ef
ter at geoteknikken omkring 1950

vandt indpas i vejbygningen, blev det

klart, at komprimeringen var af stor
betydning, og derfor anskaffede man
moderne komprimeringsmateriel
som f.eks. fårefodstromler, vibra
tionspiader 0.1. Nok har man altid
ønsket en vis komprimering, og det
forlangtes også i betingelserne, men
alle og enhver vidste, at man i almin
delighed ikke tog det så nøje. Nogle
entreprenører brændte fingrene, da

Ned ad denne bakke trak Statens Vejlaboratorium i 1964 grusbe læsse- «Rumlekant, til at vække bilisterpà afveje.
de lastvogne eller personbiler til kollision med autoværnet. Sammen
stødet blev filmet bl.a. afflere slow-motion kameraer, rapport 1968.

s---i Afstribningsmaskine ud lægger punkterede
striberaf et tyndt lag hvidt materiale.

Striberne er stabile nok, men belægningen Tilkorselsanlæg ved Lyngbymotorvejen,
nedenunder kan ikke tCcle accelerationerne. 1978.
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man pludselig ville have betingelser

ne overholdt.

Arbejdet med moderne materiel

har medført, at jordarbejder i dag er

væsentlig billigere end for 50 år siden

og samtidig er de af bedre kvalitet.

3. Vejbefæstelser

For vejbefæstelsernes vedkommende

er der også sket en hel del siden 1928.

Dengang havde landevej ene følgende

belægninger i % af hele længden (7587

km);

Makadam

Overfladebehandling

Grus
Chaussébrolægning

Toplagsfyldning

Asfaltbeton

Tjærebeton
Brolægning

Asfaitmakadam

Cementbeton

Takket være en krise i 1920’erne, da

vejene pludselig skulle gøres farbare

for biler, havde man lidt ind i 30’erne

fået overfladebeh.andlet alle lande

veje, derimod ikke alle biveje. Det, i

forbindelse med et ret godt underlag

og udelukkende lette køretøjer, red

dede Danmarks landeveje fra øde

læggelse. Man startede faktisk med

en overtjæring for at binde støvet, se

nere blev man desuden interesseret i

et slidstærkt og vandtæt lag.

Så kom toplagsfyldningen med bi

tumenemulsion (semigrouting), og

midt i 30’erne pulverbelægningerne,

der gav de første jævne belægninger.

Hestevognenes jernfælge lavede nog

le grimme indtryk lige efter udlæg

ningen, men efter nogen tid med tra

fik blev overfladen ganske jævn. Når

man blev ked af en gammel brolæg

ning, dækkede man den med pulver,

og så holdt man asfaltbal.

Under krigen stod hele vejbygnin

gen i stampe, og lige efter fik man

dårlige bitumenkvaliteter, hvilket af

stedkom adskillige mislykkede as

faltbelægninger. Hertil kom, at man

en overgang var stærkt interesseret i,

hvor tynde pulverlag det var muligt

at udlægge.

I 50’erne kom en ny belægningskri

se: Færdselens store og talrige aksel-

tryk krævede nu en hurtig forstærk

ning f.eks. 5 cm med de nyanskaffede

udilægningsmaskiner, der havde en

stor kapacitet og desuden gav en jæv

flere overflade end håndudlægning.

Færdselen voksede stadig, og der

for begyndte man for alvor at regne

på belægningstykkelserne. Resultatet

blev, at man skulle have temmelig

tykke asfaltiag. Det var nærliggende

(i 1950) at bruge et billigt stenmate

riale: hot-mix, nu kaldet grusasfalt

beton eller gab. Udlandet havde læn

ge undret sig over vore små asfalt

tykkelser; at det havde kunnet lade

sig gøre, skyldtes dels den lille færd

sel dels den bløde bitumen vi anvend

te.
Medens pulverbelægningerne op

rindelig indeholdt bitumen B 1500, gik

man lidt efter lidt over til B 700 og i

den sidste halve snes år har vi brugt

B 200, B 100 og B 80, d.v.s. at vi nu

igen efter mange års pause laver as

faltbeton.
Omkring 1955 blev man klar over,

at en lysere belægning end den sæd

vanlige sorte asfalt var ønskelig. Man

fandt frem til, at en tilsætning på 10 à

25% lyst stenmateriale var passende.

Det var især Luxovit og Synopal, man

brugte. Samtidig startede cliskussio

En af de første scrapers, der kom til landet, 1956. Dumpers, 1965.

Fàrefodstromle, 1961.

51,9%
26,7%
12,1%
5,1%
2,6%
1,0%
0,3%
0,2%
0,1%
0,0%

Lille vibrationstromle.

.,

Udlægningsmaskine til pulver eller asfaltbe
ton, fra 1959.
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nen om, hvorvidt der skulle lægges

tætte eller àbne beicegninger, hver

med sine fordele og ulemper. Først

noget senere kom drænasfalten, der

skulle skaffe regnvandet væk fra

overfladen så hurtigt som muligt.

Drænasfaltens fordele og ulemper

(bl.a. om vinteren) er ikke opklaret

endnu.

Stobeasfalt har man brugt i alle de

50 år, men kun i byerne og kun i ringe

udstrækning. Sammensætningen blev

ændret, da man i 60’erne gik over til

maskinudlægning.
Cement betonbelægninger var der

kun 3 km af på landevejene i 1928. Se

nere har de af og til været højt i kurs

bl.a. som en prisregulator for de sorte

belægninger. Vi har haft betonbelæg

ninger, der har ligget upåklageligt i

mange år, men de nyeste har ikke

været nogen succes. De blev for hur

tigt glatte, og alkailkiselreaktionen

ødelagde dem. Mange af dem er der

for dækket med asfaltbeton, men det

er ikke en god konstruktion. I Ca. 13 år

(fra 1963) lå der på motorvejen over

Lolland en forsøgsstrækning med for
spæmft beton.

Tjære har i de sidste 15 år kun væ

ret anvendt som klæbeforbedrer.

I omtrent samme tidsrum har vi

brugt stabilt grus i adskillige belæg

ninger, som regel med held, hvis gru

set virkelig var stabilt og ikke blot

blev solgt som sådant.

Udlægningsmaskinerne er nu næ

sten udviklet til fuldkommenhed med

elektronisk styring i såvel længde —

som sideretningen. Gummihjuls
tromler og vibrationstromler ses på
adskillige arbejdspladser. Til udlæg.

ning af beton har man også gode ma

skiner, hvoraf nogle er af typen slip
form-paver.

Omkring 1969 dukkede en ny belæg

-I

.f• ....-

Kantbane belagt med en overfladebehand
ung med Synopal som afdækningsmateriale.

Udlægning af «Maribo, en pulvertopfyldning, i 1958. Den bruges ikke sä ofte nu (for stort for.
brug af arbejdskraft) som mellem 1958 og 1968.

Første forsogsstrækning med Synopal, 1956.

Tresporet vej med 2 lyse vognbaner og en mørk overhalingsbane.
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Første udlægning afstebeasfalt med maskine 1960. Maskinudlægning af cementbeton 1966.

Smuldrende betonbelægning, 4 ârgammel, 1972. Den bedste anvendelse af en udtjent betonbelægning er ned knusning
til brokker, der bruges som bund lag i en ny belægning.

Pæleværk, der ind gdr i vederiag for en forspændt betonbelmgning. Forsogsstrækning med forspændt beton, udført i 1962. Armeringen er
udlagt ogforspcendt.
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Skærvemix
Det mest stabile grusbærelag,

derkan skaffes tilveje

H+H
Hovedgaden 505 - 2640 Hedehusene - (03) 16 09 00 H+H-Stenindustrier AIS

Belægninger med Skærvemix. Skærvemix til motorveje og landeveje. Skærvemix til parkeringspladser.

Skærvemix til boligveje og stier. Skærvernix er stabilgrus kvalitet I, et
helknust produkt - med garanti.

Skærvemix kan udlægges med asfalt
udlægger, dozer eller grader. Komprimeres
med gummihjulstromle, vibrationstromle
eller pladevibrator.

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

Skærvemix fremstilles kun afNymølle H+H’s tekniske afdeling udarbejder gerne
Stenindustri i Hedehusene. uforpligtende belægningsforslag med

Skærvemix.
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Ring 3 - Motorring 4
I entreprise:
Jord-, afvanding-, bundsikrings
og belægningsarbejder.
Cementstabiliseret grusbærelag,
udlagt med Slipform Paver

Aug.Jørgenssen &TrDeIsen als

Frederikssundmotorvejen



Vejdirektoratet

Frederikssundrnötorvejen
Ring 3- Motorring 4
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Motorvejsnettet omkring København

Motorvejsnettet omkring København består af en række ra
diale motorvejsindføringer, forbundet med ringforbindelser.

Formålet med systemet er at lede den udefra kommende
trafik så direkte som muligt til bestemmelsesstedet via ra
dialindføringerne. Ringforbindelserne har flere formål, her
under at lede den gennemgående trafik uden om byen, og
fordele trafikken til forskellige dele af byområdet, og endelig
at virke som motorvejsforbindelse mellem de forskellige
omegnsområder.

Køgebugtmotorvejen fører den sydfra kommende trafik til
Københavns sydlige del, og vil, når motorvejsnettet er fuldt
udbygget, give direkte adgang til Amager og motorvejen til
Kastrup lufthavn.

Holbækmotorvejen leder den vestfra kommende trafik til
den sydlige del af byen og til centrum, og den netop åbnede
del af Frederikssundmotorvejen forbinder Motorring 4
med Motorring 3 via Jyllingevej.

Hillerødmotorvejen fører trafikken fra Nordsjælland til den
nordvestlige del af byen og til centrum, medens Helsingør-
motorvejen betjener den nordfra kommende trafik og leder
denne til den østlige del af København.

Hidtil har Motorring 3 været den eneste motorvejsfor
bindelse mellem Holbækmotorvejen, Hillerødmotorvejen og
Helsingørmotorvejen, men efter at en del af Motorring 4
fra Tåstrup til Ballerup og begyndelsen af Frederikssundmo
torvejen fra Jyllingevej til syd for Ballerup er blevet åbnet for
trafik, er der skabt en mere bekvem forbindelse for den vest
nordgående trafik i Københavns vestegn, hvilket formentlig
også vil resultere i en vis aflastning af den sydlige del af Mo
torring 3.

Dette medfører, at den trafik, der kommer i retning fra
Roskilde ad Holbækmotorvejen, og som har mål i retning af
Helsingør, med fordel kan anvende motorvejsstrækningen
fra Tåstrup til den netop åbnede del af Frederikssundmotor
vejen, der i retning mod København fortsætter i Jyllingevej.
Hvor Jyllingevej skærer Motorring 3 (Rute E 4), fortsæt
tes der ad denne til Helsingørmotorvejen.

Trafik ad Holbækmotorvejen, der har ærinde i retning
mod Hillerød, vil kunne anvende samme rute, men der vil
også være mulighed for at anvende Motorring 4 fra Tå
strup til Ballerup og videre fra Ballerup ad Ring 4 til Bags
værd, hvor der er tilslutning til Hillerødmotorvejen.

Frederikssundmotorvejen



Såfremt der køres fra Tåstrup til Lyngby ad Holbækmo

______

torvejen og Motorring 3, er længden 26 km, men køres der
ad Motorring 4, Frederikssundmotorvejen og Jyllingevej og
videre ad Motorring 3, er afstanden 22 km.

ønsker man at køre fra Tåstrup til Bagsværd ad Holbæk
motorvejen, Motorring 3 og Hillerødmotorvejen, er afstan
den 23 km, men vælges ruten ad Motorring 4 og Ring 4, er
afstanden 15 km.

Motorvejsanlægget
Den 1.11. 1978 åbnes 1. etape af Frederikssundmotorvejen,
der forlængelse af Jyllingevej er anlagt mellem Ring 3 og
Motorring 4.

Med åbningen af denne ca. 3 km lange motorvej vil Vejdi
rektoratets anlæg af veje i Københavns vestegn have nået et
foreløbigt mål.

De indledende arbejder — omfattende bygværk for skæ
ring med Motorring 4, vandledningstunneller, vejforlægnin
ger mv. — udførtes i årene 1970-72 i henhold til lov nr. 238
af 7. juni 1968 omhandlende hovedlandevejsstrækninger i
Københavns vestegn.

I henhold til denne lov ville Frederikssundmotorvejen
være at anlægge med 6 spor mellem Motorring 3 og Motor-
ring 4 med udfletningsanlæg ved begge motorveje samt
med tilslutningsanlæg til Ring 3/ Jyllingevej og Ballerupvej
(Hold-an- Vej).

Imidlertid blev bevillingerne reduceret, og de for motor
vejsanlægget fastsatte normer toges op til nyvurdering med
det resultat, at der i 1975 afholdtes en ny besigtigelse, hvor
det nu etablerede vejanlæg vedtoges udført som en 1. etape
af Frederikssundmotorvejen.

De væsentligste ændringer var, at vejanlægget i 1. etape
kun skulle udføres mellem Ring 3 og 4, at normalprofilets 2
stk. 3 sporede kørebaner ændredes til 2 stk. 2 sporede køre-
baner, og at køresporenes bredde ændredes fra 3,75 m til
3,50 m. Midterrabatten, der oprindelig var givet en bredde
på 6 m, fik herved bredden forøget til 16,5 m, hvilket på den
ubelyste vej, der gennemløber Vestskovens grænseområde,
vil komme trafikanterne til gode.

Hvad angår det oprindeligt vedtagne udfletningsanlæg
mellem Frederikssundmotorvejen og Motorring 4, der var
udformet med fri udfletning for hovedforbindelserne, og i
øvrigt sammenbygget med tilslutningsanlæg i Ballerupvej
(Hold-an Vej), blev udfletningsarilægget i forbindelse med
nybesigtigelsen ændret til et trompetanlæg med en midlerti
dig forbindelsesrampe fra Frederikssundmotorvejens vest-
gående bane til Motorring 4’s sydgående bane. Denne mid
lertidige forbindelsesrampe, der er anlagt med 2 spor og en
radius på 95 m, lader sig kun gennemkøre med begrænset
hastighed (anvist: 50 km/t).

Normal tværsnit, Frederikssundmotmvejefl

-1,

! 25o 2.350 ,v.165O 2-10 250
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Frederikssundmotorvejen



Belægninger

Belægningen på motorvejens kørebaner består øverst af 4
cm asfaltbetonslidlag, iblandet kalcineret flint (22 %).

Bærelaget er opbygget af 8 cm grusasfaltbeton, type I, 20
cm cementstabiliseret grus, 15 cm kørestabilt grus og 30-50
cm bundsikringsgrus.

På de 50 cm brede kantbaner er udført overfladebehand
ung med Synopalskærver, 8/12 mm.

I nødsporene er anvendt belægning, af mekanisk stabilt
grus, der skal græsbesås. De grønne nødspor vil virke med
til at give vejen mindre dominans i skovlandskabet og de
grønne områder.

Skråningsbeklædning under broen ved skæring med Mo
torring 4 er udført med betonfliser fremstillet med anvendel
se af slagger fra forbrændingsanstalt.

BEL,EGNINGSTV,ERSN lT

i cm overfladebehandling

med Synopal

4 cm osfoltbeton

B cm grusosfoHbeton type T
0 cm cementstabiliseret grus

Bygværker
I forbindelse med anlægget af motorvejsstrækningen er der
udført nedennævnte bygværker:

Bro for Ejby Udlodsvej, der er udført som kontinuert, for-
spændt pladebro over 2 fag.

Underføring for Harrestrup sti, der er udført som 2-char-
nier’s jernbeton ramme.

Vandledningstunnel for Københavns Vandforsyning.

Støjbeskyttende anlæg
I motorvejens nordre side er på en Ca. 400 m lang strækning
gennem Vestskoven opbygget et voldanlæg bestående af et
system af bakketoppe som støjbeskyttende foranstaltning.
Det er planen, at disse bakketoppe — der udgør et karakter-
fuldt og særdeles markant landskabselement — skal be
plantes med enkelte træer og i øvrigt tjene til græsningsom
råde for Vestskovens bestand af får og geder.

Jordarbejde
Blød bundsudskiftning
Afvandingsarbejder

Tætte ledninger Ca.
Dræn

Bundsikringsarbejder
Beton i bygværker
Belægningsarbejder
Motorvejkørebane ca.

Nødspor ca.
Ramper Ca.

Afstribning Ca.
Autoværn ca.

ANLÆGSUDGIFTER incl. moms
(excl. projekterings— og admin,strot onsodgitter

and rager cc. 34 miH. kroner
fordelt således:

8.900 Ibm Teknisk odstyr

ca. 15.400 Ibm
ca. 55.600m3
ca. 3.000m3

45.200m2
19.000 m2
20.200 m2
2.300m2
1.700lbm

Stabi{f grus typetr

Bro for Ejby Udlodsvej.

Følgende hovedmængder kan nævnes:

Ca. 208.000 m3
Ca. 32.700m3

Broer

Areojerhvervetse

Sol ægni nçsDredec
motorvej

ordorejde xfvcrrd rg.
bunds,kr:ng somt
skærende veje

Frederikssundmotorvejen



Projekterende, konsulenter og entreprenører

Bygherre: Vejdirektoratet

Projekt og tilsyn:
Vejanlæg:
Københavns amtskommune, Tekn. forvaltning

Broanlæg: Viaplan A/ 5, Vejdirektoratet,
Københavns amtskommune, Tekn. forvaltning

Belysning: NESA

Konsulenter:
Æstetiske konsulenter:
Hans Frederiksen, Niels Holm og J. Palle Schmidt

Geo teknik:
Geoteknisk Institut
Vejdirektoratet, Statens Vejlaboratorium

Entreprenører:
Jord-, afvandings- og broarbejde:
August Jørgenssen &Troelsen A/S
H. Hoffmann &SønnerA/S
Nils P. Lundh A/S
Poul E. Svendsen A/S
Jakob Ottesen
Alex I. Hansen b- Søn A/S

Belægningsarbejder:
August Jørgenssen Et-Troelsen A/S
Superfos Dammann-Luxol A/S

Auto værn:
J. BladtA/S

Hegn:
Dansk Søm- og Traadfabrik A/S

Belysningsanlæg:
NESA

Skilteportaler:
ER-Electric A/S

Nødtelefonanlæg:
Siemens A/S

Trafiksignalanlæg:
Brdr. B. og E. Hansen

Afmærkning:
V. Mølgaard
Forza-Skilte A/S
Dansk Vejmarkering A/S

Græssåning:
Dæhnfeldt A/S

Frederikssundmotorvejen



Zusammenfassu ng Summary

Dieses 3 Km lange Autobahnteilstück, weiches voraussicht
Iich anfang November 1978 dem öffentlichen Verkehr über
geben wird, ist die 1. Etappe der »Frederikssundsauto
bahn.

Die Aufgabe dieser Autobahn ist es, die Ringstrasse B 3
mit der im letzten Jahr eröffneten Motorring 4 Autobahn zu
verbinden.

Mit der Eröffnung dieses neuen Abschnittes hat die däni
sche Strassenbauverwaltung den Ausbau des im Raume
»Kopenhagen-West erbauten Autobahnnetzes vorläufig
beendet.

Diese Autobahn, welche an ein naturschönes Gebiet —

genannt Westwald — angrenzt, wurde mit elnem Mittel
streifen von 16,50 m Breite angelegt. Der Autobahnquer
schnitt besteht weiter aus 4 Fahrstreifen mit je 3,50 m’s
Breite und 2 Standspuren mit einer Breite von 2,5 m. Die
Querschnitte der Anschlussrampen zur Motorring 4 Auto
bahn sind 2-spurig.

Der Autobahnoberbau besteht aus 20 cm zementstabili
siertem Schotter, 8 cm Asphalttragschicht und 4 cm Ver
schleissschicht (Asphaltbetondeckschicht).

Die Randstreifenmarkerung besteht aus Oberflächenbe
handlung mit Synopalsplitt. Die Deckschichte der Stand
spuren besteht aus gut verdichteter Schotterdecke die mit
Gras armiert wurde.

4 Bauwerke dienen der Uber- oder Unterführung von
Strassen, Wegen und Wasserversorgungsan lagen. Mit dem
Bau der Autobahn konnte im Herbst 1975 begonnen wer
den.

Die Gesamtbaukosten betrugen ohne Entwurfs- und
Bauaufsichtskosten ungefähr 34 mill. D.Kr., die sich mit
13% der Gesamtbaukosten für Grunderwerb, 83% für Erd-,
Decken- und Brückenbau und 4% für die Technische Aus
stallung (Notrufsäulen, Leitschutzplanken u.s.w.) verteilen.

At the beg inning of November 1978 the Jyllingevej will be
extended from Ring Road 3 to 4 as the first stage of the Fre
derikssund Motorway. This 3 km long extension will, for the
time being, conciude the Ministry of Transport’s road buil
ding west of Copenhagen.

The preliminary structural work and the road works were
executed between 1970 and 1972, butin 1975 the standards
for motorways were revised, and a new survey resulted in a
decision to continue the project as a first stage of the mo
torway to Frederikssund between ring roads 3 and 4. 6 lanes
were to be reduced to 4, the width of each lane to be 3.50 m
instead of 3.75 m. However, the central reserve (originally6
m) could now be increased to 16.5 m — an advantage to
drivers on an unlit road in a wooded area.

The road consists of a 4 cm thick bituminous wearing
course on a foundation of 8cm of hot mix, 20 cm of cement
stabilized aggregate, 15 cm of stabilized aggregate and 20-
30 cm of coarse aggregate.

The 50 cm wide marginal strip contains light synopal
chippings.

The shoulders consisting of stabilized aggregate are sown
with grass in order to harmonize them to their surroundings.

2 bridges, a tunnel for piped water and a pedestrian and
cycle tunnel have also been constructed.

The costs inciuding design and administration amount to
D.kr. 34 millions and are apportioned as follows:

13% for expropriation
83% for earthworks, roadworks and structures
4% for technical equipment

Frederikssundmotorvejen

Frederikssundmotorvejen set mod vest.

Bagside: Tilslutningen ved Ring 3. (Foto: Aerodan).
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Selv om vi i dag
tænker i helt andre »baner<,

skylder vi de store
kunstnere tak,

fordi de så smukt
forevigede vore

gamle veje.

Moderne vejbygning
-det er

Ir Superfos
Dammann-Luxol ais

Thorvald Læssøe: Vej gennem landsby.
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ningstype op. Det var den såkaldte
dybcieasfalt (helbituminøs belæg
ning), d.v.s. en asfaltbelægning ud
lagt direkte på planum eller på et
bundsikringslag. Fordelene ved disse
belægninger skulle blandt andet være
mindre frosthævninger, større bære-
evne i tøbruddet og mindre belæg
ningstykkelser. Det er endnu for tid
ligt at afgøre om dybdeasfalt opfylder
forventningerne, men meget tyder
derpå.

I 1970 tog man til England for at
studere Hot Rolled Asphalt. Siden er
lignende belægninger blevet brugt
her i landet, idet man ønskede en tæt,
mørtelrig belægning med en forholds
vis hård bitumen. Da det medførte, at
friktionen blev lille, blev det nødven
digt at tromle bituminerede skærver

ned i overfladen, ligesom man allere
de havde gjort det med støbeasfaltbe
lægninger i en årrække.

Kontrollen med vejbefæstelser har
været gennem en rivende udvikling i
de 50 år, men skal ikke omtales her.
Der henvises til Dansk Vejtidsskrift
1978, nr. 8b.

4. Broer

I den periode, vi betragter, har der
været brug for at bygge en mængde
broer i forbindelse med vejene. De
mindre er som regel bygget i beton (i
de senere år af og til af præfabrikere
de elementer), de større i stål. Køre
banebelægningerne på broer giver
flere specielle problemer, og det gør
vedligeholdelse af betonbroer også.
Det gælder for broer som for belæg

ninger, at det vi laver i dag ikke er
nær så holdbart som det, der blev la
vet for århundreder siden.

5. Driften at vejene

Driften af vejene var før i tiden ikke
særlig kompliceret. Nu er det lige

frem blevet et livsfarligt job at ar
bejde på vejene. Vejlaboratoriets
græshoppe, et af de største og mest
iøjnefaldende skrumler, der færdes
på vejene, med ekstra kraftige blink-
lys blev for nylig påkørt af en lastbil,
heldigvis uden at personer kom til
skade.

Forstærkningsarbejder på grund af
den mere intense og tungere færdsel
er allerede nævnt. I 1955 havde am
terne overbelastningsskader for 8

Anlæg tilfremstilling af stabilt grus. Udlægningsmaskinens følere aktiveres ved berøring af en stramt ud
spændt klaverstreng. Derved styres maskinen dels i sideretningen
(tv. i figuren), dels i kejderetningen (omtrent midt i billedet).

Den nye Lillebæltsbro med omfattende forberedelser til udlægning af Bro fra 1787 bruges endnu, Fredensborgvejen.
s tobeasfaltbelægningen, 1970.
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mio. kr. Mange vejstrækninger har

man måttet gøre bredere; disse side-
udvidelser er vanskelige arbejder,

selv om de ikke kræver ekspropriati

on, dels fordi det ikke er så let at få

udvidelsen til at arbejde sammen

med den gamle kørebane, dels fordi

den nødvendige sidestøtte ofte bliver

for ringe.
De svage veje bliver ujævne; »Mo

tora berettede om den canadiske

præst, der beklagede sig over de dår

lige veje. »Alt det arbejde, jeg lægger

i min søndagsprædiken, går til spilde,

når menigheden kører hjerne.

FrIktionen kan på grund af slid el

ler forkert sammensætning, blive for

lille på såvel asfaltveje som på beton-

veje. Et nyt slidlag er den bedste løs

ning på en sort vej, men andre meto

der som f.eks. slibning af riller kan

bruges på begge typer af vèje.

Vintervejvedligeholdelsen er et ka

pitel for sig. For 50 år siden blev vin

terglatte veje gruset, og hestene blev

broddet. Som påvist ved forsøg i 1954

var grusningen ikke særlig effektiv,

idet gruset kun forøgede friktionen

ganske lidt og desuden hurtigt blev

blæst ud i rabatten af færdselen.

I slutningen af 60’erne fandt man så

på at salte, og den metode vil nok al

drig gå af mode igen, selv om der er

en del ulemper ved den. Opvarmning
af kørebaner er også effektiv, men er

så dyr både i anlæg og i drift, at kun

mindre og specielle arealer kan kom

me på tale.

Hvis en kørebane er isglat, kan det

anbefales at køre med pigdæk; men

på saltede veje kan pigdæk forringe

friktionen, og da de desuden slider

uforholdsmæssigt meget af slidlage

ne, burde de forbydes, inden de bliver

mode her i landet.

Snerydning er nu sat i system, i alt

fald på de store veje. Efter en præ

ventiv saltning fryser sneen ikke fast

til kørebanen, der således kan holdes

fri ved afvekslende fejninger og salt

ninger. Falder store snemængder,

har man i de senere år anskaffet

kraftige plove og sneslynger til ryd

ningen.

Tøbrudsskaderne har været mang

foldige især efter strenge vintre som

f.eks. i 1955. De helt store skader kan

undgås ved at indføre vægtrestriktio

fler, det skete første gang i 1963, idet

dog et vist vejnet holdes restriktions

frit.
Repaving er højaktuel i dag; men

det emne, såvel som mange andre,

f.eks. vejbelysning, har der ikke væ

I

‘-1

En motorvej med betonbelægninj er blevet for glat. Problemet er her
klaret, i alt fald for nogle âr, ved skæring af riller, 1972.

Pà Hammersmith-flyover indlægges i 1961 elektriske varmelednin
ger, sâledes at sne smelter umiddelbart efter at den er faldet.

Det Synopal-holdige
slidlag er fjernet i
koresporene af pig
dæk. Nu kører man
pà et bundlag, der
ikke holder ret længe
til den kørsel, Oslo
1972.
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ret plads til at komme ind på i denne

oversigt.

6. Tendenser i vejbygningen for tiden

I dag er der en tydelig tendens til at

bygge mere kortsynet end for blot 10

år siden, for eksempel nøjes man nu

med en tosporet motortrafikvej, hvor

man tidligere ville have bygget en fi

resporet motorvej, eller man dilmen

sionerer belægningerne for en bety

delig kortere årrække end forhen, el

ler man tager til takke med en over

fladebehandling i stedet for asfaltbe

ton. Det giver alt sammen en øjeblik

kelig besparelse; men taget over en

længere årrække vil det alligevel ikke

altid være en økonomisk fordel, og en

trafikal fordel vil det næsten aldrig

være. Det er dog klart, at politiske be

grundelser kan spille en større rolle

end teknisk-økonomiske, og det ligger

uden for mit emne.
Til slut kan konstateres, at vi, i alt

fald nogen tid fremover vil have brug

for veje. Endvidere, at de er farlige, i

gamle dage på grund af stratenrø

vere, i dag på grund af færdselen, at vi

stadig bliver griset til, når vi færdes

på vejene, i gamle dage af opsprøjt

fra vandfyldte huller, i dag fra pytter

på kørebaner med for lille fald, at vi

stadig er udsat for en ubehagelig for

urening, i gamle dage med støv (så

vel om sommeren som under bar

frostperioder), i dag med giftige for

brændingsprodukter fra bilerne.

Men vi overvinder vel alle disse be

sværligheder, og jeg ønsker oprigtigt,

at Statens Vejlaboratorium i de næste

50 år vil få mulighed for at yde sit bl-

drag til udviklingen, hvilket ønske og
så indebærer, at lokaleproblemerne
snart løses på en tilfredsstillende må
de.

•
,

‘ “.

••;:;; .,

.

4
——-—

En sneslynge med stor kapacitet, 1969. Hovedvej A 2 under tobrud i 1955.

Pâ hovedvej A i i Jylland svigtede bæreevnen i 1955, säledes at mange vogne korte fast.
Falck’s redningskorps havde et køretøj stationeret her i en lang periode.
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Vej-Eu 17. 77-30.6. 78
Vejsektorens efteruddannelse har af
viklet sit 2. kursusår omfattende ef
terårssemestret 1977 og forårsseme
stret 1978.

VEJ-EU blev etableret på initiativ
af Vej direktoratet, og et udvalg på 7
medlemmer nedsattes bestående af
repræsentanter udpeget af Vejdirek
toratet, Amtsrådsforeningen, Kom
munernes Landsforening/Køben
havns Kommune, Entreprenørfor
eningen og uddannelsesinstitutioner
ne (DTH/DIA/Teknika). Den faglige
målsætning for udvalgets arbejde
formuelredes således: at uddanne
vejsektorens medarbejdere til pà
bedst mulig mdde at løse vejsek
torens aktuelle og fremtidige tek
nisk/faglige arbejdsopgaver.

Som sekretariat til varetagelse at
den daglige administration i forbin
delse med gennemførelse af kurserne
antoges Danske Ingeniørers Efterud
dannelse, DIEU.

VEJ-EU tilbyder nu 3 kursustyper:
Indlcrringskurser, hvor deltagerne
bibringe et sådant kendskab til kur
sets emner, at de vil være i stand til
senere i deres daglige virke selv at lø
se eller formidle løsning af de givne
problemer; lukkede kurser, d.v.s.
iridlæringskurser, hvor rekvirenten
køber et helt kursus og selv stiller lo
kaler m.v. til rådighed; pakkekurser,
der er 1-dags introduktionskursus til
et nyt emne eller ny metode. Pakke-
kurser sigter således mod at belyse
problemstillinger og skitsere løs
ningsmetoder, mens et mere indgå
ende kendskab må erhverves på an
den måde f.eks. gennem et indlæ
ringskursus.

Aktiviteten har siden første seme
ster i efteråret 1976 været støt stigen
de. I beretningsåret er pakkekurser
ne blevet introduceret som ny kursus-
form, og som det vil ses af de følgende
oplysninger, er ideen blevet overor
dentlig vel modtaget. Der har i beret
ningsåret været udbudt 42 indlærings
kurser (28 i 1. kursusår) og 2 pakke-
kurser. Der gennemførtes 34 indlæ
ringskurser, mens 8 kurser blev an
nulleret på grund af for ringe tilslut
ning. Endvidere gennemførtes 23 1-
dags pakkekurser i emnet vejaf
mærkning. 552 kursister har deltaget
i de egentlige kurser (408 i 1. kursus-
år), hvortil kommer Ca. 575 deltagere

på pakkekurserne. Antallet af delta
gertimer på de egentlige kurser er
beregnet til 14.400 (7830 ii. kursusår).
Nedenstående oversigt viser kursi
sternes tilhørsforhold og uddannelse
(tallene i parantes er for beretnings
året 1976/77).

Ialt 552 (408)

Amtstrafikmodellen
Anv. af edb, Vejproj. I
Anv. af edb, Vejproj. II
Beregn. af brogeometri
Beplantning, Anlæg og drift
Beplantning, Planlægn
Databehand. af analyser
Drift og vedl. afveje
Eftersyn/vedl. af broer
Entrepriseplanlægn
Forstærkn. af vejbefæstelser
Jordartsbedømm. i marken
Lab.undersøgelser, asfalt
Lab.undersøgelser, jord
Massedisponering
Opstill. af trafikmodeller
Persp. afbildn. afvejanlæg
Planlægningslovgivning
Prisbog
Projektering af vejkryds
Rep. af betonbygværker
Sikkerhed på arb.pladsen
Trafik, Bytrafik
Trafikøkonomi
Trafikplanlægningssystem
Uheldsstatistiksystem
Vejafmærkning
Vejafvanding
Vejgeoteknik
Vejregler for slidlag
Vejstøj

Deltager-
Uddannelse antal

Ingeniører 0.1 405
Tekn. ass. o.l 89
Andre 58

Ialt 552

Til disse tal skal især fremhæves, at
antallet af deltagere fra primærkom
munerne og fra den private sektor er
øget mærkbart i forhold til forrige år.
Således er deltagerantallet for pri
mærkommunerne steget fra 72 i 1.
kursusår til 123 i beretningsåret,
mens deltagerantallet fra den private
sektor er steget fra 44 til 108.

Det har været et udtalt ønske fra

Antal deltagere

Deltagerantal
Ansættelsessted på indlær. kurser

Vej direktoratet
Amtskomm. tekn. forv
Primærkomm
Uddannelsesinst
Anden off. virksomh
Rådgivende firma
Entreprenørvirksomh
Anden privat virksomh.

117 (125)
128 (158)
123 ( 72)

9 ( 3)
67 ( 6)
47 ( 22)
12 ( 22)
49 ( 0)

Kursusnavn

Kursus-
varighed,

dage

Antal kurser
I beretningsåret I alt

Udbudt/Gennemført gennemført

I beretn.

året I alt

3
3
3

3
3
3
3
3

3
3
5
5

2

2
3
3

3

3
3
3

2Y2
2
2

2
2

2
2

1
2

2
4

2

3

2

2
2
3

2
2

42

0
2
2

2
0

2

2
4

2

0

0
0
3

2

2
3

2

34

2
3
3

i
2
0
3
3

4
4
2
3

0
0
2
0
0
3
2
2

4
3
3

3
2
3

62

0
28
23

16
38

0
22
28

40
60
10
19

0

0
0

60

40

13
27
53

11
50
14

552

17
46
40
10
16
38

0
70
48
25
60
60
20
29
20

0
0

22
0
0

60
20
40
16
59
44
53
20
41
50
46

960

Pakkekurser:
Vejafmærkning 1 23 Ca. 575
Vejstøj i 0 0

Statistik over hidtil afholdte kurser.
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VEJ-EU’s side at få skabt forståelse

for efteruddannelsesbehovet i pri

mærkommunernes tekniske forvalt

finger. Dette er lykkedes i et efter

udvalgets opfattelse tilfredsstillende

omfang. Man håber dog på en fortsat

stigende interesse fra primærkom

munerne.

I beretningsåret har VEJ-EU opnå

et godkendelse af Kommunernes

Kursusvurderingsråd, forstået såle

des at man fra rådets side betragter

VEJ-EU som en offentlig kursusar

rangør på linie med Forvaltningshøj

skolen, Den kommunale Højskole

m.fL, hvis kurser ikke skal godkendes

af rådet, men alene forelægges dette

til orientering.

Af årets regnskabsoversigt er hentet

følgende hovedtal (tallene i parantes

er for beretningsåret 1976/77):

Mens VEJ-EU beholdningen pr. 1.7.77

var Ca. 152.000 kr., er beholdningen

pr. 1.7.78 ca. 141.000 kr.

VEJ-EU’s økonomiske målsætning

sluttet at forhøje kursuspriserne for

efteråret 1978 med Ca. 10 i forhold

til forårets kursuspriser.

er som bekendt, at kurserne skal hvi

le i sig selv. På baggrund af regnska

bet og som en følge af de generelt sti

gende omkostninger har udvalget be

[ . Nye maskiner

Ny hydraulisk
kantstenslægger

Af Oksbøl Maskinfabrik I/S, der ef

terhånden har spcialiseret sig i ud

styr til flise- og fortovsarbejde, er nu

udviklet en længe ventet nyhed, en

hydraulisk kantstenslægger.

Fortovskantsten vejer normalt

godt 100 kg og bæres med specialtæn

ger af 2 mand. Mange mennesker har

ødelagt ryggen ved netop dette arbej

de.
Den nye kantstenslægger gør dette

arbejde betydelig lettere, idet én

mand nu kan udføre to mands arbejde

og vel at mærke på en måde, der ikke

belaster ryggen.

Firmaet har tidligere udviklet den

nu kendte, og meget anvendte Ponny

flisenedlægger, som er patenteret i en

række europæiske lande.

Den nye Ponny kantstenslægger

bygger på samme princip, d.v.s., at

man med et sækkevognshgnende stel

på hjul, ved hjælp af en hydraulisk

cylinder og ved betjening af et hånd

greb, kan sænke kantstenene ned på

deres plads i udgravningen.

En særlig nyhed er selve løftetan

gen, der griber og løfter kantstenene

på en ny og fiks måde, der gør at hele

karitstenslæggeren er yderst nem og

let at betjene. Således kan stenene

sættes ganske tæt mod hinanden uden

fugeafstand og ved renovation af æl

dre fortove, kan de gamle kantsten

også nemt tages op igen.

1000 kr 1000 kr.

Kursusafgifter 894 (590)

Direkte kursusomkostn 631 (270)

Sekretariatet (DIEU) 237 (122)

Information samt div. matr 51 ( 46)

894 (590) 919 (438)

Renteindtægt 14

Underskud (forbrug af

VEJ-EU beholdning) 11

919 919
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Stojafskærmninger

Effekt og omkostninger

af civilingeniør Torben Jacobsen, VDL, Vejdirektoratet

Omtale af Vejdatalaboratoriets rapport
nr. 22, »Støjafskærmningerc

Den stigende interesse for miljøet,
der omgiver os, har medført, at der
flere og flere steder er etableret støj
afskærmninger langs vore veje. Hvad
er erfaringerne med disse støjaf
skærmninger? Hvor store har om
kostningerne været? Er der nogle
vedligeholdesmæssige problemer?
Etc. For at besvare bl.a. disse
spørgsmål har Vej datalaboratoriet
foretaget en systematisk gennem
gang af eksisterende støjafskærm
ninger. Materialet er samlet i en rap
port, der er tænkt som støtte til de
myndigheder og projekterende, der
fremover skal foretage opsætningen
af nye støj afskærmninger.

Rapporten er opdelt i fire kapitler. I
kapitel 1 omtales de nødvendige aku
stiske begreber. Kapitel 2 angiver de
typer af støjafskærmninger, der ken
des i dag. En beskrivelse af 9 udførte
støjafskærmninger findes i kapitel 3.
Kapitel 4 er et katalog over forskelli
ge typer af støjafskærmninger, der
forhandles på det danske marked.
Rapporten afsluttes med en littera
turliste. Yderligere findes et kort en
gelsk resumé. Nedenfor uddybes kort
indholdet af de fire kapitler.

Udover akustisk terminologi og de
finiitioner beskrives indsætnings
dæmpningen i kapitel 1. Indsætnings
dæmpningen er et udtryk for forskel
len mellem vejstøjens styrke før og
efter skærmens opstilling. I rappor
ten konkluderes, at det er teknisk mu
ligt at opnå indsætningsdæmplilnger
på 5-20 dE (A), 5 dE (A) er relativt let
at opnå, 20 dE (A) er yderst vanske
ligt at opnå. I kapitlet findes en syste
matisk gennemgang af de faktorer,
der har indflydelse på indsætnings
dæmpningens størrelse. Kapitel 1 af
sluttes med 2 tabeller, der angiver
indsætningsdæmpningen for forskel
lige skærmstørrelser og afstande
mellem vejmidte, skærm og modta
ger.

Kapitel 2 omhandler de i dag kendte
typer af støjafskærmninger. Den
hyppigst forekommende form for
støjafskærmninger er jordvolde, der
på trods af at de er meget pladskræ
vende ofte er teknisk og økonomisk
fordelagtige. Ved afskærmninger,
hvor højden overstiger 4-5 m, er det
som regel lettere at indpasse en vold
end en skærm i landskabet. Udgifter
ne til etablering af jordvolde varierer
meget afhængig af ekspropriations
udgifterne og muligheden for at skaf
fe jord. Forskellige konstruktionsmu
ligheder for træskærme og beton-

skærme beskrives. Betonskærme ud
formes enten som en ren betonskærm
eller også opbygges de som jordfyldte
mure, der kan tilplantes. Sidst i ka
pitlet omtales andre muligheder for
afskærmninger.

I kapitel 3 findes en række eksemp
ler på udførte støjafskærmninger.
For hvert eksempel angives følgende
oplysninger: placering, skærmtype,
højde, længde, arealbehov, opførel
sestidspunkt, vedligeholdelse, etable
ringsomkostninger samt motiverin
gen for opstillingen. Yderligere er
indsætningsdæmpningen beregnet og
i nogle tilfælde også målt.

Det sidste kapitel er et katalog over
en række støjafskærmninger, der
markedsføres i Danmark. For hver
type findes en beskrivelse samt pro
ducentoplysninger. Ligeledes angives
for hver type prisen for opsætning af
en 500 m lang og 3 m høj støjafskærm
ning opstillet i det åbne land 4 m fra
vej side langs med en eksisterende ho
vedlandevej på Sjælland.

Rapporten, der udgives i Vejdata
laboratoriets rapportserie, foreligger
færdigtrykt i december måned 1978,
hvor den vil blive distribueret efter
laboratoriets udsendelsesliste. Yder
ligere eksemplarer kan bestilles på
Vejdatalaboratoriet, tlf. (02) 919633.

Det stod i Dansk Vejtidsskrift for 50 år siden

Rigsdagen havde i 1924 vedtaget af bygge en
jernbanebro over Lillebælt. I 1927 fremsatte
regeringen forslag til bygning af en kombine
ret jernbane- og vejbro. Middelfart byråd
fremsatte enske om og fik gennemtrumfet, at
færdselen til broen skulle føres gennem by
ens smalle gader (kerebanebredde 6,25 m).
Besigtigelseskommissionen henstillede imid
lertid, at færdselen blev ført uden om byen. I

1928 ventede man på regeringens afgørelse,
således at arbejdet med broen kunne påbe
gyndes.

Banechef Flens borg, side 4-16, 1928.
Chaussébrolægning bør ikke udføres i min

dre bredde end 4 m på landevejene; dette mi
nimum motiveres af de vanskelige økonomi
ske forhold i øjeblikket.

0., side 59, 1928.

Et led i fodgængernes beskyttelse var for
højelsen af kantstensopspringet fra 10 å 12
cm tli 17 å 20 cm. Tidligere kunne man ikke
gå højere op på gnind af datidens lange,
upraktiske damekjoler. Den nu herskende
mode, den smukke knæfri kjole, hindrer ikke
længere damerne i at tage lange skridt.

Civilingeniør V. Maling, side 6875, 1928.
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LEI Nye bøger

Transport and Road Research 1976,
Department of the Environment,

Department of Transport, Her Ma

jesty’s Stationery Office, 1977. Pris
£ 3,75 net.

Denne årligt udkommende rapport

fra det engelske transport- og vejla
boratorium (Transport and Road Re
search Laboratory, TRRL) handler
— som i alle de senere år — om akti
viteter på tre områder: Veje og
broer, Færdsel og færdselssikkerhed,

og Transport. Derudover omtales

ganske kort oversøiske aktiviteter og
laboratoriets centrale afdelingers
virke.

Transport

Transport-afsnittet er opdelt i 8 for

skellige emner.

1. Plankrgning. Der er udarbejdet

en ny model for væksten af antallet af

personbiler. På fig. 1 ser man antallet

af vogne pro persona i årene 1970 til

2010. Den punkterede kurve svarer til

den hidtidige model, de fuldt optrukne

kurver til den nye med det højeste og

det laveste af de valgte mætnings

punkter.

En undersøgelse af sammenhæn

gen mellem den service, offentlige

transportmidler tilbyder, og antallet

af passagerer følges af studier over

ældre menneskers rejser. Lokale ture
sker meget ofte til fods. Rådighed
over en bil har stor indflydelse på an
tallet af ture. Det er dog kun få gamle
(over 65 år), der ejer en bil. Hele 45 %
havde af helbredsgrunde vanskelig
heder med at færdes til fods.

Et interessant eksperiment med 6,3
km cykelstier på boligveje i Ports

mouth varede i 8 måneder. Bilkørsel

var forbudt på disse gader undtagen

for folk, der boede ved dem. De mid

terste 3 m af kørebanerne var afmær

ket (fig. 2) som cykelsti ved 2 punkte
rede linier, således at der blev ca. 2 m
brede vognbaner for biler på hver
side af cykelstien, der i øvrigt marke

redes med malede symboler med re

gelmæssige mellemrum. Tællinger

viste, at bil-færdslen blev 46 % min
dre og cyklistantallet steg med 15 %.
Ulykkesstatistik kunne ikke laves for

så kort en periode.

2. Bustransport. Bus-vognbaners op
rettelse er den almindeligste metode
til at give busser prioritet overfor an
den færdsel. Det er altid en fordel for
busserne; men for den øvrige færdsel
kan det under visse omstændigheder

frembyde væsentlige ulemper. Man
fandt ud af, at for busbaner, der har

Fig. 1.
Range of revised car
ownership forecasts.

samme færdselsretning som nabo
vognbanen, gælder, at den er desto
mere berettiget jo nærmere færdsels
intensiteten er ved det lyssignalre

gulerede kryds’ kapacitet. Endvidere
viste det sig, at bus-banen bør slutte
før stoplinien ved krydset; anden
færdsel får derved en vognbane
ekstra til opmarch.

Bus-baner med »forkerte færdsels
retning i gader med ensrettet færdsel

komplicerer gadeskæringerne og kan

i visse tilfælde forsinke den øvrige

færdsel ganske væsentligt.
Bus-prioriterende lyssignaler fun

gerer på den måde, at en bus, der
nærmer sig et grønt signal, styrer

lyssignalet således at grøn-perioden
forlænges. Er signalet rødt, forårsa
ger bussen, at det hurtigt skifter til
grønt. Studierne viste, at gevinsterne
i almindelighed er små.

Flere forsøg med »Dial-a-buse om
tales kort.

3. Transport udenfor byerne. Landli
ge vejes miljø-virkning er undersøgt.
Tre faktorer spiller en rolle: a. Ve
jens forstyrrelse af landskabet, b.
Landskabets kvalitet set fra vejen og
c. Vejstøjen. En plan for diverse un
dersøgelser nævnes.

4. Bybaner og
5. Inter-city transport (refereres ikke
her).

6. Godstransport
Kørsel med gods i byer studeres. For
Londons vedkommende har man un
dersøgt flere muligheder spændende
fra forbud mod kørsel med lastvogne
på over 16 t bruttovægt i det indre
London til indretning af særlige last-
vogns-veje.

Interviews viste, at nævnte forbud
(hele døgnet) ville medføre, at 57 %
ville vælge mindre vogne; kun 3 %
ville omlade. Laboratoriet vil finde
omkostningsforøgelsen ved omlad
ning.

Store lastvogne (op til 15 m lange og
32 t bruttovægt) forsinker færdselen
på alle typer veje; talværdier findes i
entabel.

Sammen med lastbil-fabrikker har
man lavet et grundlag for fremtidig
lovgivning om støjgrænser.

Set fra et miljø-synspunkt kan
transport af både finkornede og grov
kornede faste stoffer i rørledninger
have store fordele fremfor transport
med lastbiler. Slidmåliriger foretages
på rørene.

7. Energi og transport
Inden for levetiden af de motorveje,
der bygges i dag, vil olieressourcerne

0.3

Year

I0

— —

— — — — —
__ ____ —

Fig. 2.
Gyde routes marked
with broken white li
nes and cycie sym
bols.

Parking and access

Cycle ane

Parking and access
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antagelig slippe op. Det vil blive nød

vendigt at finde erstatninger inden år

2025.
Flydende brændstof lavet af kul sy

nes at have en fremtid; det er billige

re at bruge i en bil end elektrisk ener

gi fra en akkumulator (bly eller na

trium-svovl).

8. Transport og omgivelseime

Bly-forurening langs motorvej M4 er

undersøgt ved Harlington. Den er for

mindsket med i løbet af tre år,

hvilket dels skyldes en reduktion at

blyindholdet i benzinen, dels de kø

rendes bestræbelser for at spare ben

zin.
En vurdering af to sider af luftforu

reningens virkning på mennesker og

færdsel er i gang. Laboratoriet følger

virkningen på folk inde i vognene og

måler desuden indholdet af ildelug

tende udstødningsgas i atmosfæren.

Støj skærme langs M6 af 3 m højde

reducerede støjen med 9 dB(A) ved

huse 50-100 m fra vejen.

Ved byen Tring (10.000 indbyggere)

blev bygget en omkørselsvej, hvillet

formindskede den gennemgående

færdsel med 40-45 %. Før bygningen

var 75 % af befolkningen generet at

færdsien; efter, kun 47 %. Der var

altså en tydelig virkning, men man

havde ventet større forskel.

Veje og broer

1. Vejplankcgning
Laboratoriet har udarbejdet en serie

regnemaskineprogrammer »HOPSa

til bestemmelse af bedste tracering.

2. Jordarbejde
Jordtryk på støttemure er målt og

sammenlignet med tryk beregnet ud

fra Coulombs teori.

Temmelig små ændringer i forhol

dene på en byggeplads kan få alvorli

ge følger for tungt jordflytningsma

teriels kapacitet. Man fandt frem til

en parameter »moisture conditiona

med værdier varierende fra 0 (meget

våd) til 20 (meget tør), baseret på den

spordybde en mellemstor scraper la

ver ved en enkelt passage. Ved hjælp

af denne parameter kan man skønne

sit jordflytningsmateriels ydeevne.

3. Dimensionering af vejbefæstelser

Komprimeringen af tætte bituminøse

bærelag er undersøgt med henblik på

at bruge små bindemiddelindhold.

Hvis man lader tromler passere ofte,

medens materialet er varmt, tyder

meget på, at man kan nøjes med 2,4

% bindemiddel (se fig. 3, hvor ordi

naten VMA er hulrumsprocenter i

stenmaterialet og abscissen er bitu

menprocenten).

Forskydninger har man fundet,

hvor der ikke under udlægningen er

opnået en god forskydriingsstyrke i

fugen mellem slidlag og bærelag.

Hvis bærelaget er koldere end 15°C og

slidlaget tromles fra 155 til 125°C er

faren tilstede.

4. Vejmaterialer
Skridsikre veje kræver stenmateria

ler med stor modstandsdygtighed

mod polering, i alt fald på stærkt trafi

kerede veje. England har store fore

komster af egnede materialer. Des

uden kaicinerer man Bauxit, hvilket

giver et særligt poleringsresistent

materiale.
Betonveje, der er blevet for glatte,

kan reddes ved skæring af riller; men

det er dyrt. Man slipper billigere ved

at overfladebehandle med gummihol

dig cutbackbitumen, gummiholdig

tjære eller en tjære-bitumen blan

ding. Der afdækkes med 10 mm skær

ver. Hvis færdselen pr. vognbane er

større end 2000 lastvogne pr. døgn,

må der overfladebehandles to gange.

Der stilles store krav til afdæknings

materialets slidstyrke.

Slagger fra forbrændingsanstalter

kan være velegnede som fyld og som

me tider som bundsikring. I England

leverer 31 anstalter Ca. i million tons

slagger, som regel med et lille jern

indhold.

5. Byggemetoder og kontrol

Laboratoriet har arbejdet videre med

en metode til analysering af frisk be

tons sammensætning.

6. Vejoverfladers ujævnheder

Et hurtigt arbejdende længde-profilo

meter er konstrueret og gennemprø

vet, således at et firma kan begynde

på fremstillingen af et større antal.

7. Vejvedligeholdelse

Man arbejder med en række regne

maskineprogrammer, der lægger

vægt på deflektionsmålinger, men er

ikke kommet til vejs ende endnu.

8. Tunneller
Til den engelsk-franske kanaltunnel

laves på engelsk side en servicetun

nel. Arbejdet med denne har labora

toriet studeret nøje i 2’ måned. Man

interesserede sig for maskinens ar

bejdshastighed (m/døgn), anvendt

tid til montering af foring, laser-sy

stemets anvendelse, fjernelse af ud-

boret materiale o.s.v. Ret simple æn

dringer ved maskineriet kunne forøge

arbejdshastigheden.

Roller Aggregate type
Passes Gran,te Limestone

3 0 •
9 A

24 D
40 V

Mean temperature during rolling 100°C
100 pen bitumen binder

Fig. 3.
Variaticrn on voicts ifl

the mineral aggre
gate (VMA) with bi
tumen content at dif
ferent stages of
compaction of dense
roadbase macadam.
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På vee og omvele..

Ved indfaldsvejen til Fredericia og tæt på de historiske volde
ligger byens museum, der viser os et af de gamle sølvværk
steder. På arbejdsbordet - med plads til mester og hans 4
svende - finder vi solvvægten, glaskuglen til keglelys og de
værktøjer, man brugte i 1600-tallet. Smedelaugets traditioner
føres nu videre af byens sølvvareindustrier

J
- vejbygning p et sikkert grundlag.
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ASFALTFRÆSN ING - Resultatet af 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 at asfaltbelægninger, enten total fjernelse, an
vendelse af 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 træsema
skiner til direkte affræsninger, er muligheden for indivi
duelle konstruktioner til specielle formål ligeledes blevet
muliggjort, bI.a. kan anføres: Profilfræsning, friktions
fræsning, fugefræsning, vandrendefræsning i asfalt, så
vel som fræsning i betonbelægninger m.v. — Wirtgen
har specialiseret sig i konstruktion af 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 at reservedele ved nødvendige reparationer, er
tilgodeset i videst muligt omfang.

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

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

Repaving • Fræsning af asfalt • Fræsning af beton • Friktions•
fræsning • Vandrendefræsning • Betonknusning • Maskinsalg

er nogle at de opgaver Wirtgen har gjort til sine specialer indenfor bygge- og anlægs
branchen...!
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En anden undersøgelse vedrørte en
akvædukt. Man fik værdifuld infor
mation om sammenhængen mellem
klippens styrke, revner i klippen, slid
på maskinen og arbejdshastigheden
samt energianvendelsen. Denne tun
nel gik gennem sandsten, kalk og
»mudstonee.

9. Brobygning

Det har vist sig, at betonbroer i tidens

løb tager skade af salt, der anvendes

til glatførebekæmpelse. Uacceptable

revner kan opstå, og armeringen kan

ruste. Visuel undersøgelse er util

strækkelig og man er derfor i gang

med at udvikle ikke-destruktive me

toder til at varsle korrosion, revner

m.m.

10. Broprojektering

Der er lavet et program til at vurdere

dynamiske spændinger fremkaldt af

færdselen i broer af stål. Formålet er

at tå et realistisk grundlag for at for

udsige træthedsbrud og revner i over

flader.
Laboratoriet skal måle spændinger

i tre stærkt trafikerede broer med

orthotrope dæk.

Færdselsteknik og færdselssikkerhed

Der er opstået et behov for automa
tisk apparatur til tælling og klassifi
cering af køretøjer, måling af hastig
hed, registrering af vognens place
ring i vognbanen og afstanden mel
lem køretøjerne. Spoler i vognbaner
ne kan måle vognenes længde, antal
let at aksler, afstanden mellem aks
lerne og udhænget.

Mulighederne for at formindske an
tallet af ulykker skønnes at være
20 % ved ændringer ved vejen: Den
geometriske udformning af selve ve
jen og skæringerne, vejovertladen i
relation til dårligt vejr og ringe sigt,
belysning m.m.
25 i forbindelse med vognene: Ved
ligeholdelse at dæk og bremser, sik
kerhedsbælter, bremser, som ikke
kan blokere og tydeliggørelse at mo
torcykler.

33 % ved forandringer at de kørende:
Restriktioner for nydelse at spiritus,
propaganda, information, tilstedevæ
relse at politi tn.m.

Under en to-års periode har man
undersøgt sikkerhedsselernes effekti
vitet. Alle tilskadekomne, der blev
indbragt til et bestemt hospital, i alt
1653 personer, blev bedømt således:

Skadens størrelse Med Uden

sele sele

42 28
40 40
13 22

5 6
Alvorlig 0,5 4

Disse foreløbige resultater viser
klart, at seler gør gavn.

2. Vejprojektering og sikkerhed
Der arbejdes med kapaciteten at 3-
benede kryds, og det er meningen at
fortsætte med andre typer af kryds
uden lyssignalregulering.

Man er ved at finde formler for ka
paciteterne at alle typer at rundkørs
ler som funktion at færdselen og
rundkørslens geometri. Udfra en op
stillet model vil man prøve at beregne
forsinkelsen ved passage af en rund-
kørsel.

Autoværn skal i England kunne af
vise en vogn på 1,5 tons, der kører 113
km/h i en retning, som afviger 20° fra
autoværnet. Erfaringen har imidler
tid vist, at tunge vogne ikke altid bli
ver afvist at autoværn i en midterra
bat. I USA installeres 81 cm høje
autoværn svarende til det i fig. 4 viste.

Uskadte
Mindre
Moderat
Stor
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De fungerer godt overfor amerikan

ske vogne, men små europæiske biler

er tilbøjelige til at vælte efter afvis

ningen. I første omgang lykkedes det

ikke at ændre autoværnets profil, så

ledes at væltningen blev undgået.

3. Færdsel i byerne
Regnemaskineprogrammet TRAN

SYT, som er internationalt antaget til

koordinering af færdselssignaler er

udviklet yderligere, blandt andet med

henblik på at spare brændstof. Pro

grammet kan for et givet net af lys-

signaler forudsige antallet af stop for

vognene samt deres forsinkelser. Det

kan derefter ændre signalernes funk

tioner, således at der bliver færre

stop. I allerede udførte forsøg blev

stoppene formidsket med 11 %,
brændstofforbruget med 3 % og rejse-

tiderne med 3 %; det stemte godt med

programmets forudsigelser.
Fodgængeres ventetider ved kryds

ning af kørebaner er først og frem

mest afhængige af færdselens størrel

se, og så er det ligegyldigt, om den er

ensrettet eller kører i begge retnin

ger. Formler til beregning af venteti

den stemmer med praksis.

4. Færdselsregulering og vejarbejder
På en signaibro over motorvej Ml
blev anbragt advarselstavler med

hastighedsangivelsen 50 mile/h. Det
havde den virkning, at middelhastig
heden gik ned fra 78,5 til 71,5 mile/h i
overhalingsbanen, fra 67,5 til 63 i
midterste vognbane og fra 55 til 53

mile/h i venstre vognbane.
Man prøvede hvor effektive visse

pictogrammer var. Gode var: Vejar

bejde, glat vej, modgående færdsel,

ulykke, dyr på vejen, nedbrudt køre
tøj og tabt læs. Andre var vanskelige
re at tyde: Farlig vej, stærk vind,
oversvømmelse og nedsat sigt.

5. Vognkonstruktion og sikkeMed
En række kongresser oJ. refereres.

6. Vejbrugernes optræden

Farlige punkter på en vej, feks. til
kørsler til rundkørsler, markeres på
kørebaner med 0,6 m brede gule stre
ger i hele kørebanens bredde. Afstan
den mellem stregerne er 6 m til at be
gynde med, men aftager exponentielt

til 3 m. Det skulle få de kørende til at
nedsætte hastigheden. Blandt 37 af
disse lokaliteter fik man nedsat an
tallet af ulykker ved de 29, ingen æn
dring ved 6 og en forøgelse ved 2.
Ulykkerne blev alt i alt formindsket
med 64 %.

Vinteren 1975/76 blev der på motor

vej M4 installeret et apparat, »Orbis

lue, som registrerede alle vognha

stigheder og fotograferede vognene

bagfra. En tågedetektor startede ap

paratet, når sigtbarheden kom ned
under 200 m. I alt observeredes 1780

person- og varevogne, og man fandt

f.eks., at flere end halvdelen af de kø

rende holdt en hastighed, ved hvilken

de ikke kunne bremse op på 50 m, selv

om sigtbarheden kun var 50 m.
Med det formål at tvinge folk til at

overholde en hastighedsbegrænsning

lavede man små volde tværs over

hele kørebanen; de var 10 cm høje, og

alle tilkørsler til den 753 m lange vej-

strækning var forsynet med advar

selstavler med undertavler, der an

gav, hvor lang en strækning, vejen

havde disse »bumpe. De foreløbige

undersøgelser viste, at færdselen af

tog med 41 %, at middelhastigheden

faldt fra 44 til 24 km/h, at på den del

af vejen, hvor man tidligere kørte 62

km/h (85 % fraktil), gik man ned på

44 km/h efter voldenes indførelse, at

støjen ved vejkant faldt fra 65 til 61,4

dB(A), at 90 % af beboerne tre måne

der efter, udtalte, at de var tilfredse
med voldene og 84 % af de kørende

indrømmede, at voldene gjorde nytte.

H. H. Ravn

Nyt fra Vejdirektoratet

Statens Vejlaboratorium

Laboratorierapport nr. 36. English Edition
Concrete Test Road on M 20, ølby-Ringsted
Den tidligere i Dansk Vejtidsskrift nr. 6, 1978, anmeldte Laboratorie
rapport nr. 36 vedr. Betonvejsprovestrækninger på Vestmotorvejen
udsendes nu i engelsksproget udgave.

Vejdatalaboratoriet

Støjberegning på grundlag af
data fra Vejdatabanken

Til planlægningsformål er udført beregning af vejstøj ved hjælp af data
fra Vejdatabanken. Støjberegningerne er udført med et generelt spør-

gesprogram, som på Vejdatalaboratoriet er udviklet til Vejdatabanken.
Der er altså ikke udviklet et specielt program til dette formål, ligesom
beregningen baserer sig på data, som allerede forefindes i Vejdataban
ken.

Støjberegningerne er udført ved anvendelse af den nye nordiske be
regningsmodel for vejtrafikstøj. Ved beregningen indgår følgende
data:

• . . årsdøgntrafikintensitet,
procentanciel tung trafik,

• . . hastighed.

Beregningerne er simplificerede, da kun de 3 ovenstående datatyper
indgår. Det antages derfor, at vejens trace er uden stigninger og i plan
med det omliggende terræn, samt at der ikke findes skærme eller lig
nende mellem vej og modtagerpunkt.

Ved hjælp af ovenstående er hovedlandeveje og landeveje i Fyns
Amtskommune gennemregnet, således at støjbehandlingen er bereg
net i afstanden 20, 30, 40, 50, 70, 100, 140, 200, 250 og 300 meter fra
vejmidte.

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til civilingeniør Tor
ben Jacobsen eller akademiingeniør Jan Frölich, Vejdatalaboratoriet,
tlf. (02) 919633.
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DANSK GEOTEKNIK Als
CIVILINGENIØRER

Specialfirma for
byggegrundsundersøgelser
og projektering af
funderings-,
jord- og havnearbejder

udfører undersøgelsesboringer,
optager intakte jordprøver,
udfører sondeboringer, vingeboringer

0. I.

udfører belastningsforsøg og
p røveram nin gør

udfører på eget laboratorium alle
almindelige laboratorieundersøgelser
samt triaxialforsog og andre
specielle forsøg

udfører geologisk og
geoteknisk bedømmelse af
prøvematerialet

udfører målinger af bygværkers
nedsynkning og påtager sig
kontrollering 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

RUTH EM EYER

Fordeleneved
Clark

Kontorer I
København, Århus
Odense og
Kolding

Gummihjulstromler 14-28 tons

i

Statiske tromler 6-14 t
Kombitromler 12-20 t slagkraft

Nu Ca. 300 CLARKISCHEID i Danmark.

EFTER KONTORTIDI.ransa.1:
INGENIR- OG HANDELSFIRMG I EON KOMPRIMERINGS. GO TANSP0R1M4TERIEL

ISLEVDALVEJ 185 . 2610 RØDOVRE . TLF. 02 -911222

Vibrationstromler 2-12 t slagkraft

Vestergade 17 . 1456 Kbhvn. K -

St. Clemens Torv 9. 8000 Århus C.

Sdr. Boulevard 52 5000 Odense -

Jernbanegade 37 . 6000 Kolding

(01) *135875

(06) *12 48 77

(09) *13 88 77

(05) *52 21 22
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STAS
TRÆBESKÆRING
TRÆPLEJE

Korrekt arbejdsudførelse af professionelle
træbeskærere i samarbejde med vejvæsenet.

Specialudstyr til undersøgelse af træers
sundhedstilstand. Rapport. Rådgivning.

Planteskole for vej- og bytræer. Bestil kata
log.

Udstyr til træbeskæring. Bestil katalog.

TRÆPLANTNING

SKOVVEJ 56 . 2750 BALLERUP . (02) 650565

VT13
DOBBELT VIBRATIONSTROMLE

Annoncer!

Ring til:
Alan Hansen pålOl) 216801

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

r2-r4 JOHS.MOLLERSiJ 4ASKINFABRIK AIS.4 OVER JERSTAL 6500 VOJENS TELF (04)54 71 53
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UK1O—igen en god ide.

42 STATENS VEJ1.a
B BL I 0 TEK ET
ELISE&A)3,EJ -?
4)u )3KUE

DE lÆGGER FLISER OMKRING B RUNDT MKSEL - SDAN
Alle problemerne med at
»hakke(( fliser til, er nu
forbi. UK 10 er et Ulefos
kvalitetsprodukt, der

passer til 9 forskellige
standarddæksler. UK 10
har fire glatte sider, er 10
cm høj, har tre

styreknaster og en
lysning på 600. Og så er der
naturligvis lige så kørestær
som vore dæksler.

HOLGER ANDREASEN AGENTURER AS
Industriholmen 3—5, 2650 Hvidovre, Tlf.: 01-496111


	2
	1
	3

