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Egentlig kunne alle andre godt være
alternativer til os.

I mange år var Wirtgen det fornuftige
supplement til andre vejbygnings
firmaer.

Både de store og de små.
Så tog Wirigen de bedste af alle de

gammelkendte vejbygningsmetoder
op til en grundig revision.

Vendte og drejede dem, og
vurderede hvad man kunne bruge.
Resten lagde vi selv til.

• Repaving
• Recycling
• Asfaltvarmfræsning
• Asfaltkoldfræsning
• Friktionsfræsning
• Plantræsning

Sådan er system Wirigen opstået.
I dag råder vi over et af de mest

avancerede programmer indenfor
REPAIR-og især FRÆSNING og
REPAVING.

Og der bliver vi ikke bare stående.
I fremtiden vil Wirtgen stadig være

blandt de forreste.
Og gå nye veje.

Regenerering af vejbelægninger

• Vandrendefræsning
• Betonfræsning
• Betonknusning
O Pæletrækning
• Specialopgaver

4k
• WIRTGENwirtgen 05563322

Taulov Kirkevej 31-33Tau1ov7000 Fredericia

Udover vore egne højtudviklede maskiner er vi forhandlere og leverandører af bl.a. system—
,,Athey”—selvkørende båndlæssemaskiner, samt forskellige andre maskintyper.

System ,, INFRAKOLB”. lnfrarode varmeelementer, heateranlæg, også til asfaltudlægnings
maskiner og tromler. Varme og torreanlæg, varmluftblæseanlæg samt gasudstyr i øvrigt.
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Dræningsproblemer
ved vejanlæg II (del 1)

Af professor N. J. Dahl

I Dansk Vejtidsskrift nr. 3/79 er der redegjort for nogle problemer vedrørende sel

ve drænledningens hydraulik/i!, idet et dræn blev defineret som en konstruk

tion, der består af et perforeret rør omgivet af en egnet pakning. Dette synspunkt
vil også blive opretholdt i det følgende, hvor et konkret afvandings (= drænings-)
problem skal behandles.

Det problem, der skal diskuteres,

er afvanding af midterrabbatter e.l. i

de tilfælde, hvor der ikke forekom

mer en rendesten eller rendestenslig

nende konstruktion med afløb gen

nem tætte ledninger. I fig. i er skitse-

ret en del af et tværprofil *‘, hvor ra

batten har et trugformet profil, og

hvor rabatten og den ene kørebane

skal afvandes gennem en ledning i ra

batten. Ledningen skal altså aflede

regnvand fra en strimmel med bred

den B og med en vis længde L. Det er

åbenbart meget væsentligt at sikre,

at det tilstrømmende vand ikke siver

ned i selve vejkroppen, fordi en sådan

indtrængen af vand uvægerlig vil

mindske vejkroppens styrke.

Det overlades ganske til erfarne
vejteknikere at foreslå sådanne kon
struktive forholdsregler, at der opnås
en rimelig sikkerhed mod, at vandet
fra drængrøften siver ind i vejkrop
pen. I fig. i er der blot foreslået en
(plast-) membran, der udlægges
langs grøftens bund og sider og videre
ind under begge kørebaner, der for
udsættes at have tæt belægning.

1. Grøftefyld

I markdræning er det af økonomiske
grunde nødvendigt at anvende den
opgravede jord som grøftefyld. I en
vejafvanding som her kan det også i
økonomisk henseende være forsvar
ligt at tilføre et fyldmateriale med
bedre og — navnlig — veldefinerede
hydrauliske egenskaber, især hvis

der herved opnås besparelser andet
steds i det samlede vejanlæg, jvf, se
nere.

Ved et hensigtsmæssigt valg af
fyldmaterialet viser det sig nemlig,
at drængrøften kan fungere som et
regnvandsbassin, således at anlæg af
sådanne bassiner uden for selve vej-
anlægget måske kan spares. Vælges
et meget enskornet materiale kan der
opnås et effektivt hulrumsforhold på
0,2 å. 0,3 uanset kornstørrelsen; korn-
størrelsen bestemmer derimod per
meabiliteten. I fig. 2 er det antydet, at
fylden opbygges af 3 lag, og det anta
ges, at kornstørrelsen vokser nedad;
her skal blot erindres om den kendte
filterregel: d + i/dn < 3 à 4, hvoref
ter kornstørrelsen for lag i kan væl
ges således, at jordkorn fra vækstla
get ikke kan skylles ned i lag 1. Be
nyttes filterreglen, vil det nederste

/1/.
Den vandføring, der kan passere

lag i pr. lb.m kan beregnes af

(1.i)q1 = vF =k1Ib’i=k1b
m3/sek, m

JJJ5ie m b r.

d
-o
b-.

b-.

a)

0

c

0

b

B

Fig.1. I I
LI

—

—— Membram

lag uden tvivl tilfredsstille de krav,
der skal stilles til en god pakning, jvf.

3

Fig. 2.
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idet gradienten I for den lodrette

strømning gennem lag i sættes lig 1.

Denne vandføring må sammenholdes
med tilstrømningen, der senere skal

omtales; det må forlanges, at q1 er

større end tilstrømningen, hvoraf føl

ger, at permeabiliteten k1 skal have

en vis mindsteværdi. Normalt vil

grøften have lodrette sider; kan den

ved (1.1) givne betingelse ikke opfyl

des, foreligger der den mulighed at

give grøftens sider et passende an

læg, fig. 3, ogbreddenbi(1.l)skalda
erstattes med middeibredden af lag 1.

Den følgende hydrauliske udvikling

forudsætter dog, at grøften har lod

rette sider.

2. Hydraulisk belastning

Det er ikke hensigten med det følgen

de at udvikle en metode til dimensio

nering af det skitserede afvandings

anlæg. Det er tværtimod hensigten at

analysere, hvorledes et anlæg med

valgte dimensioner etc. vil fungere,

når det udsættes for en hydraulisk be

lastning, og der er her to former for

belastning, der skal omtales.

Den ene form er tøbrudsbelast

ning, der kan karakteriseres som en
langvarig belastning, og da især, hvis
rabatten har været benyttet som op
lagsplads for sne. Belastningen ka
rakteriseres bedst ved afstrømnings
tallet A målt i i/sek. ha af det geo
metriske opland F for anlægget. Det

må uden tvivl forudsættes, at denne
belastning vil vare så længe, at
strømningstilstanden med god tilnær

melse vil være stationær.
Den anden belastnmgsform frem

kommer under heftige, men ret kort
varige regnskyl, og strømningen må
derfor behandles som en ikke-statio
nær strømning. Tilstrømningen Qt til
grøften kan da beregnes af

(2.1) Qt = iIFn n = iFr

hvor er den til det enkelte oplands-
element F hørende afløbskoeffici

ent, således at Fr er det reducerede
opland. Regnskyllets intensitet er be
tegnet med i.

Vedrørende størrelsen af og i skal

der henvises til /2/ og /3/; her skal

det forudsættes, at i kan beregnes af

regnformen.

(2.2) i = ct

hvor tr er regnskyllets varighed,
mens c og a er konstanter, der bl.a.

afhænger af overskridelseshyppighe

den n. Valget af overskridelseshyp

pigheden skal senere omtales.

For at kunne drage sammenlignin

ger om anlæggets virkemåde under

forskellige situationer kan det være

hensigtsmæssigt at beregne

Qt Fr
(2.3) At =— =

Fg Fg

hvor At er et afstrømningstal bereg

net for det geometriske areal.

3. Stationær strømmng

Ved de følgende (og de foregående)

beregninger forudsættes det, at de

benyttede enheder er meter og se

kund, eller enheder, der afledes her

af. Senere kan der omregnes til mere

almindeligt benyttede enheder, f.eks.

i/sek. ha.
Det forudsættes nu, jvf, fig. 4, at der

foreligger en stationær tilstrømning

qt pr. m af ledningen, og at qt er den

samme overalt langs ledningen; man

har da

(3.1) Qt = qL = Qu

hvor Qu er ledningens vandføring ved

udløbet. Dernæst forudsættes det, at

ledningen er fuldtløbende og har den i

fig. 4 viste tryklinie. Endelig forud

sættes det, at ledningen er dykket ved

udløbet i en recipient, hvis vand

spejlskote er h; har ledningen frit

udløb, kan hu med god tilnærmelse

sættes lig koten for rørets akse ved

udløbet.
Energillniens fald er ‘e’ og man har

da

dhe
(3.2) ‘e = — —

dl

hvor he er energiliniens kote, mens i

er afstanden fra lediiingens top reg

net positiv i strømretningen.

v2 fl2

(3.3) ‘e =
M2R4/3 M2R4/3F2

hvor Q er den lokale vandføring, M
Manrnng-tallet, R hydraulisk radius

og F rørets tværsnitsareal.
Forudsættes det, som nævnt, at

er konstant, finder man umiddelbart

(3.4) Q = qi

og kombineres (3.2), (3.3) og (3.4) får

man

Q2 c

dl M2R473F2 M2R4’3F2

som giver ved integration

he’_
q 13+a

3M2R4/3F2

hvor integrationskonstanten a skal

bestemmes af forholdene ved udlø

bet.
Ved udløbet, d.v.s. for i = L, har

man

a

(3.5) he = hu +
2g

hvor av2/2g er hastighedshøjden; ved

elimination af a finder man

(3.6) he_hu=

qL I
Ii

3] av

[l_(_
1+—

3M2R4/3F2 L) I 2g

QL [ i 3] av
=

[i_()
+_

3M2R4/3F2 \ L ‘ i 2g

Tryklinien h forløber overalt av2/2g
lavere end energilim , her betegner
v den lokale hastighed, der er mindre

Det antages nu, at energitabet kan

beregnes af Manning-formlen
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evssinet information
til brofolk

• Fugen skal tillade fri bevægelse mellem landfæste
og brodel

• Eugen skal ikke overføre horisontale kræfter til
landfæste

• Fugen skal være stojfri, uden stod og klapren ved
overkorsel

• Fugen skal være nem at tilpasse alle vejprofiler,
også ved reparation og nyasfaltering

• Eugen skal være vandtæt
• Fugen skal være sektionsdelt
• Fugen skal være service- og vedligeholdelsesvenlig
• Eugen skal have små indbygningsmål

A/S SKANDINAVISK SPÆNDBETON
Ny Vestergårdsvej 11—13 I DK 3500 Værløse

Telefon 02-480825 ITelex 37262 STRESS DK

FUNKTIONSKRAV TIL MODERNE VEJBROFUGER’

Alle disse krav opfylder ET og Eel-Span fuger.
Mange års erfaring og udvikling af disse to fugetyper
er baggrund for deres store udbredelse verden over.
Siden 1970 har vi leveret og monteret et betydeligt antal
ET fuger i Skandinavien.
Vort specialtrænede mandskab er til rådighed med
såvel teknisk som montagemæssig bistand.
Rekvirér teknisk dokumentation og referenceliste.
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PANKAS

FARUMAFDELING SILKEBORGAFDELING
Nymølle - 3540 Lynge Funder - 8600 Silkeborg
03-187183 06-851322

SORØAFDELING BREGNINGE GRUSGRAV
Dejringe - 4180 Sorø Bregninge - 4450 Jyderup
03-632322 03-491190

Hovedkontor: Rundforbivej 34 2950 Vedbæk Telefon (02) 891799

I KAKI Mastixisolering til
Betonbroer

et færdigudviklet og sikkert

isoleri ngssystem

KØBENHAVNS ASFALTKOMPAGNI AIS
GRUNDLAGT 1900

SCANDIAGADE 14 2450 SV (01) *21 4111
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end eller lig hastigheden v ved udlø

bet. Hastighedshøjden er for v = i

m/sek. Ca. 6 cm, og man kan da med

rimelig nøjagtighed se bort fra den

ne; energilinien og tryklinien forud

sættes derfor sammenfaldende, d.v.s.

QL [ /l\
(3.7) h_hu = 11—1-—

3M2R413F2[ \L

Det ses, at tryklinien forløber som en

3. grads parabel med vandret tangent

ved ledrüngens øvre ende. Det ses og

så, at det totale fald på tryklinien kun

er 1/3 af det fald, der ville forekom

me, såfremt vandføringen var

overalt i ledningen. Endelig ses det,

at (3.7) kun gælder, såfremt trykli

niekoten h1 ved ledningens top er
større end den indvendige topkote

h1,0for ledningen ved dens øvre ende.

Formel (3.7) kan nu benyttes til at
undersøge, hvorledes en ledning med

valgt dimension vil fungere under en

stationær strømning, hvor ligning

(3.1) er opfyldt. Ved denne undersø

gelse skal det naturligvis eftervises,

at tryklinien intetsteds når op over

drængrøftens top. I givet fald kan
man beregne den vandføring Qu — og

dermed det tilhørende afstrømnings

tal At, jvf. (2.3) — der bevirker at
tryklinien netop når grøftens top et
eller andet sted. Dette afstrømnings

tal kan da sammenlignes med de er
faringsværdier, man har iøvrigt.

Hvis tryklinien skærer ledningens

top et eller andet sted, betyder det

blot, at den resterende (øvre) del af

ledningen er delvis fuldtiøbende.

Endelig bemærkes det, at tryklini

en markerer grundvandsspejlet i

grøftefylden, hvilket skal udnyttes i

det følgende afsnit.

4. Ikke.stationær strømning

Det vil sikkert være blevet bemærket,

at de i afsnit 2 anførte formler ikke in

deholder faldet på selve ledningen.

Ved den ikke-stationære strømning er

man i et vist omfang nødt til at tage

hensyn hertil, således som det vil

fremgå af det følgende, hvor det an

tages, at til tidspunktet t0 = 0 begyn

der et regnskyl med intensiteten i og
varigheden tr.

Til tidspunktet t = 0 er ledningen

(næsten) tom, og vandføringen Q
ved udløbet er nul, mens tilstrømnin

gen Qt har en størrelse, der beregnes

af (2.1). Ledningen og den omgivende

grøftefyld vil derfor efterhånden fyl
des, og til et vist tidspunkt vil trykli
nien ved ledningens øvre ende have

koten h1,0 (fig. 4), samtidig med at

vandføringen Qu har nået en vis stør

relse. Fortsætter tilstrømningen, vil

fyldningen af grøftefylden også fort
sætte, samtidig med, at vandspejlet i

grøftefylden løftes. Fortsætter til

strømningen tilstrækkelig længe, fin

der man Qu ÷ Qt svarende til en sta
tionær strømning med den højest mu

lige beliggenhed af vandspejlet.

Ophører tilstrømningen til et vist

tidspunkt tr, sker der naturligvis en

tømning af grøften og ledningen.

Den her beskrevne fyldnings- og

tømningsproces kan ikke analyseres i

detaljer. Det volder for så vidt intet

besvær at opstille de nødvendige dif

ferentialligninger, men ligningssy

stemet kan ikke løses. Det er imidler

tid muligt at indføre nogle tilnærmel

ser af plausibel karakter, som fører

til et løsbart system.

Under fyldning af ledningen er Qt
konstant, mens Qu vokser fra Qu 0

til Qu,i det vandvolumen, der er op
magasineret til tiden t1, kan da med

rimelig tilnærmelse beregnes af

såfremt Qu i er lille sammenlignet

med Qt Antages det dernæst, at tryk-

linien til tidspunktet t kan beskrives

ved formel (3.7), finder man for i =

ogh = hio

i
(4.2) hi,o_hu

= 3M2R43F2

hvoraf Qu,i kan beregnes, da de øvri

ge størrelser kendes fra det forelig

gende projekt. Dernæst giver (3.7)

med h = h10mulighed for at beregne

det vandvolumen AV, som er opma

gasineret i ledningen og i grøftefyl

dens hulrum, og man har da

AV
(4.3) 4 =

QtQu i

Det bemærkes, at (4.3) kun giver en

rimelig god tilnærmelse, såfremt t1

er væsentlig mindre end tr, f.eks. un

der 10% aftr.
Under det videre forløb af fyld

ningsprocessen antages det, at vand-

spejlet i grøften til ethvert tidspunkt

kan beskrives ved (3.7), d.v.s. det for

løb, der svarer til en stationær strøm

ning. Sammenholdes (3.7) og (4.2),

ses det, at (3.7) kan skrives på form

len, fig. 5

b1

Fig. 4.

1f

— —

— .s—Tryk(nie

(4.1) [Qt — 1,4Qu i] t

dh

Fig. 5.

ndspejt
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(3.7) h—h = (hi—h) [i_ (:-)J
hvoraf man får

(4.4) dh= [1_(_L)3] dh1

hvor dh angiver løftningen af vand
spej let et vilkårligt sted, såfremt løft
ningen ved ledningens top er dhi lø
bet at tiden dt. Voluminet dV mellem
de to vandspejl kan umiddelbart be
regnes af

L

(4.5) dV
= f nbdhdl =

Jo

nbdh1
jhi1_(--)3j

dl = nbLdh1

hvori n er det effektive hulrumsfor
hold, mens b er grøftebredden; såvel
n som b er herved regnet konstante
langs ledningen.

Voluminet dV kan imidlertid også
findes ved en kontinuitetsberegning,
der giver

(4.6) dV
= (Qt—Q) dt

hvorefter man finder

(4.7) Qt—Q = 3%nbL

der giver en sammenhæng mellem

Qu og h1, der er funktioner af tiden t.
Som nævnt er det antaget, at (3.7)

gælder til ethvert tidspunkt t, og for i
= 0 finder man da

der er den differentialligning, der gi

ver Qu som funktion af tiden t.

Tilstrømnlngen Qt er også en funk
tion af tiden, således som vist i fig. 6,
jvf. (2.1) og (2.2). Tilstrømningsfunk
tionen Qt(t) kan skrives på formen

(4.11) Qt(t) = Qt’z(t)

hvor Qt er en konstant, der beregnes

af (2.1) og(2.2), mensz (t) er en funk

tion af tiden defineret ved

i for0t.t
(4.12) z(t)

= 0 fort>tr
r

Der indføres nu den dimensionsløse
vandføring y defineret ved

(4.13) y(t)
= Q(t)

Qt

hvorefter (4.10) kan skrives på for
men

(4.14) cy-- = z(t)—y

hvori er indført konstanten c define
ret ved

nbL2Qt
(4.15) c =

2M2R4/3F2

En analyse viser nu, at c har dimen
sionen tid, og der indføres derfor den
dimensionsløse tid r defineret ved

t
(4.16) T=—

som giver ved integration

(4.18) r—r1 = in IX’
—

= f(y)—f(y,)

hvor (r,, y,) er et sæt sammenhøren
de værdier, og hvor funktionen f(y) er
defineret ved

1
(4.19) f(y) = in — y

1—y

og hvor in betegner den naturlige b
garitme.

t (t)

——

tr

Fig. 6

For z = 0 findes umiddelbart af

(4.17)

dr

der giver

(4.20) T—T, = —(y-—y,)

hvor (r,,y,) igen er et sæt sammenhø
rende værdier.

Det vil bemærkes, at de tekniske

parametre såsom rørdiameter, -

længde, grøftebredde etc, alle er
samlet i konstanten c sml. (4.15). De
dimensionsrigtige løsninger er nu

(4.21) Qu = Qy(T)

QL
(4.8) hi_hu

= 3M2R43F2 hvorefter (4.14) ændres til (4.22) t = er

der giver ved differentiation (4.17) y--+ y = z (T)
dr

samt, jvf. (3.7),

dh, 2L dQu

dt 3M2R4/3F2 dt

som giver en ny sammenhæng mel
lem Q og h1. Af (4.7) og (4.9) fås nu

nbL2 dQu

4°2M2R4/3F2 Qu Qt—Q

hvori (4.12) skal indføres.

For z = 1 finder man af (4.17) ved
separation

y 1 1—y
dr=— dy=— dy_—dy

l—y 1—y 1—y

dy
—dy

1—y

(4.23) h_h = c, (1— (-1 Q2

I
= ci(1_(_)3)Qy2(r)

\L!

som for i = 0 giver

(4.24) hi_hu = Ci Qy2 (i-) (4. 4)
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Mange gange er det noget af en
befrielse at slippe for at slæbe rundt på en
stor kompressor.

Bosch’s nye universal opbrydningshammer
kræver kun en almindelig stikkontakt. Eller
et transportabelt strømaggregat. Begge dele
kan mageligt ligge bag i en varevogn.

Hammeren kan selvfølgelig ikke alt.
Men den er ideel til lette og middel-
svære arbejder i asfalt, armeret beton,
fundamenter, hårde jordlag ... foruden
til nedramning af stolper, pæle o.s.v.

Der er ikke noget i vejen med slag-
kraften. Det er den skrappeste, elektriske
hammer til dato. Det skyldes et helt nyt, elek
tro-pneumatisk slagværk, som iøvrigt er
helt vibrationsfrit i tomgang. Man får heller
ikke rystet knoglerne løse, når hammeren
arbejder. Håndtagene er fjederophængte
og dæmper vibrationerne effektivt.
Det hjælper også, at hammeren kun vejer 27

Prøv den, næste gang De skal have
ødelagt noget.

Teknik:
Bosch Universal Opbrydningshamnier USH 27
Effekt: 1600 watt. Slagantal: 1060/min.
Slagstyrke: 60 J (6,1 kpm). Dobbeltisoleret.

Bosch strømaggregatei:
34 typer med 2-takt, 4-takt eller dieselmotoi:
Ydelse: 650-93000 watt.

4 À ‘:•r

DeterletteremedBosch’s
transportablemusklçr.

kg.

c

BOSCHZZZZJ
Professionelt

el- og trykluft-værktøj.
E
n



for
Amtskommune,

Rentabilitetsanalyser, projek
tering, leverance, montage og
vedligeholdelse af trafiksignal
anlæg udfører ER-ELECTRIC
over hele landet. For Århus
Amtskommune bestod opgaven
i projektering, levering og
montage af et trafiksignalanlæg
ved Funder Bakke. Ønsker De
en nærmere drøftelse om netop
Deres anlæg, så kontakt os.

E%ELECTRIC
Fredericia, telefon (05) 92 43 11
Kolding, telefon (05) 53 31 33
Vejle, telefon (05) 82 47 33
Esbjerg, telefon (05) 15 36 33
Odense, telefon (09) 14 04 33
København, telefon (01)8713 11
Ringsted, telefon (03) 61 57 00

Noglefærdige
trafiksignalan-

læg,eksempelvis
Århus
er en afde opgaver
ER-ELECTRIC løser.

Al 32 Dansk Vejtidsskrift nr. 10 1979



hvori er indført konstanten c1 define

ret ved

(4.25) c1
= L

3M2R4/3F2

Under fyldningsfasen skal sammen-

hørende værdier af y og z og dermed

af Q og t bestemmes ved hjælp af

(4.18). Under tømningsfasen, d.v.s.

for t > t1., skal (4.20) anvendes; heraf

finder man i øvrigt direkte

t_tr
(4.26) Q = Qu,r Qt

c

hvor Qu,r er den værdi af Q der fo

rekommer fort = tr.

5. Lesningens anvendelse

Det forudsættes, at der foreligger et

skitseprojekt med alle væsentlige ko

ter og dimensioner, herunder en

skønnet (gangbar) rørdimension.

Dernæst vælges den regnrække, som

skal lægges til grund for beregninger

ne; ved dette valg skal overskridel

seshyppigheden naturligvis vurderes.

En kontrol på, at rørdimensionen er
rimeligt valgt kan nu fås ved at be
regne Qu,i af (4.2) og sammenligne
denne med Qt; Q,i bør være væsent
ligt mindre end Qt; dernæst kan fyld
ningstiden t1 beregnes af (4.3). Hvis

Q,i og t1 er for store, betyder det, at
rørdimensionen er for stor, således at
drængrøften kun i ringe grad kommer

til at fungere efter sin hensigt, nemlig

som et forsinkende element for at
strømningen.

Hvis t1 er lille sammenlignet med

tr, f.eks. under 10% af tr, foreslås det,
at der ses bort fra t1, således at regn

skyllets varighed regnes fra det tids
punkt, da ledningen er fuldtiøbende
overalt, d.v.s. h1 = h1,0,jvf, fig. 4.

Et sæt sammenhørende værdier af

(T,y) erdaT1 = Oog

Qui
(5.1) Yi =—

som indføres i (4.18). For en række

værdier af tiden t beregnes r af

(4.16); og de tilhørende værdier af y

findes derefter — ved iteration — af

(4.19), hvorefter Qu og hi—h bereg

nes af (4.21) og (4.24); ønskes trykli

nieforløbet beregnet for vilkårlige

værdier af t benyttes yderligere

(4.23). Beregningen gennemføres for

et passende antal værdier over inter

vallet 0 t tr.

For t > tr beregnes Qu af (4.26);

mens hi_hu, resp. hhu, beregnes
af (4.24), resp. (4.23); denne bereg

ning gælder kun for h1 h10. Tøm
ningsforløbet for selve ledningen har
næppe nogen større interesse.

Beregningsmetoden kan let udvides
til at gælde for en vilkårlig tilstrøm
ningsfunktion Q(t), når denne tilnær
mes med en trappefunktion som vist i
fig. 7. Til hvert interval hører der en
bestemt værdi af Qt og dermed en be
stemt værdi af c1, jvf. (4.15). Ved
slutningen af det første interval,
d.v.s. for t = 4, fås et sæt sammenhø
rende værdier af Qu og h1, der er be.
gyndelsesværdier for det næste inter
val. For dette interval findes y1 af
(4.13), idet Qt indføres med værdien
for intervallet, mens T1 findes af
(4.16); disse værdier y1 og T1 indføres
i (4.18), hvorefter beregningen fort.
sættes.

Fortsættes i

Dansk Vejtidsskrift nr. 11, 1979.

* Sml. Dansk Vejtidsskrift nr. 1/75: Motor
vejen i Østjylland, fig. 5.
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Sammenhængen mellem
køretøjskategorier og
ækvivalente 10-tons akseltryk
Af civilingeniør, N. E. Dollerup, Statens Vejlaboratorium

1. Indledning

I samarbejde med Statens Vejlabora

torium foranstalter økonomisk-sta

tistisk afdeling regelmæssigt analy

ser, hvor akseltrykmålinger kombi

neres med køretøjsregistrering. Dis

se målinger, som kun kan finde sted

ved de faste akseltrykvægte, har til

formål at belyse ændringerne i køre

tøjernes akseltryk, såvel som at

fremskaffe data til forskellige bereg

ninger.
Ved analyserne beskæftiger man

sig kun med akseltryk fra rutebiler

(og busser) samt lastbiler, hvor for-

vognens tilladte totalvægt er på 6 tons

eller mere. Man registrerer de enkel

te akseltryk for hvert køretøj såvel

som køretøj ets art og tilladte total

vægt. Sidenhen beregnes hvert enkelt

køretøjs Æ10 (ækvivalente 10 tons ak

seltryk).
Det er nu muligt at gruppere køre

tøjerne på forskellig måde og at be

stemme de enkelte gruppers gennem

snitlige Æ10. Valget af grupperinger

er sket ud fra målingernes formål,

nemlig at skaffe data til bl.a. bereg

ninger vedrørende vejvedligeholdelse

og vejprojektering. Følgende gruppe-

ringer er blevet brugt:
1. Forvognens totalvægt (dvs, som

ved Vej direktoratets manuelle tæl

linger).
2. Som 1, men opdelt i inden- og uden

landske køretøjer.
3. Akselantal.
I afsnit 2 er gjort rede for måleresul

taterne og i afsnit 3 for måleteknik
ken.

Hidtil har der kun været akseltryk

vægte to steder i landet, nemlig på A2

ved Axelved og på AlO ved Viuf. Der
for skal måleresultaterne i denne ar
tikel ikke opfattes som landsdækken

de gennemsnit. I løbet af 1979 vil der

blive nedlagt vægte seks andre ste

der. Ved også at måle disse steder vil

det kunne afgøres, om der kan findes
sådanne landsgennemsnlt.

I 1977 og 78 er ved fire lejligheder

foretaget samtidig akseltryksmåling
og køretøjsbestemmelse ved aksel
trykvægten på A2 ved Axelved og på
AlO ved Viuf. Der er målt to gange

hvert sted og i alt på 1.400 køretøjer.

I afsnit 2, Måleresultater, er i en

række tabeller gjort rede for de en

kelte målinger ved antal observatio

ner og gennemsnitsværdier fordelt

efter køretøjerries tilladte totalvægt

med angivelse af påhængsredskabets
art. Desuden er der tabeller over gen

nemsnitsværdier afhængig afsted, år,

nationalitetsforhold og akselantal.

Formålet er som nævnt at skaffe og

vedligeholde data til brug for bereg

ninger vedr. vejvedligeholdelse og

-projektering. Derfor er tallene blevet

sammenlignet med de hidtil anvend
te. Der er fundet en rimelig overens
stemmelse undtagen for de større kø
retøjer. Da de hidtil anvendte stan
dardtal skal betragtes som landsgen
nemsnit, vil der indtil videre ikke bli
ve lagt vægt på denne uoverensstem
melse.

2. Måleresultater og vurderinger

De oplysninger, der ligger til grund
for de efterfølgende tabeller, er ob
servationer af i alt 1.400 køretøjer ved
fire lejligheder. Følgende ting er ob
serveret:

1. Køretøjets art (solovogn, på
hængstog osv.).

2. Forvognens tilladte totalvægt.
3. De enkelte akseltryk.

4. Akselantallet.
5. Nationalitetsforhold,

og herefter er det enkelte køretøjs
Æ10 blevet beregnet.

Køretøjs- Axelved Axelved Viuf Viuf
kategorier 18/5-77 24/5-78 30/8-77 30/5-78

N io N io N N

6-lOt, solo 14 0,08 15 0,07 34 0,06 9 0,06
10-14t, solo 83 0,16 78 0,31 50 0,32 67 0,19
10-14t, m. på

hængsvogn 32 0,44 42 0,44 22 0,57 30 0,51
10-14t, m. sæt

tevogn 3 0,36 0 18 1,09 0
14-16t, solo 8 0,23 5 0,74 23 0,35 12 0,46
14-16t, m.på

hængsvogn 26 1,23 24 1,25 49 1,15 26 0,65
14-16t, m.sæt

tevogn 74 1,65 24 1,01 47 1,46 33 0,86
over 16t, solo 33 0,37 58 0,59 58 0,49 35 0,40
over 16t, m. på

hængsvogn 36 1,61 64 1,45 76 1,30 52 1,40
over 16t. m.sæt

tevogn 7 1,25 54 2,19 34 1.05 45 1,82

Tabel 1. io pr. køretøjskategori
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Lobenr. 197

Tid 3-17-70

Bus 10-14
—

2-6 14-16 x
2

6-lOo. 16
0

Påh.v. Sæt.v. x

Nat. Dan. Udi. x

Forv. Pahv.

1.AxeI 1.AxeI 5 4

2 2 84
-4
. 3 3

4 4

Tot. vægt, fakt. I 3 8

do. til. 15 11

Sum af fakt. ‘ i

do. tju. 26

Akselantal 4

Ækv. akseltryk 0.523

Ret. nr. forv.

________

do. bagv.

__________

IIH!!d

:
-t— 47ij_-

i

I

Blad nr.
V edrører:

VEJDIREKTORATET
Akseltrykmåiinger p A2

AntalUdlort d, Sign.
ved Axelved

Godk.

blade5/3 - 72

Fig. 1. AkseUrykmâling ved Axelued.
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I tabel 1 er vist antal målinger og io
(gennemsnitligt Æ10) pr. totalvægts
gruppe for hvert af de fire besøg ved

vægtene. Det ses, at køretøjerne ved
Axelved afsætter flere io (og
dermed er tungere pr. køretøj for to
talvægte over 14 tons end køretøjerne
ved Viuf. Dette fremgår også af tabel

2.
I tabel 2 er vist en række gennem

snit, nemlig pr. målested, pr. måleår
og endelig et gennemsnit af de fire
målinger. Også her ses det, at køretø
jer fra 14 t og derover har højest io
på Axelved. Forskellen mellem årene
synes at være en tilfældig variation.

Sammensætningen af køretøjer er ik
ke ens på de to målesteder. På A2
forekommer ret mange udenlandske
køretøjer. Det er rimeligt at antage,
at disse køretøjers akseltryk afviger
fra danske køretøjer, bl.a. på grund
af forskellig lovgivning. Derfor er fo
retaget en opsplitning i indenlandske

og udenlandske køretøjer. Denne op
splitning er vist i tabel 3. Af praktiske

grunde er det kun sket for køretøjer
over 14 t.
Det ses, at der ikke er nogen nævne

værdig forskel mellem resultaterne
for indenlandske køretøjer på de to
målesteder.

I tabellens sidste kolonner er vist
gennemsnitligt Æ10 for de observere

de indenlandske køretøjer og (i den
sidste kolonne) de standardtal, der
bruges i øjeblikket af økonomisk-sta

tistisk afdeling. Det ses, at der er ri

melig overensstemmelse.

Køretøjskategorier Gns. Gns. Gns. Gns. Gns.
Axelved Viuf 1977 1978 for alle

6-bt, solo 0,08 0,06 0,07 0,07 0,07
10-14t, solo 0,23 0,25 0,22 0,25 0,24
10-14t, m. påh. vogn 0,44 0,53 0,49 0,47 0,48
10-14t, m. sættev. 0,36 1,09 0,99 0,99
14-16t, solo 0,43 0,39 0,32 0,54 0,40
14-16t,m.påh.vogn 1,24 0,98 1,18 0,94 1,08
14-16t,m.sættev. 1,50 1,21 1,58 0,92 1,37
over 16t, solo 0,51 0,45 0,44 0,52 0,48
over 16t, m.påh.vogn 1,51 1,34 1,40 1,43 1,41
over 16t, m.sættev. 2,08 1,49 1,09 2,02 1,75

Tabel 2. io for begge steder og begge år.

Køretøjskate- Axelved Viuf Gns. af Ant. Nuvær.
gorier Dan. UdI. Dan. Udi. danske K. stand.

6-bt, solo 0,07 72 0,05
10-14t, solo 0,24 278 0,20
10-14t, m.påh.v. 0,48 126 0,55
10-14t, m.sættev. 0,99 21 0,55
14-16t, solo 0,39 1,06*) 0,39 0,39 45 0,40
14-16t, m.påh.v. 1,23 1,23 1,01 0,19*) 1,09 109 1,00
14-16t, m.sættev. 1.01 2,21 0,36 0,43 1,20 122 1,30
over 16t, solo 0,53 0,39*) 0,44 0,67*) 0,48 181 0,40
overl6t,m.påh.v. 1,23 2,10 1,34 1,23 1,30 181 1,00
over 16t, m.sættev. 1,78 2,14 1,60 1,75 1,67 86 1,10

Tabel 3. Æ10 fordelt på inden- og udenlandske køretøjer.

*) Der har været observeret 5 eller færre køretøjer i de pågældende kategorier.

Ved primitive Æ10 beregninger tæl
ler man ofte lastbiler klassificeret
ved deres akselantal, se f.eks. »Vej-
regler for prioritering og dimensione
ring af

»Forstærkningsbelægninger. Der er
i tabel 4 vist en sammenligning mel
lem de tal, som anbefales i bl.a.
nævnte »Vejregler« og gennemsnit af

de observerede danske køretøjer.
Overensstemmelsen er ganske god.

3. Måle- ogberegningsmetode

Når en bilaksel passerer en aksel-
vægt, vil det mekaniske tryk blive
omdannet til et elektrisk signal. Dette
signals størrelse (målt i millivolt) er
på ethvert tidspunkt analogt med den

mekaniske påvirkning (målt i tons).

Herved forstås, at kvotienten — milli

volt pr. ton — er konstant. En nærme
re beskrivelse af disse vægte kan

f.eks. findes i Dansk Vejtidsskrift nr.

2 for 1977.
De her beskrevne data er indhentet

ved at føre vægtens elektriske signal

til en skriver. I fig. i er vist et vægt-

signal fra et 4-akslet køretøj. Ordina

ten er 5 mm pr. ton og abscissen er 50

mm/sec. Samtidigt er vist et foto af

det køretøj, som har forårsaget de

pågældende akseltryk. Dette foto op

tages samtidigt.
Ud fra fotografiet udfyldes skema-

oplysningerne om totalvægt af for

vogn, nationalitet, angivelse af evt.

påhængsredskab, den tilladte total

vægt og lasteevne. Fra skrivestrim

len fås størrelsen af de enkelte aksel-

tryk. Herefter kan beregnes faktisk

totalvægt og ækv. 10 tons akseltryk.

iflg. Gns. af dan. Ant. obs.
»Vejreglere obs.

2 akslede køretøjer 0,20 0,21 447
3 akslede køretøjer 0,45 0,41 205
4akslede køretøjer 1,05 0,99 389
5akslede køretøjer 1,20 1,33 235
6 akslede køretøjer 2,54) 8

Tabel 4. Æ10 fordelt efter akselantal.
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Effektstudie fra SSV
Af civilingeniør Else Jørgensen

Sekretariatet for Sikkerhedsfremmende Vejforanstaltninger gennemgår i dette og de følgende numre

af Dansk Vejtidsskrift nogle eksempler på forskellige vejtekniske foranstaltninger og den sikkerheds

mæssige effekt, der er opnået ved gennemførelse af foranstaitningerne.

Krydset på hovedlandevej 102 (Al),

km 38,36, blev ombygget i 1973-74. I en

periode på 36 måneder før ombygnin

gen var der sket fire uheld på stedet.

De tre uheld skete i forbindelse med

venstresving, og ét uheld skete ved et

busstoppested, se figur 3.

Der blev ved ombygningen gen

nemført venstresvingsspor med

spærreflader, højresvingsspor, se

kundærheller samt buslommer, se fi

gur 1 og figur 4. Der blev således gen

nemført foranstaltninger, der tager

sigte på at forhindre de typer uheld,

der havde fundet sted.

I en periode på 36 måneder efter

ombygningen skete der ét uheld.

Uheldet var et singleuheld i mørke

med en knallert. Det skete på det

sted, hvor cykelstien svinger uden om

buslommen på den sydvestlige side af

krydset, se figur 2 og figur 4.

________________

Uheld af de typer, som foranstalt

ningerne var rettet imod, er altså for

svundet, men til gengæld er der tilsy

neladende på grund af en detalje ved

udformningen af buslommen skabt

mulighed for singleuheld med bløde

trafikanter.
Uheldsreduktionen ved ombyg

ningen: 0,9 uheld/år eller 73%.
Reduktion i dræbte eller alvorligt

tilskadekomne: 1,3 personer/år eller

80%.
Pris for ombygningen 1973: 298.000

kr.

I.

.Y
$

-

- --:.--
Figur 1. Krydset pa hovedlandevej 102 (Al), km 88,36. Sidevejen er Viby-øm vejen. Billedet
viser krydset efter ombygningen i 1978-74.
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Figur 2. Cykelstien ved buslommen pä den sydvestlige side af krydset efter ombygningen.
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Figur 4. Krydset efter ombygningen. Det ene uheld, der er sket, et singleuheld med en knallert i mørke, er vist. Knallert kørere ø korte på en be
tonpæl, der markerer en kabelforing. Knallert koreren kom alvorligt til skade.
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Figur 3. Krydset for ombygningen. Uheldssituationerne ved de fire uheld er vist. De implicerede var 6 personbiler og en lastbil, mens det forre
ste element ved busstoppestedet var en bun. Ialt kom 6 personer alvorligt til skade og 7 personer lettere til skade.
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Figur 5. Lcengdeprofil, hoved landevej 102 (Al).
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b
ci)

Årsdognstrafik:
på hovedlandevejen: 1972: ca. 14.000

1975: ca. 11.500

på bivejen mod Viby: 1972: 1.300
på bivejen mod øm: 1972: skøn Ca. 700

Sekretariatet for
Sikkerhedsfremmende
Vejforanstaltniriger
Skallegårdsvej 2
4700 Næstved
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Surløkke-sagen bør
afgøres af domstolene

Ved ekspropriationen af ejendommen
Surløkke i Sønderjylland blev der til-
kendt ejeren en kontant erstatning på

kr. 1.210.000. Heraf skal der betales

ca. kr. 450.000 i kapitalvindingsskat.
Dette forhold har medført betydelig

offentlig debat — kraftigt støttet af

Danmarks Radio — og sagen har givet

anledning til, at folketinget har ændret

reglerne om beskatning af ekspropria

tionserstatninger.
I artiklen sandsynliggøres, at der er

udbetalt ca. kr. 475.000 mere end

ejendommen var værd. Staten bør på

denne baggrund lade domstolene af

gøre erstatningsspørgsmålet, så der

skabes fuld klarhed omkring denne

sag.

I foråret 1978 eksproprierede staten
en landbrugsejendom i Sønderjylland
til brug for en omfartsvej nord om
Sønderborg. Kort sagt Surløkke-sa
gen, der har været diskuteret ud fra

flere forskellige synsvinkler, først og

fremmest politiske.
Gennem flere fjernsynsudsendelser

har Danmarks Radio medvirket til,

at offentligheden har kunnet følge no

get af udviklingen i sagen, og efter at

folketinget på baggrund af Surløkke

sagen har fritaget ekspropriationser

statninger fra beskatning i henhold til
lov om særlig indkomstskat, skulle
man forvente, at debatten omkring

Surløkke var afsluttet. Især da det po
litiske mål er nået.

Men i et indlæg i Jyllands-Posten

den 11.6.1979 har folketingsmand
Svend Karlskov Jensen igen bragt sa

gen frem ved at foreslå, at sagen ind-
bringes for domstolene, der skal tage
stilling til, om det kan være grund
lovsmæssigt at beregne skat af eks
propriationserstatninger.

Det vil være en god idé, at staten

indbringer denne sag for domstolene,

det kan nås endnu, som Karlskov

Jensen skriver. Staten bør ved lands

retten påstå erstatningen for Surløk

ke ejendommen nedsat til kr. 735.000,

svarende til ejendommens kontant-

værdi i april 1978.

Erstatningen
Den grundlovssikrede ekspropria

tionserstatning i henhold til lovens §
73 skal ifølge sædvanlig ekspropria

tionsretlig teori dække værdien af det

afståede formuegode samt eventuelt

andre tab, der opstår som følge af en

ejendoms afståelse, typisk godtgørel

se for udgifter til flytning. Det er eje

rens økonomiske tab af det han ejer,

der skal erstattes, og ikke hans udgif

ter til at købe noget nyt.

I Surløkke-sagen synes der at være

stærke formodninger om, at andet

end værdien af den afståede ejendom

er blevet erstattet. Dette skal nærme

re sandsyiiliggøres i det følgende.

Surløkke
Ejendommen var en landbrugsejen

dom med et jordtilliggende på 13,8263

ha. Bygningerne var fra 1864 og be

stod af 127 m2 stuehus, 88 m2 udhus,

231 m2 stald fordelt på to bygninger

(se grundplan), 240 m2 lade og 40 m2

vognskur. Det var utidssvarende

bygninger, jfr. »Kendelser om fast

ejendom<, 1976, p. 87.

Ejendommens arrondering ses af

figur 2, hvor det fremgår, at en mark-

lod grænser til Alssund, og at bygnin

gerne er afskåret fra kysten af en

jernbane på en dæmning. Den land

brugsmæssige arrondering forekom

mer ikke at være særlig god.

Offentlige vurdering

Ejendommen blev ved den 16. almin

delige vurdering pr. 1. april 1977 vur

deret til kr. 465.000 med en grundvær

cli på kr. 183.200, specificeret på føl

gende måde:

Af landinspektør, lic. agro. Hans Faarup

F’ig. 1. Grundplan — Surlokke.
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3,1790 ha à 14.200 kr./ha
10,3000 ha à 13.400 kr./ha
0,3473haà Okr./ha (vej)

13,8263 ha

Ejendomsvurderingen blev påklaget

af ejeren, der ønskede stuehusets
ejendomsværdi forhøjet. Ved skylds
rådets afgørelse af 12. maj 1978 blev
stuehusets ejendomsværdi forhøjet

fra kr. 150.000 til kr. 225.000, og ejen
dommens samlede værdi blev heref
ter ansat til kr. 590.000 (prisniveau

april 1977).

Taksationskommissionens

kendelse
Den kendelse, der blev afsagt af eks
propriationskommissionen for sta
tens ekspropriationer i Jylland på en
samlet kontant ekspropriationser
statning på kr. 1.210.000, blev ind

bragt for taksationskommissionen for
Fyn og det sydlige Jylland af både
ejeren og Vejdirektoratet.

Taksationskommissionen stadfæ

stede ekspropriationskommissionens
afgørelse og af kendelsen fremgår det
nærmere, hvordan erstatningsbelø
bet er fremkommet:

Desuden har ejeren ret til at fjerne og
beholde køletank, malkemaskinan
læg, silo samt køkkeninventar.

Flere forhold ved denne erstat
ningsfastsættelse er bemærkelses

værdige, foruden naturligvis det

samlede belobs størrelse.

A. Der er ydet ens kvadratmeterpris
for al afstået areal, selv om 3473

m2 var noteret som vejareal, og
derfor ikke erstattes ved »norma

lee ekspropriationer.

B. Den anvendte arealenhedspris på
4,00 kr./m2 er arealprisen ved af
ståelse af delarealer og indeholder
værdien af driftsbygnirigernes
nedsatte rentabilitet. Tillægspar
celprisen forekommer helt fejlag
tig anvendt ved denne totalekspro
priation.

C. Det forekommer misvisende at
yde erstatning for tab af have, når
hele ejendommen afstås, og tilsy
neladende er beløbet på kr. 616.948
udregnet efter nyværdiprisen på
trods af, at bygningerne var fra

kr. 553.052,00
kr. 616.948,00

kr. 40.000,00
kr. 1.210.000,00

1864 og trængte til modernisering

for kr. 350.000 i 1975, se »Kendelser
om fast ejendome, 1976, p. 88.

Alternativ
erstatningsberegning
Ved totalekspropriation skal erstat

ningen udgøre kontantværdien af den

samlede ejendoms værdi i handel og

vandel.
Den 1. april 1977 var ejendommens

værdi ved den offentlige vurdering

fastsat til kr. 590.000 i normaipriorite

ret stand. Der er grund til at under

strege, at denne værdi ikke blev fast

sat »maskinelte af vurderingsrådet,

men specielt ansat til et forhøjet be

løb efter ejrens klage over vurderin

gen.

Ifølge Statsskattedirektoratets op
tegnelser over salg af bebyggede
landbrugsejendomme i 1. halvår 1978
i Sønderjylland var disse salg 30% hø
jere end ejendomsvurderingen og den
maksimale usikkerhed på denne pro
cent var ± 20%, svarende til 2 x S (S
= spredningen).

For at være sikker på, at ejendom
mens værdi ved ekspropriationen
fastsættes til det højeste beløb, som
ejeren kunne have forventet at få ved
et frit salg, skal ejendomsvurderin
gen derfor forhøjes med 50% (30% +

20%).
Ejendommen Surløkkes værdi i april

1978 i normalprioriteret stand:

kr. 590.000 + 50% = kr. 885.000,00

Normalprioriteringen for solgte land

brugsejendomme med 5-15 ha i 1.

halvår 1978 i Sønderjyllands amt er

vist i nedenstående skema, hvor Sur
løkkes kontantværdi er bestemt ved

at sælgerpantebreve og overtagne

prioriteter omregnes til kurs 60:

Kurs Kontantværdi:
kr. 421.260
kr. 89.960
kr. 130.095
kr. 56.640
kr. 48.675
kr. 741.630

vo9/c-0,. iV
//////////////////////4
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Fig. 2. Ejendommen »Surlokke. hensigtsmæssig arrondering.

For afståelse af 138.263 m2 à kr. 4,00 =

For bygninger, tab af have og for øvrige ulemper =

For udgifter til fraflytning = . .

Ialt kontant erstatning

Prioriteter:
Kontant udb.
Sælgerpant.
Overtag. pr.
Kontantlån
Andet

47,6% = 421.260
16,0% = 141.600

24,5% = 216,825

6,4% = 56.640

5,5% = 48.000
885.000

100
60
60
100
100
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SAMMENLIGN
JOHN DEERE

Når De søger en 4.hjulstrukket læsser i
80 til 150 netto hestekræftersklassen,
skylder De Dem selv en sammenlig.
ning. Hvilke egenskaber har den som
standardudstyr? Hvad kunne De
herudover ønske Dem? Hvilken støtte
kan De få fra forhandleren?
Hos John Deere behøver De ikke stille
alle disse spørgsmål. Alle vore tre
4-hjulstrukne Jæssere, J D 444, J D 544- B
og JD644-B kommer fra fabrikken med
alle de egenskaber, De behøver for at få
en topydelse ud af maskinen.
Når John Deere konstruerer en
maskine, bliver den konstrueret som en
komplet enhed. Alle væsentlige produk
tionsegenskaber ligger i den fra starten.
Der er ikke behov for en masse ekstra
udstyr. I virkeligheden kan nogle af de
standardegenskaber, De får hos John
Deere, ikke engang fås som ekstraudstyr
til nogle konkurrerende maskiner.
Sammenlign også forhandlerstøtten.
Ring til os i dag.

11. (. Petersen & (o.s Eftf. AIS
Indutrihegnet 1, lune. 4000 Roskilde.

tlf. (03) 1387 30.
Krogager. 7200 Crindsted. tit. (05) 3392 11.

John Deere er fremgang.

BK- REKLAME

—- JD444]

J544-1
•‘
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Phønix vejinventering
qari
dybden
Den hurtigste og billigste metode til en
sikker bestemmelse af vejnettets
bæreevne er måling med faldlod.
Phønix vejinventeringsprogram omfatter
en komplet vurdering af vejens tilstand
med en beskrivelse af, hvad der bør
gøres for at sikre vejen den ønskede
standard.
Ved måling på overfladen reg istreres
nedbøjningen i flere punkter på samme
tid og herigennem fås en række
oplysninger om de enkelte lag i
konstruktionen. Man slipper altså for
generende og tidskrævende
opgravninger i vejen.

Det er vigtigt, at pengene anvendes
de rigtige steder
Ring derfor til Phønix
anlægslaboratorium og få et tilbud på en
tilbundsgående undersøgelse af hele -

eller dele af Deres vejnet.
Phønix anlægslaboratorium kan
endvidere tilbyde at yde Dem assistance
ved al laboratoriekontrol inden for
anlægssektoren.
Ring til 05361111 lokal 218 eller 298
eller til en af vore anlægssektioner.

AS PHØNIX
Tagpap og Vejmaterialer
Anlægssektion Nord, tlf. 08159644
Anlægssektion Syd, tlf. 0536 1111
Anlægssektion øst, tlf. 02947666
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Ekspropriationserstatning for afståelse af ejendommen Surløkke:

Kontantværdi (den samlede ejendom)• kr. 741.630

÷ værdi af køletank, malkemaskinanlæg,
silo og køkkeninventar (anslået)• ÷

+ udgiftertilflytning

_________

Samlet ekspropriationserstatning .

_________

Tilkendterstatning kr. 1.210.000
Beregneterstatning:... kr. 735.000

Formegettilkendt kr. 475.000

tages i betragtning, selv om det jo vil

være nærliggende at konkludere, at
ejeren af Surløkke alligevel fik fuld

erstatning, når den for meget udbe
talte erstatning på kr. 475.000 næsten
modsvarer den kapitalvindingsskat

på Ca. 450.000, som ejeren skal betale.

Dermed ville man jo antyde, at eks

propriationskommissionen ved er

statningsfastsættelsen har taget hen

syn til reglerne i lov om særlig ind
komstskat, og dette kan naturllgvis
ikke være tilfældet på baggrund af

den klare dom i Ugeskrift for retsvæ
sen 1964, p. 854, hvor retten udtaler, at

skatter pålignet i henhold til lov om
særlig indkomstskat ikke skal godt
gøres gennem ekspropriationserstat
ningen. Som anført af folketingsmand

Karlskov Jensen, kan Surløkke-sagen

endnu komme for retten, men man

kan være uenige om, hvad sagen skal

dreje sig om.

Dansk vejmuseum oprettes 25 års jubilæum

Vejdirektoratet har for nylig nedsat
en komité med henblik på etablering
af et vejteknisk museum. Komiteen
har fået følgende medlemmer:
Ingeniørdocent Morten Ludvigsen,
DIA (formand).
Amtsvejirispektør K. I. Poulsen, Stor
strøms amtskommune.
Civilingeniør Jørgen la Cour, AOV.
Afdelingsing. J. Banke, Statens Vej-
laboratorium.

Civiling. H. C. Nørgaard, Vejdirekto
ratet (sekretær).

Målet er at få oprettet et museum,
som giver et levende billede af den
teknik og de materialer, der er an
vendt gennem tiderne ved opbygnin
gen af det danske vejnet, samt vise
eksempler på vejenes udformning fra

grusveje over macadamiserede veje,

chaussébrolægning til de første as

faltbelægninger.
Det er komiteens håb, at de af

Dansk Vejtidsskrifts læsere, som er i

besiddelse af effekter eller vidende

om, hvor der findes effekter af vej-

teknisk historisk interesse, vil infor

mere komiteen herom.

Det skal bemærkes, at komiteen i
øjeblikket kun råder over meget be
grænsede opbevaringsmuligheder.
Den er derfor i første omgang mest
interesseret i blot at få foretaget en
registrering, med eventuel senere
overdragelse for øje. Henvendelse
kan ske til civiling. H. H. Nørgaard,
Vejdirektoratet, Postboks 2169, 1016
KøbenhavnK., tlf. (01) 113338.

Civilingeniør Poul S. Ahm den 1.11
1979 ved Københavns Amtsvejvæsen.

kr. 45.000

kr. 40.000

kr. 736.630

Afrundet kr. 735.000

gen med kr. 475.000, svarende til det

beløb, der tilsyneladende er betalt for

meget.
Eventuelle snusfornuftige syns

punkter bør i denne forbindelse ikke

Afslutning
På baggrund af ovenstående bereg
ning synes der at være god grund til
at staten indbringer Surløkke-sagen

for domstolene med påstand om ned
sættelse af ekspropriationserstatnin
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Færdselsuheld
påen
arbejdsplads
Af advokat Jørgen G. Müller

I Dansk Vejtidsskrift nr. 8/1979 var

omtalt en sag, hvor en tilsynsførende

ved et vejarbejde blev idømt en bøde

for overtrædelse af færdselsloven

samt dømt erstatningspligtig.

Den tilsynsførende, der er ingeniør

og ansat i det amtsvejvæsen, der var

bygherre for vejarbejdet, blev dømt

for overtrædelse af færdselslovens §
98 jfr. § 118, stk. 1, ved som ansvarlig

for udførelse af arbejdet med etable

ring af en omfartsvej at have undladt

at sørge for, at afmærkningen på en

markvej, der blev afbrudt af den ny

omfartsvej, til enhver tid var for.

svarlig. Undladelsen bevirkede, at fø.

reren af en personbil, der kørte ad

markvejen, ikke i tide blev klar over

vejens afbrydelse og kørte ud over en

Ca. 4 meter høj skrænt ved omfarts

vejen.
Der var ligeledes rejst tiltale mod

føreren af personbilen bl.a. for ikke at

have udvit tilstrækkelig agtpågi.

venhed, men han blev ved dommen

frifundet, medens den omtalte inge

niør blev idømt en bøde og tilpligtet in

solidum med Kommunernes Gensidi

ge Forsikringsselskab at betale er

statning for skaden på bilen.

Denne dom har givet anledning til

en række spørgsmål fra bl.a. ingeniø

rer, der har følt utryghed ved, at en

kollega har kunnet dømmes i en sag

som den foreliggende.

Jeg vil gerne med det samme slå

fast, at Kommunernes Gensidige
Forsikringsselskab har betalt den
idømte erstatning og i sager af sam
me karakter som den foreliggende
naturligvis udreder erstatning uden

at gøre regres gældende mod pågæl
dende ingeniør el. lign.

Af lovbestemmelser m.v., der har

betydning for omtalte sag, kan næv
nes følgende:

Danske Lov fra 1683 udtaler i 3. bog,

19. kapitel, 2. artikel (D.L. 3-19 - 2):

»End giver Husbond sin Tjener, eller

anden, Fuldmagt pâ sine Vegne at for-

rette noget, da bør Husbonden selv at

svare til hvad derudi forseis af den,

som hand Fuldmagt givet haver, og af

hannem igien søge Opretning<.

Retsplejelovens § 991: »I politisa.

ger (...) kan erstatning hos tiltalte til.

kendes den forurettede for den ved

— ..-.,. —
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- vejbygning pä et sikkert grundlag.
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NYT FRA: GAADIiIflE mc.

HÆLDNINGS KONTROL
MODEL S276

Varierende puls-signalstørrelse
der på en ikke proportional
styret asfalt udlægger giver
en tilnærmet proportional
funktion.

NIVEAU KONTROL
MODEL G176

Ved udskiftning af ét modul, kan begge modeller let
ændres til sand proportional funktion. (G116- S216)

NYHED: Termostat styring af strygejern på asfaltudlæggere, hvilket indebærer
stor gas besparelse, længere levetid af strygejernet og bedre udlægning.

RING VENLIGST; OG FÅ TILSENDT BROCHURER!

T. F TRADING APS

Normer, vejledninger mv kan bestilles
gennem Deres boghandler

eller direkte fra Teknisk Forlag a-s
Skelbækgade 4, 1717 København V

telf. 01-216801. bogsalget.

Al 36 Dansk Vejtidsskrift nr. 10 1979



forbrydelsen forvoldte skade, når han

herom har fremsat begæring for ret

ten(...)

Færdselslovens § 98: »Når der fore

tages vejarbejde, er den, som fore
står arbejdet, ansvarlig for at det til
enhver tid er forsvarligt afmærket.

Færdselslovens § 118: »Med bøde
straffes den, der: 1) overtræder (...)
§97-99(...)

Stk. 5. Er en overtrædelse begået af

et aktieselskab, andelsselskab eller

lignende, kan bødeansvar pålægges

selskabet som sådant<c

Vejafmærkni.ngsbekendtgørelsens

§ 42: »Der anvendes følgende bag

grundsafmærkning: (...) Bommene

anvendes, hvor vej eller sti ophører

(...)
Vejafmærkningsbekendtgørelsens

§ 62: »Ved vejarbejde skal afmærk

ningens art og omfang bestemmes af

vejmyndigheden, inden arbejdet på

begyndes, også hvor arbejdet fore

stås af andre.
Stk. 2. Undladelse af at indhente el

ler efterkomme vejmyndighedens

anvisninger efter stk. i straffes med

bøde.
Til vejafmærkningsbekendtgørel

sen knytter sig bl.a. et af justitsmini

steriet den 14/10 1977 udstedt cirkulæ

re, der nærmere uddyber bekendtgø

relsen. Ved afspærring af veje eller

stier jfr. bekendtgørelsens § 42 skal

anvendes bomme med lodrette stri
ber. Den i bekendtgørelsens § 62
nævnte vejmyndighed svarer til vej-

bestyrelsen.

Efter de foreliggende oplysninger

var vejafmærkning foretaget i over

ensstemmelse med nævnte vejaf

mærkningsbekendtgørelse og cirku

lære fra justitsministeriet samt gæl

dende sædvane i det pågældende

amtsvejvæsen under hensyntagen til,

at vejen var en markvej.
Det kan altså fastslås, at den skete

vejafmærkning var i nøje overens

stemmelse med vejbestyrelsens be

stemmelser.

Der opstår herefter følgende

spørgsmål:

I. Var den foretagne afmærkning
uforsvarlig, således at anklage

myndigheden bør have medhold i
sit krav ikendelse af bøde? I be

kræftende fald:

A. Kan den tilsynsførende ingeniør

idømmes bøde?

B. Kan amtets vejvæsen idøm

mes bøde?

II. Var der grundlag for at tilkende

skadelidte erstatning?

I bekræftende fald:
A. Kan den tilsynsførende inge

niør dømmes til at betale erstat

ning?

B. Kan amtets vejvæsen dømmes

til at betale erstatning?

Ad. I. Var den foretagne afmærkning

uforsvarlig, således at anklagemyn

digheden bør have medhold i sit krav

på ikendelse at bede?
Det må indledningsvis bemærkes,

at retten ved sin afgørelse har lagt bi

lens førers forklaring om, at afmærk

ningen på uheldstidspunktet var fjer

net, til grund.
I dommen udtales det, at den fore

tagne afmærkning ikke var forsvar-

lig, idet den »alene bestod af en rød

hvidmalet lægte, lagt løst henover to i

jorden anbragte spyd«. Retten anfø

rer videre, at »henset til, at afmærk

ningen har været fjernet mindst en

gang tidligere, og til de meget alvorli

ge følger, der burde forudses af en

mangelfuld afmærkning, findes den

skete afmærkning at have været i høj

grad uforsvarligc

Som nævnt var afmærkningen i

overensstemmelse med gældende be

stemmelser herunder eksisterende

sædvane i det pågældende område.

Selvom dette er tilfældet, vil en af

mærkning i et konkret forhold dog

kurme være uforsvarlig, når særlige

omstændigheder gør sig gældende, og

det må antages, at der i sådanne til

fælde vil kunne idømmes bøde.

81
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Ad. A. Kan den ifisynsførende ingen
iør idømmes bøde?

Der vil intet være i vejen for, at den
tilsynsførende ingeniør idømmes en
bøde, men en forudsætning herfor må

være, at pågældende forsætligt eller i
det mindste uagtsomt har begået en
fejl under udførelsen af sit arbejde —

i dette tilfælde været forsømmelig
ved udførelsen af vej afmærkningen.

Det er nok tvivlsomt, om der kan si

ges at foreligge forsømmelighed af
sådan art, når henses til, at vejaf
mærkningen er foretaget helt i over
ensstemmelse med gældende regler,
men afgørelsen heraf beror på dom
stolenes skøn i det konkrete tilfælde.

Ad. B. Kan amtets vejvæsen idøm

mes bøde?

Til dette spørgsmål må anføres, at
der principielt intet er til hinder for at

idømme et amtsvejvæsen bøde. Dette
fremgår af færdselslovens § 118, stk.

5, hvorefter et aktieselskab, andels-
selskab eller lignende kan pålægges
bødeansvar. Ordene »eller lignende»

forstås i praksis som også omfattende

f.eks. kommuner. Det antages i al

mindelighed, at der påhviler kommu

ner m.v. et strengt ansvar ved man

gelfuld afmærkning i forbindelse med

vejarbejde. Et ansvar som muligvis

ikke er betinget af forsæt eiler uagt
somhed, og som i den juridiske sprog

brug betegnes som et »objektivt an

svare. Der ses i øvrigt intet at være til

hinder for at forstå færdselslovens §
98 således, at denne statuerer et an
svar for f.eks. et amtsvejvæsen som

»den, der forestår arbejdet».

I den foreliggende sag synes det

måske nok at have været rimeligere,

hvis tiltale skulle rejses for manglen

de vejafmærkning, at rejse sådan til

tale mod amtets vejvæsen og ikke

mod den tilsynsførende ingeniør, der
har ladet afmærkningen foretage i

henhold til de gældende bestemmel

ser.

Ad. II. Var der grundlag for at tilken

de skadelidte erstatning?
Retten fandt ikke, at bilens fører

havde nogen skyld i det skete færd
selsuheld. Han havde lidt et økono
misk tab. Årsagen til færdselsuheldet
var uomtvisteligt den måde, afmærk

ningen af vejarbejdet var foretaget

på (således at afmærkningen let kun

ne fjernes). For at skadelidte imid
lertid kan få tilkendt erstatning kræ
ves almindeligvis yderligere, at den,
der forvolder skaden med forsæt eller
ved uagtsomhed skal have begået den
fejl, der er skyld i uheldet; der skal
foreligge »culpae.

Ad. A. Kan den tilsynsførende ingen
iør dømmes til at betale erstatning?

Som ovenfor anført under pkt. I A
finder jeg det tvivlsomt, om der i til

fælde som det foreliggende, hvor den

tilsynsførende ingeniør har ladet af

mærkningen foretage i nøje overens
stemmelse med de gældende regler
herom, kan siges at foreligge forsøm
melighed fra pågældende ingeniørs

side. Han kan altså formentlig ikke
siges at have handlet culpøst ved at
lade afmærkningen foretage på den
skete måde, og han burde således
næppe være dømt til at betale erstat
ning.

Ad.B. Kan amtets vejvæsen dømmes

til at betale erstatning?
Amtsvejvæsenet kunne ikke, da det

ikke var tiltalt under sagen, blive

dømt under denne til at betale erstat
ning. Dette fremgår af ovennævnte

citerede bestemmelse i retspleje

lovens § 991, hvorefter erstatning kun

kan tilkendes hos tiltalte. Derimod

kunne skadelidte anlægge en særskilt

civil retssag mod amtsvejvæsenet
med påstand om erstatning. Et så

dant erstatningskrav kunne rejses

under henvisning til dels forannævnte

bestemmelse i D.L. 3 - 9 . 2, hvis man

mener, at der er begået fejl fra den

tilsynsførende ingeniørs side, dels un

der påberåbelse af det strenge ansvar

(muligt »objektivt ansvar»), som

amtsvejvæsenet må antages at have

for, at veje under deres regie henlig

ger i forsvarlig stand.

I øvrigt må dommen ses på bag

grund af, at retten ikke mener, at

personbilens fører har gjort sig skyl

dig i overtrædelse af færdselsloven.

Sammenfattende kan siges, at den

tilsynsførende ingeniør nok ikke bur

de være idømt bøde og i hvert tilfælde

ikke dømt til at betale erstatning,

idet sådant krav burde have været

fremsat mod amtsvejvæsenet, som

formentlig ville være blevet dømt til

betaling af erstatning.
Det skal endelig tilføjes, at grunden

til at politisagen rejses mod den til

synsførende ingeniør og ikke f.eks.

mod vejmanden, der førte det daglige

tilsyn med afmærkningen, må anta

ges at være, at ingeniøren havde det

overordnede tilsyn med udførelsen af

vejarbejdet. Sluttelig skal bemærkes,

at amtsvejvæsenet, der i den aktuelle

sag var både bygherre og entrepre

nør, også kunne være blevet dømt til

at betale erstatning, hvis en selvstæn

dig entreprenør havde forestået vej-

arbejdet, evt. in solidum med entre

prenøren.
Jørgen Giørtz Müller

Markvejen hvoraf tiltalte A, som sâ ofte for, kom kørende af, for at besoge sin familie, der bor
i huset i baggrunden.
På billedet befinder den spærrebom sig, som af den ene eller den anden årsag var fjer-net ved
ulykken. Usigtbart vejr og det faktum, at man kan se markvejen fortsætte på den anden side
afudgravningen til omfartsvejen, har gjort det endnu sværere at se denne.
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TEMAHÆFTE OM
IDRÆTSBYGGERI

Pris
kun
kr. 25,-
incl. moms.

Dette temahæf-te om idrætsbyggeri beskriver på 64
sider 13 forskellige idrætsbyggerier, gennemgår pro
blemer omkring svømmehaisbyggeri, behandler
kunststofbelagte idrætsbaner samt udnyttelse af
kondensatorvarme ved skøjtehaller. Endvidere ud
drag af artikler om idrætsbyggeri fra »byggeindustri
ene juni 77 — juli 1978.

Pris kun kr. 25,-. Bestil på tlf. (01(216801, bogsalget

DOBBELT VIBRATIONSTROMLE

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

-r$JOHS.MØLLERSJ) MASKINFABRIK AIS
L OVER JERSTAL 6500 VOJENS TELF(04)5471 53

I
I
I

Vi
teknisk forlag a-s

LI Skelbækgade 4.1548 Kbhvn.

NRØR
Panther Flex drænrør er fremstillet at PEH-plastic

med stor slagstyrke og smidige egenskaber,
der giver mulighed for nedlægning året rundt.

Panther Flex drænrør er et dansk produkt,
og godkendt efter Dansk Standard DS 2077 samt

VA godkendt. Rørene føres i indvendige
dimensioner på 50, 80 og 113 mm.

PA. N ‘T 1-I E R P L ]\ S T
Panther Plast A/S

4760 Vordingborg.Tlf. (03) 77 25 00
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Mindre rengoringsudgifter.
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LAIGAARD TANDEM
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LAIGAARD Tandemstøttehjul arbejder roligt og sta
— bilt uden slinger modsat tidligere enkelthjul.
— —

Specielt ophæng sikrer, at vejujævnheder halveres
og at skærets berøring med vejbanen er konstant.
P)ovskærenes levetid mangedobles. Udgifter til —

— slæbesko bortfalder.
— —

Tandemstøttehjulet kan også monteres på eksiste
—

rende sideplove, der er ophængt i parallelløft.
— —
—
— —

—=1
‘FABRIK FOR

—I---__

_____

ING FORSGADE 6 AARHUS N TLF. 1061 162444ELS

Sne og is fremmer ikke omsætningen i gagadens butikker
eller butikscentret.

Sne og is medfører omkostninger, pga. slid og ekstra
rengøring i butikken, oftest forårsaget af grus og salt.

Meltaway løser problemet.
Vi giver Dem uforbindende et overslag.

L

CRÄNGES
DANMARK AIS

VALLENSBÆKVEJ 65 2620 ALBERTSLUND

TELEFbN (02) 6433 22

£AJGAARD
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DE

THOVIAS
Krogshøjvej 30, 2880 København-Bagsværd. Telefon: (02) 981233 Telex: 37460
Århus-Afdeling: Søndergårdsvej 16. 8520 Lystrup Telefon (06)221455

SCHI4IDT AIS

Demag er bedre -

også når det gælder
vejbelægning.


