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HOTACO producerer alle typer vej materialer og ud
fører belægninger med moderne udlægningsmateriel.

Løbende laboratoriekontrol under produktion
og udlægning giver sikkerhed for ensartet kvalitet.

Skærvebærelag ekspederes hurtigt med stor
læssekapacitet. Hver 10. dag foreligger »friske« analyse
resultater, som De er velkommen til at rekvirere.
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Det er vigtigt, at pengene anvendes
de rigtige steder
Ring derfor til Phønix
onlægslaboratorium 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.

Phønix

rL

vejinventering
åri
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 registreres
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.

AS PHØNIX
Tagpap og Vejmaterialer
Anlægssektian Nord, Hf. 08 159644
Anlægssektion Syd, tlf. 0536 1111
Anlægssektion Øst, tlf. 02 94 7666
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Snestorme vejmyndighedernes
kontrovers med vejrguderne
i vinteren 1978-79

Af distriktingeniør Peter Nielsen, Nakskov

Pludselig snestorm ved nytårstid

Og februarstormen gav ekstra slid

Mon det er vejrguderne, der har

opdelt menneskene i tre grupper: De

onde, de gode og så dem fra Lolland.

Her på »Sydhavsøerne< (Lolland
Falster) har vi hidtil været af den op

fattelse, at vi har forstået at finde ba

lancen mellem de onde og de gode,

altså valgt den gyldne middelvej.

Det er vort indtryk, at vi hidtil har

nydt godt af vejrgudernes gunst,

bortset fra, at Falster — specielt Ny

købing — i november 1965 blev hjem-

søgt af særdeles kraftigt snefald som

straf for »guderne må vide hvad.

i det Herrens år 1978 og 1979 har

ikke alene Lolland-Falster, men også

den sydlige del af Sjælland, dvs, hele

Storstrøms amtet, pådraget sig vejr-

gudernes vrede i et sådant omfang, at

vi næppe fik nogen advarsel (forvar
sel) fra vejrgudernes jordiske repræ
sentant: Meteorologisk Institut.

Tidspunktet for snestormens påbe

gyndelse — umiddelbart før nytår i
forbindelse med snefaldets omfang
og varighed over flere døgn — gjorde
forholdene særligt vanskelige, idet

vejmyndighederne kun havde den
normale beredskabsstyrke til rå

dighed og ikke de sædvanlige ekstra
ressourcer, fordi en del af mand
skab sstyrken var bortrejst i forbin

delse med afvikling af vinterferie,

endvidere indtrådte snestormen så

hurtigt, at en del af den arbejdsstyrke,

der stod til rådighed, ikke kunne kom

me frem til de steder, hvor vinterved

ligeholdelsesmateriellet var placeret,

fordi de var sneet inde på deres bopæl.

En sådan situation stiller store
krav til den enkelte medarbejders
improvisations- og samarbejdsevner,
idet de enkelte grupper under sådan
ne forhold ikke i alle tilfælde kan på
regne at modtage instruks om, hvor
ledes opgaven skal løses, men selv
må træffe en hurtig afgørelse.

Når sneen på kørebanen flyder
vejvæsenet rigtigt nyder
hvis trafikanten vil blive hjemme
og ej sig i sneen gemme.

En hurtigere rydning kan fås
hvis det af trafikanten forstås
at der er alvor i radioens stemme
når den opfordrer til at blive hjemme.

,
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En sne!rerser kur
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en snemur nu vejen atter duer.
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En sådan fygningsintensitet
har medarbejderne ikke tidligere set

Da de første snefnug mellem jul og
nytår dryssede ned fra himlen, blev
der på de fleste gennemgående vej-

strækninger foretaget en præventiv
saltnirig med det formål for øje at
hindre sneen i at fryse fast til køreba
nebelægningen, en foranstaltning,
der erfarigsmæssigt vil lette renhol
delsen af kørebanerne, som vejmyn
dighederne i begyndelsesstadiet for
ventede uden større besvær at kunne

holde delvis sne- og isfri, således at

nytårstrafikken kunne afvikles no

genlunde normalt.
Vejmyndighederi,s optimisme be

roede på, at der ikke fra Meteorolo

gisk Institut var udsendt særlige for

uroligende vejrmeldinger, hvilket

formentlig skyldes, at Institutet er

baseret på varsling for udbredt ned
bør og ikke på at varsle lokal bygeak

tivitet og heller ikke har beskæftiget

sig med varsling for fygning og slet

ikke råder over moderne radar-facili

teter, som det er nødvendigt at benyt

te i forbindelse med varsling af ned

børsintensiteten.

Vejmyndighederne har især i vinte

ren 1978-79 fået bekræftet, at Meteo

rologisk Institut ikke i fuldt omfang
dækker det vejklimatologiske behov,

det er et forhold, der er blevet behand
let i en særlig artikel her i bladet

under betegnelsen: »Trafiksikker
heds-strategi via klimatologiske un
dersøgelser».

Snestormens varighed i forbindelse

med snemængderne, kombinationen

lav temperatur og kraftig vindstyrke

dannede en snestruktur, der resulte
rede i en fygningsintensitet, som selv

de ældste af vejvæsenets medarbejde

re ikke kan erindre at have oplevet.

Når problemerne ikke kan løses

med salt så fungerer

rydningstjenesten trods alt

Da glatføreproblemet hurtigt udvik
lede sig til et virkeligt snerydningsbe

hov, blev glatførebekæmpelsesmate

riellet hurtigt afløst af sneplove og

efterhånden, som snemængderne til-
tog, blev antallet af sneplove forøget,

idet den tiltagende kraftige fygning
ret hurtigt krævede tandemkørsel i
forskudt position på alle vejstræk
finger, hvis vejene skulle holdes
åbne.

Denne dobbelte indsats på samtlige
veje tærede ret kraftigt på både

mandskab og materiel, således at der
efterhånden kun var begrænsede re

ssourcer til rådighed til ekstra hjælp

på steder, hvor problemerne var

størst, og det viste sig ret hurtigt, at

problemerne i 1. instans opstod som

følge af, at utålmodige bilister over-

halede vejvæsenets sneplove.

På de vejstrækninger, hvor vejvæ

senet kørte i tandemdrift, blev resul

tatet, når trafikanterne overhalede

den bageste plov og placerede sig

mellem de to plove, at afstanden mel

lem plovene blev så stor, at fordelen

ved taridemkørselens dobbelte ryd

ningsbredde blev illusorisk, og den

kraftige snefygning medførte ret

hurtigt, at de biler, der placerede sig

mellem de to plove, hurtigt kørte fast

til stor gene for snerydningsmand

skabet, der inden længe på grund af

den kraftige fygning og det usigtbare

vejr af sikkerhedsmæssige grunde og

af hensyn til de fastkørte biler var

tvunget til at indstille rydningsarbej

det på et alt for tidligt tidspunkt, hvil-

ket tillige resulterede i, at rydnings

arbejdet da det efter fygningens op
hør kunne genoptages, var gjort langt

mere besværligt, samtidig med at
langt flere trafikanter end påkrævet

var blevet udsat for ubehageligheder.

Disse forhold kunne have været for
bedret ganske væsentligt, såfremt

trafikanterne i snestormens første

fase have pålagt sig selv så meget di

sciplin, at man ikke havde overhalet

sneplovene, men roligt fulgt efter i

kortege, og hvis så trafikanterne

tillige, da situationen blev forværret,

havde fulgt den gennem radioen ud
sendte henstilling om ikke at køre ud,

så ville de perioder hvor nogle vej-

strækninger var spærret, have været

aflangt kortere varighed.
Rydningsmandskabets største pro

blem er de tilsyneladende mange

trafikanter, der uden egentlig at have

noget formål med deres kørsel blot af

ren og skær nysgerrighed kører frem

Nar trafikken gdr i stà

b

I r -.

sâ nzd mangà fortilfarbarvejatnd.

22 Dansk Vejtidsskrift nr. 2 . 1980



og tilbage på samme vejstrækning,

vi har indberetninger om, at vort ryd.

ningsmandskab har måttet hjælpe de

samme vogne fri af sneen indtil 3-4

gange.
øverst på rydningsmandskabets

ønskeliste står et forbud mod overha

ling af sneplove, samt fastsættelse af

en passende afstand mellem ploven

og den efterfølgende trafikant og

yderligere, under ganske specielle

forhold, mulighed for udstedelse af

kørseisforbud inden for bestemte om

råder.

Når trafikken på vejen går i stå,

kan vi kun hjælpe de få

Den situation, vi oplevede under nyt

årsstormen og februarstormen be

kræftede til fulde, at vi ikke har nogen

chance for at klare os i kampen mod

naturkræfterne i perioder, hvor uvej

ret rigtigt raser, vi konstaterede til

lige, at vort af moderne teknik afhæn

gige samfund, er særdeles sårbart

alene som følge af vort behov for el-

forsyning, der let kan medføre, at

strømafbrydelser i længere perioder

kan få indflydelse på livsvigtige funk

tioner.
Under sådanne forhold er vejmyn

dighedernes assistance koncentreret

om at yde livsvigtig hjælp i forbindel

se med sygetransporter og fremskaf

felse af livsvigtig medicin eller lig

nende.

Da behovet for hjælp under sådan

ne forhold ofte er størst i de i forhold

til hovedfærdselsårerne fjernest be

liggende områder, bliver opgavernes

omfang hurtigt så omfattende, at

Falck/Zonen og vejmyndighederne

ikke alene kan løse problemerne, så

træder de af politiet organiserede

hjælpeforanstaltninger i funktion,

idet politiet kan rekvirere assistance

fra bl.a.:
Flyvevåbnets tekniske kommando

Militærdistrikter

Hjemmeværnsdistrikter

Civilforsvarsledere m .fl.

en i en sådan situation uvurderlig og

effektiv hjælp under forudsætning af,

at den bliver organiseret på en sådan

måde, at der etableres et godt samar

bejde mellem de forskellige instanser

dvs, at de enkelte gruppers sagkund

skab og erfaring udnyttes bedst mu

ligt ved koordination over et informa

tionscenter.

Så snart fygningen ophører,

skal rydningsmateriellet atter køre

Vejmyndighedernes mandskabsstyr

ke er indstillet på, at vejene så vidt

Hvis ploven er lille
skønt bilen er stor
sà rydder den ikke
de dybe spor.

muligt altid skal holdes fri for is og

sne og under normale forhold fortsæt

tes rydningsarbejdet indtil dette re

sultat er opnået.
Kraftige snestorme af længere va

righed, således som vi oplevede det i

vinteren 1978-79, medførte, at sneryd

ningsarbejdet i perioder midlertidigt

måtte indstilles.

Ud fra ønsket om at holde vejene

åbne længst muligt er der en risiko

for, at rydningsmandskabet for sent

erkender vejrgudernes overmagt,

med det resultat, at snerydningsma

teriellet kører fast og ikke er disponi

belt når snestormen stimer af, det
er derfor vigtigt, at rydningsmand

skabet i en sådan situation erkender

materiellets begrænsede muligheder

og foretager en tibagetrækning til ud

gangspositionen, således at man er

klar til udrykning, så snart fygningen

ophører og sigtbarheden bedres.

Organisationsformens betydning

når det gælder snerydning

Strukturændring til gruppearbejde og

decentraliseret ledelse af vinterved

ligeholdelsen bestod »sneprøven<

med glans, idet der var meget stor

forskel på effektiviteten i de tilfælde,

hvor vejvæsenets radiostationer blev

anvendt som kommandocentraler og i

de tilfælde, hvor de blev anvendt som

informationscentre, som et hjælpe

middel for de initiativrige arbejds

grupper, der i forvejen var optrænede

til stor selvstændighed, når det drejer

sig om under vanskelige forhold at

træffe en hurtig beslutning.

De indhøstede erfaringer under de
meget vanskelige forhold viser tyde

ligt, at det kan betale sig at overføre

en del af ledelses- og beslutningspro

cesserne til de enkelte vinter-vedlige

holdelsesgrupper, når der samtidig

etableres et vel udbygget to-vej skom

munikationssystem, således at alle

parter er vel informeret om, hvad der

foregår.

Hvis såvel ledelsen som medarbej

derne er indstillet på gruppearbejde,

så viser erfaringen, at det i kraft af et
bedre arbejdsmiljø vil være særdeles

effektivt, samtidig med at arbejds

formen vil være mere attraktiv og

gøre det lettere at få nye velkvaliflce

rede medarbejdere til at deltage I

vintertjenesten.

En advarsel! Vejvæsenets radio

stationer bør frem for alt ikke be

mandes med små »generalera, der ud
fra vi-alene-vide-princippet vil prøve

på at dirigere samtlige arbejdshold,

nej, det vagthavende personales for

nemste opgave er at fungere som

kommunikationsled mellem arbejds

holdene, vejmænd, vognmænd, værk

steder og andre, således at de på den

måde støtter arbejdsholdene mest

muligt.
Pyramidetop-kommando er, Især

når det gælder vintervedligeholdelse,

sandsynligvis den dårligst tænkelige

ledelsesform. I de tilfælde, hvor der

skal dirigeres rundt med »tropper

nee, vil en ledelsesfunktion på din

gent-podium -niveau nok være den,

der fungerer bedst, idet ledelsesfunk

tionen på den måde varetages af en
person, der er i besiddelse af den for

nødne ekspertise inden for sit speciel

le område. Det er nok ën ting, det er

værd at have i erindring den dag

samarbejdet skal omfatte vidt for

skellige ekspertgrupper, således at

man i de fleste tilfælde nøjes med at

beskrive opgavens omfang og formål,

men i øvrigt overlader til den enkelte

ekspertgruppe selv at tage stilling

til, hvorledes opgaven skal løses.

Vurdering af sneplovenes ifistand

i dag bli’r nok

vejmyndighedernes næste sag

Uden at forklejne fejekoste, sneslyn

ger og snefræsere, så er sneplovene,

når det drejer sig om fjernelse af sne

det hurtigste og mest effektive ryd

ningsredskab, og det nuværende

plovmateriel har også I de senere år,

hvor vi ikke har haft, det vi torstår ved

rigtig vinter, været I stand til at løse

opgaverne på en forholdsvis tilfreds

stillende måde, skønt de fleste plove

4
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efterhånden er adskillige år gamle og
trænger til udskiftning, men de noget
milde vintre har gjort det vanskeligt
at få de nødvendige bevillinger til de
lidt større ændringer i sneplovpro
grammet.

Vinteren 1978-79 har bekræftet, det
vi i forvejen godt vidste, at det nuvæ
rende plovmateriel ikke længere var
tidssvarende, idet plovenes størrelse,
det gælder både bredde og højde, slet
ikke svarer til den udvikling, der har
fundet sted inden for de køretøjer,
hvorpå sneplovene monteres, det be
tyder, at vi ikke fuldt ud udnytter de
store kraftige vogne, som vognmæn
dene stiller til rådighed, det betød, at
plovrydningen i år måtte indstilles på
et alt for tidligt tidspunkt, fordi sne
plovene var alt for lave, hvilket resul
terede i, at sneen væltede ind over
plovene og ned foran førehusene.

Under henvisning til, at sneploven i
snerydningsorkestret spiller 1. violin,
bør det nok være her, man først og
fremmest bør sætte ind med en mo
dernisering i form aflangt kraftigere
plove.

Det bør nok også overvejes, at
montere særlig kraftige plove på fire
hjulstrukne køretøjer evt, i perioder
udskifte de store gummigeders
graveskuffer med sneplove.

Tilstrækkeligt moderne plovmate
riel vil i mange tilfælde kunne gøre
gravemaskiner, sneslynger og sne-

fræsere delvis overflødige eller i det
mindste reducere omfanget af det ar
bejde, de i en nødssituation kommer
til at udføre.

Når der skal tages stilling til i hvil
ket omfang der skal investeres i sne-
slynger og snefræsere, bør det erin
dres, at den danske sne ikke kan sam
menlignes med den sne, der f.eks. fal
der i den nordlige del af Skandinavien.
Sneen i Danmark er som følge af luf
tens fugtighedsgrad normalt tungere
og har en tendens til isklumpedannel
se, der bevirker, at en del af de sne-
slynger, der er konstrueret til den let
te nordiske frostsne, ikke er egnede til
det danske klima, medens snefræser
systemet formentlig bedre kan klare
sig under disse klimatiske forhold,
især hvis man vælger de robuste ty
per, der anvendes i Østrig og Schweiz.
Jeg har ved selvsyn konstateret, at
disse snefræsertyper er i stand til at
arbejde sig igennem de væltede træ-
stammer, der ved lavineskred har
lagt sig på tværs af vejene.

Det er helt afgjort, at vort sneryd
ningsmateriel skal forbedres, spe
cielt med hensyn til en harmonisering

med det formål for øje at bringe ba
lance mellem fremdrivningskøretø

jets hestekræfter og rydningsmate
riellets styrke.

Denne erkendelse bør dog ikke på
virke vejmyndighederne til pa
nikagtige dispositioner, men en

eventuel kommende mild vinter bør
heller ikke inspirere til passivitet i et
omfang, der hindrer en gradvis ud
skiftning og fornyelse af vinterved
ligeholdesmateriellet.

Den hjælp vi modtog
uden for vor kreds med den
var vi særdeles godt tilfreds

I kampen mod snestormen fik vej-
myndighederne god assistance fra
entreprenørfirmaer og andre virk
somheder, der var i besiddelse af
egnet rydningsmateriel, et forhold,
der viser, at vejmyndighederne ikke
behøver at investere i materiel til at
klare spidsbelastningerne, men af
hensyn til en hensigtsmæssig forde
ling af disponibelt materiel nok bør
foretage en registrering og ved aftale
sikre sig, at materiellet i et vist om
fang står til rådighed.

Endelig bør nævnes, at regionalra
dioen under nytårsstormen ydede
værdifuld hjælp og indhøstede erfa
ringer, der resulterede i, at informa

tionerne under februarstormen var så
korrekte og troværdige, at trafikan
terne begyndte at rette sig efter ra
dioens anvisninger, og det gjorde
rydningsarbejdet lettere for vejmyn
dighederne, der håber at et lignende
samarbejde fremover kan etableres

til gavn for trafikanterne.

nye
bøger

Opmåling og fotogrammetri

Geoplan, der er et aktieselskab inden

for Kampsax-gruppen, har udsendt

en eksempelsamling, som på ca. 40
A4-sider giver prøver på de mest an
vendte typer billeder, fotokort og
stregkort med og uden farverepro

duktion. Sammen med en kortfattet,

forklarende tekst giver eksempel-
samlingen et udmærket overblik over
de mange muligheder, der findes for
anvendelse af fotogrammetri som
grundlag for fremstilling af kort og
andet dokumentationsmateriale i de
mange variationer, bl.a. tekniske for
valtninger har brug for.

-
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Skilte der glemmes
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Huse der gemmes
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»Ornfartsvejen øst om Varde 1953-1979
Af afdelingsingeniør El. Christensen, Ribe amt og civilingeniør W. Wellis, Vejdirektoratet

Hvorfor nu en artikel om omfartsvejen ved
Varde?

De samlede arbejder på omfartsvejen og
en tilhørende landevejs- og kommunevejs
forlægning der ialt løber op i 56,4 mill. kr.,
er ganske vist noget større end de fleste
vejarbejder udenfor motorvejsnettet, men
er dette grund nok til at skrive flere sider i
Dansk Vejtidsskrift?

Der er flere årsager til at vi har ment det.
Sagens historie, der jo på det nærmeste
strækker sig over en hel menneskealder, il
lustrerer en række af de problemer der bli
ver mere og mere almindelige, og fortæller i
virkeligheden ret meget om de planlæg
ningsmæssige tidshorisonter der er fra idé
til udførelse.

Således har der ved fastlæggelsen af
projektet — især i den seneste del af plan
lægningsperioden — været ret så kraftige
diskussioner om hensyntagen til bebyggel
se (støj/miljø), landbruget (beslaglæggelse
af god landbrugsjord) og fredning (skov
arealer), hvor det har været umuligt at stil
le alle tilfreds. Sådanne diskussioner er og
så med til at forlænge tidshorisonterne.

Spørgsmålet om standardsænkning ved
skæring med andre veje, og konsekvenser
ne herved med hensyn til trafiksikkerhe
den, gav også i denne sag anledning til
længere overvejelser.

Alt i alt må det konkluderes, at vi er en
del, der har lært en masse af denne sag og
vi synes, som nævnt, at der er mange gode
grunde til denne artikel.
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Den 19. decémber 1979 åbnedes for-

lægningen hovedvej A 11 øst om Var

de. Åbningen omfattede 9,3 km ny mo

tortrafikvej til 47,4 mill. kr. Samtidig

med dette projekt, som Vejdirektora

tet har været bygherre for, har Ribe

amtsråd og Varde kommune i fælles

skab forlagt indføringen af landevej

nr. 524 Varde-Starup og kommunevej

nr. 317, Gjellerupvej til en ny og mere

hensigtsmæssig linieføring ind til

Varde by til 9,0 mill. kr.

Arbejdet med projektet for en om

fartsvej ved Varde har, som det er til

fældet med de fleste vejprojekter,

været længe undervejs. Sagen blev

rejst for godt 26 år siden i 1953 i for

bindelse med en byplanvedtægt for

Varde by.
Man undersøgte mulighederne og i

1956 foretog Vejdirektoratet en analy

se af trafikken. Denne analyse skete

ud fra interviews af trafikanterne et

par dage i juli og i oktober 1956 og i ju

ni 1958 udgaves en analyserapport.

Samtidig foretoges en undersøgelse

af bundforholdene i Varde Ådal såvel

øst for som vest for Varde.
På grundlag af analysen og under

søgelsen af bundforholdene samt Un-

der hensyntagen til den forventede

trafikudvikling blev der efter for

handling mellem Ribe amtsråd, Var

de byråd og Vejdirektoratet opnået

enighed om en 4-sporet vej øst om by

en og en 2-sporet vej nord om byen.

Juni 1960 fremsendtes forprojekter,

der den 13. oktober 1961 godkendtes I

Ministeriet for offentlige Arbejder,

Sagen lå herefter ret stille frem til

1967, hvor der foretoges luftopmålln

ger og en egentlig skitseprojektering

påbegyndes.

I 1969 påbegyndtes detafiprojekte

ringen for en 4-sporet omfartavej øst
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om Varde, baseret på analysen fra

1956 og det i 1961 godkendte forprojekt.

Projektet blev i 1970 godkendt af

fredningsnævnet for Ribe amt.

I forbindelse med sagens behand

ling fremkom protest fra Danmarks

Naturfredningsforening, der ønskede

linien flyttet 600 m længere mod øst.

Forslaget blev dog opgivet, idet

statsbanen ved den østligere liniefø

rings skæring lå så lavt, at man af

hensyn til Varde Ådals vandspejl

måtte passere over denne. Dette ville

bevirke, at der skulle etableres et

meget højt dæmningsanlæg over åda

len på grund af den nære beliggenhed

mellem åen og jernbanen. Et dæm

ningsanlæg af denne karakter kunne

ikke accepteres i æstetiske henseen

de.
I april 1972 trådte den nye vejlov i

kraft og omfartsvejen blev herefter

en statsopgave. Vejbudgetterne redu
ceredes og i årene 1972-73 førtes der
en række forhandlinger om mulighe
derne for,
1) at reducere projektets standard
2) at parcelopdele opgaven.

Da datamængden fra trafikanaly
sen i 1956 efterhånden var blevet no
get forældet, foretoges en ny indsam
ling af trafikdata den 10. august 1972.
Man nåede aldrig at udgive en analy
serapport, idet projektet blev vedta
get inden rapporten kunne foreligge,
men de nye trafikdata nåede dog at
blive brugt i forhandlingerne.

Projektet fra 1961 var ikke særlig
velegnet til at udføre i en 2-sporet ud
gave på grund af stigningsforholdene
og ikke for gode oversigtsforhold.
Dette skyldtes, at man af hensyn til
vandspej let i Varde Å måtte passere
under statsbanen på dennes højeste
punkt, der naturligt lå på et højt
punkt på terrænet, hvilket gav stig

ninger på ca.27% over en ca.1.000 m
lang strækning på omfartsvejen for
at nå op til terræn igen. Projektet
havde et stort jordoverskud (ca.
400.000 m3), der skulle bruges ved den
nordlige omfartsvej, hvilket gjorde
en parcelopdeling mindre hensigts
mæssig.

I foråret 1971 mødtes repræsentan
ter fra Ribe amtsråd og Varde byråd
med Ministeren for offentllge Arbej

der, Ove Guldberg. Ministeren var
velvilligt indstillet, men kunne ikke
finde de dengang nødvendige 35,7
mill. kr.

I november 1971 klagede en række
beboere over, at den projekterede li
nieføring lå for tæt på byen. Bl.a. pas-

T-krydset mellem A 11 og A 12 blev signalreguleret ved starten af anlægsarbejderne da der
skete for mange uheld i krydset.

I

L -

Udfletningsaniægget ved hovedlandevej 370 medførte et mindre indgreb i Lunderup Lund. De
lette konstruktioner af banebroen og vejbroen i baggrunden dbner tidligt for udsynet over
Varde Ådal.
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Forreste bro er stats banens overføring, den bageste er overføring af hoved landevej 370.
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serede den tæt forbi et plejehjem, der

vil blive generet af såvel støj som af

luftforurening. Denne protest afvises

af Ministeren for offentlige Arbejder.

Projektet er i en meget høj stan
dard og omkostningerne anslås i april
1973 til ialt 68,5 mill. kr. heraf 21,5
mill. kr. til den nordre omfartsvej.
Det anslås, at de 47 mill. kr. til den øs
tre omfartsvej kan reduceres til 27
mill. kr. ved at reducere projektet til
2 spor.

I efteråret 1971 meddelte Vejdirek

toratet, at der ikke var mulighed for at
gennemføre den østlige og nordlige

omfartsvej i én omgang, og at man

gerne så projektet gjort billigere,

eventuelt ved udførelse af et 2-sporet
vejanlæg, da trafikmængderne ikke

syntes at berettige anlægget af de hid
til forudsatte 4 spor.

Efter nærmere overvejelser beslut

tede Ribe amtsråd derfor at udarbej

de et ændret projekt med en 2-sporet

omfartsvej i en østligere linieføring,
idet man underhånden havde fået op
lyst, at et eventuelt ønske om at hæve

banen ca. 1,75 m ved krydsningen med
omfartsvejen ikke på forhånd ville

blive afvist af D.S.B.
Man kunne herefter — som ved den

oprindelige linieføring fra 1961 —.

krydse under banen og passere Varde

ådal med en lav dæmning.
Den nu foreslåede linieføring ville

endvidere ligge i et mere jævnt terræn

og kunne udformes med langt større
kurveradier, både vertikalt og hori
sontalt samtidig med, at der var en

langt bedre jordbalance for den østli
ge omfartsvej.

Dette nye projekt til en 2-sporet vej
øst om skovområdet Lunderup Lund,
med en mindre gennemskæring af Ba
strup plantage, blev den 9. oktober

1973 forelagt for Ministeren for offent

lige Arbejder, Jens Kampmann, der

godkendte at det nye projekt blev
fremmet og anmodede om at sagen fo
relagdes fredningsmyndighederne.
De godkendte projektet og så ventede

man bare på at anlægsstoppet ophør
te.

Samtidig havde Varde byråd og Ri

be amtsråd i fællesskab udarbejdet et
projekt for forlægriing af en 3,5 km

lang strækning af landevej nr. 524,

Varde-Starup, og kommunevej nr.

317, Gjellerupvej, til en ny og mere

hensigtsmæssig linieføring ind til

Varde by.
Projektet skulle gennemføres sam

tidig med projektet for omfartsvejen
og de to veje skulle forbindes med et
tilslutningsanlæg.

Det sidste ord var dog ikke sagt i
denne sag. Nok havde man flyttet
omfartsvejen længere væk fra byen

og dermed tilgodeset de hidtidige
protester, men ude på landet var man
heller ikke særlig glad for at få vejen,

idet flytningen medførte et øget ind

greb overfor de landbrugsmæssige
forhold. Man ville gerne have flyttet
vejlinien lidt tilbage mod byen, men

midt mellem to foreliggende liniefø

ringer lå Lunderup Lund og Bastrup
Plantage.

Disse skovområder har fået beteg
nelsen gående fra »særdeles værdi

fulde skovområder og »af stor re
kreationsmæssig værdi< til »træer

der lider af rodsyge og som vil gå ud
a1ligevel og »forblæste vestjyske
p1antager, alt efter hvilken side man

stod på.
Det var første gang man ved et ho

vedlandevejsan1æg var ude for at
landbrugsmyndighederne markerede
sig så stærkt og denne sag har formo
dentlig medvirket til at Ministeriet

for offentlige Arbejder senere anmo
dede Vejdirektoratet om, at påse, at
hovedlandevejsprojekter så tidligt
som muligt forelægges for jordforde

lingssekretariatet, således at der kan

tages mest mulig hensyn til de land
brugsmæssige forhold og til mulighe

derne for at gennemføre en jordfor

deling, hvorved de landbrugsmæssige
gener, reduceres mest muligt.

Efter lange forhandlinger vedtog

ekspropriationskommissionen I au

gust 1975 et 2 sporet vejanlæg med 8

m kørebane og 15 m kronebredde 1 li

nieføring, som minister Jens Kamp

mann godkendte i oktober 1973. Det

skete dog ikke uden alvorlige betæn

keligheder på grund af protesterne

fra landbruget.

Projektet havde stadig, uanset re

duktionen fra 4 til 2 spor, en meget høj

standard, idet alle skæringer var ude

af niveau. På grund af den stadig

strammere økonomiske situation på

vejområdet, søger Vejdirektoratet at

erstatte 3 broer med skæringer I ni

veau. På et efterfølgende møde med

Ministeren for offentlige Arbejder,
Kresten Damsgaard, enedes man om

et kompromis, gående ud på at beva

re broen ved Stilbergvej, erstatte en

mindre bro (3’, x 5 m) ved Knolde

flodvej med en forlægning af vejene

og at etablere et firbenet kryds ved

skæringen med Roustvej, hvor der

tidligere var forudsat en nlveaufri

skæring uden tilslutningsanlæg. Dette

kompromis blev tiltrådt af ekspro

priationskommissionen.
Varde kommune påpegede senere,

at der derved opstod et problem, Idet

skolevejen for en række børn heref

ÅRLIG INVESTERING
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ter ville forløbe tværs over den nye
motortrafikvej. Med den øgede inter
esse for sikring af skolevejen var det
te ikke acceptabelt og man har der
for, bla, efter af Ministeren for of
fentlige Arbejder, Ivar Hansen, havde
rejst spørgsmålet, vedtaget at signal-
regulere krydset, med det primære
formål at sikre børns passage over
motortrafikvejen. De samlede udgif
ter til skæringen er herefter, når den
kapitaliserede værdi af driftsomkost
ningerne (signalanlæg og belysnings
anlæg) medregnes, næppe mindre

end hvad de ville have været med det
oprindelige broanlæg.

Sagen omkring denne vejskæring
viser et af de problemer man støder
på ved udformningen af næsten samt
lige nye overordnede veje. Man vil
spare og ikke bygge for mange broer
samtidig med at man vil reducere an
tallet af uheld ved at udføre skærm
ger ude af niveau der er de mest tra
fiksikre.

Arbejderne på omfartsvejen og på
landevejsforlægningen gik igang i
foråret 1977 og indtil sommeren 1979
var åbningen af Varde omfartsvej

planlagt at skulle ske forsommeren

1980.

Medens forarbejderne som nævnt

varede 24 år, kom der imidlertid et
helt andet tempo på, da først arbejdet

gik igang i marken.

Landevejsforlægningen og den nye
overføring over omfartsvejen, der

var en forudsætning for fremme af

det samlede arbejde kunne således

åbnes for trafik den 30. oktober 1978.

Samarbejdet mellem de mange
parter, herunder med DSB vedrøren
de en 1,0 km lang forlægning af ba
nen, og tilrettelæggelsen af de ii en
keltentreprisers forløb — som Ribe
amtsråd på Vejdirektoratets vegne
stod for ved anlæg af omfartsvejen —

gik så strygende, at vejen kunne åb
nes et halvt år før det planlagte tids
punkt, og den 19. december 1979 kun
ne man byde bilisterne velkommen
på den nye motortrafikvej.

Dette betyder selvfølgelig at dele af
vejen ikke er helt så »færdig som
man normalt ser ved åbninger, men
man har her alligevel skønnet at det
var en fordel for alle parter at åbne
den. Et dobbeltsidigt rasteanlæg i
Varde Ådal åbnes dog først til sep
tember 1980.

Omfartsvejen øst om Varde har som nævnt kostet i alt 47,4 mill. kr. inkl.
moms og 4,2 mill. kr. til arealerhvervelser. Denne investering er fordelt så
ledes:

1973/75 75/76 76/77 77/78 78 79
mill. kr. mill. kr. mill. kr. mill. kr. mill. kr. mill. kr.

0,4 0,5 0,9 10,3 16,4 14,5

og der resterer 3,8 mill. kr. i 1980 og 0,6 mill. kr. i 1981.

Opregnes disse udgifter til dagens nu effektivt uden om byen. Man vej-
prisniveau (vejfondsindeks) fås ca. viser også trafikken fra syd mod
49,6 mill. kr. Opregnes de i 1973 an- Vestkysten uden om byen nemlig ad
slåede 27 mill. kr. til samme prisni- omfartsvejen ind ad Lundvej og ad en
veau, findes 50 mill. kr., hvilket bety- nyere fordelingsvej nord om byen,
der, at de økonomiske forudsætninger Nordre Boulevard. Denne sidste rute
fra beslutningen i 1973 om dette pro- indebærer en ret stor omvej hvorfor
jekts gennemførelse har holdt, det må forudses at en del af denne

Den forlagte Gjellerupvej har ko- trafik alligevel kører gennem byen
stet ialt 9,0 mill. kr. incl. 1,4 mill. kr. eller måske i stigende grad via Da-
til arealerhvervelser. rumvejen over Esbjerg ad landeve

Et vejanlæg der er udtænkt for 20-25 jen til Billum der ligger ca. 10 km vest
år siden, optaget på vejplan for 19 år for Varde.
siden, og besluttet for 7 år siden, er Der sker store forbedringer på ho
det så også et anlæg vi ville starte på i vedvej Ali, der uanset de mere be
dagens situation? Der er jo sket man- skedne trafikmængder er den trafika
ge ting i den forløbne periode, le rygrad i Vestjylland. Her bør næv

Svaret må her blive et ja, selvom nes:
det er ret beskedne trafikmængder i) at omfartsvejen øst om Tønder by,
der forventes, specielt på den nordli- forventes igangsat om få år.
ge del (nord for hovedlandevejen til 2) at der for omfartsvejen vest om
Herning) af omfartsvejen. Forholde- Bramminge er afholdt liniebesig
ne i Varde var meget utilfredsstillen- tigelse i sommeren 1979 og ekspro
de både for byen og for trafikanterne. priationer påregnes at skulle finde
Ret tætte bygader, mange sving, en sted i efteråret 1980.
farlig viadukt over banen og en meget 3) at strækningen mellem AiS og
kraftig sommertrafik gav til tider ret Holstebro, (Ca. 22 km), er under
kaotiske forhold. udbygning.

De to landsdelsforbindelser Ali og Følgende hovedentreprenører har
Esbjerg-Herning (Midtjylland) føres været beskæftiget ved:

østre omfartsvej:

Jordarbejder: Harry Andersen & Søn, Grindsted
Poul Hansen, Grindsted
K. L. Kristensen, Varde

Belægningsarbejder: K. L. Kristensen, Varde
Superfos Dammann-Luxol

Broarbejder: A. Wejse A/S, Esbjerg (2 entrepriser)
R. Birch Nielsen, Ribe (4 entrepriser)

Trafiksignalanlæg: L. M. Ericsson A/S
Varde kommunale værker

Skilte og standere: Sericol A/S
ER Electric A/S

Forlægning af ldv. 524, Gjellerupvej

Jordarbejder: K. L. Kristensen, Varde
Belægningsarbejder: Superfos Dammann-Luxol A/S

A/S Phønix
Skilte: AIS Armefa

Konsulenter
Broanlæg: Cowiconsult A/S

ZAC-consult

Afvanding: Hedeselskabet
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Stopinterviewanalyse
En analysemetodes måleusikkerhed

Af civilingeniør Enhver trafikanalyse er en statistisk proces, og dens resultater

G. Rondby Pedersen er ikke udtømmende beskrevet ved de trafiktal, som faktisk re

gistreres. En undersøgelse af stopiriterviewanalysen som må

leapparat betragtet gør det muligt at supplere de egentlige

analyseresultater med et mål for deres pålidelighed.

Den 6. maj 1976 blev der i Vejle af

holdt en stopinterviewanalyse, hvor

ved de fleste biler ud af byen i timer

ne 6-19 blev standset for interview.

Analysen fortalte bl.a., at 1186 per

sonbiler i analyseperioden kørte ud af

Vejle på vej til eller fra indkøb.

I virkeligheden var antallet af ind

købsture ikke 1186, men 1208, og det

kunne endda lige så godt have været

f.eks. 1250.
Denne beretning om usikre analy

seresultater er ikke nødvendigvis

sand — men den kan være det. Denne

påstand skal i det følgende underbyg

ges på baggrund af en undersøgelse

af stopinterviewanalysen som måle-

apparat betragtet. En fuldstændig

dokumentation af undersøgelsen fo

religger i rapporten »Usikkerhed på

stopinterviewanalysers resultatern,

Vej direktoratet 1979.

Formålet med denne artikel er dels

at minde om eksistensen af usikker

hed på trafikanalysers resultater,

dels at gøre det muligt at skønne usik

kerhedens størrelse ved stopinter

viewanalyser for derigennem at vur

dere usikkerhedens betydning for

analyseresultaternes anvendelighed.

Usikkerhedskilder

Undersøgelsen af stopinterviewana

lysers usikkerhed har omfattet to kil

der til usikkerhed: Den naturlige, til

fældige variation i trafikbifledet,

samt det forhold, at kun en del af tra

fikanterne standses og interviewes.

Der er andre kilder til usikkerhed,

som ikke er undersøgt, og de tal for

usikkerhedens størrelse, som under

søgelsen resulterer i, repræsenterer

en nedre grænse: Så usikre er de ud-

ledte trafiktal mindst. Blandt de usik

kerhedskilder, som ikke er under

søgt, kan nævnes interviewernes fejl-

registrering samt opregningsfeji,

som optræder, når analyseresultater

ne antages at være repræsentative for

trafikken uden for analyseperioden.

De undersøgte usikkerhedskilder

giver begge anledning til en tilfældig

variation på analyseresultaterne. En

stopiriterviewanalyse giver ét og kun

et tal for størrelsen af en vilkårlig

delmængde af den samlede trafik,

men en nærmere undersøgelse afslø

rer, at tallets størrelse til en vis grad

er tilfældig. Analysen kunne lige så

godt have givet et lidt større eller et

lidt mindre tal som resultat.

Formel beskrivelse af usikkerheden

Det er derfor berettiget at anvende en

statistisk beskrivelse af en stopinter

viewanalyses resultater. Et givet tra

fiktal, der udledes som resultat af en

stopinterviewanalyse, er karakteri

seret ved en middelværdi og en

40
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spredning. Tratiktallets middelværdi
er den gennemsnitlige størrelse af

analyseresultatet, dersom stopinter

viewanalysen kunne gentages et an

tal gange under præcis identiske be

tingelser. Trafiktallets spredning er

et mål for, hvor meget de enkelte

analyseresultater i givet fald ville

sprede sig omkring middelværdien.

Mere præcist er spredningen lig med
kvadratroden af den gennemsnitlige

kvadratafvigelse mellem det enkelte

analyseresultat og middelværdien.

Trafiktallets middelværdi er den

»sanden størrelse af trafikken og det

tal, man helst ville kunne bestemme

ved en stopinterviewanalyse. Nu kan

en stopinterviewanalyse desværre Ik

ke gentages, fordi trafikbilledet på en

hvilken som helst anden dag vil afvi

ge fra analysedagens trafik. Der fo

religger derfor kun ét analyseresultat

for et givet trafiktal, og da der ikke

foreligger nogen information om,

hvordan dette resultat ligger I forhold

til middelværdien, er der ikke andet

at gøre end at anvende resultatet di

rekte som skøn over den sande mid

delværdi.
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Diagram 1. Antal indk,bsture pr. 6 min. interval.
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Hvis det imidlertid er muligt — på
anden måde end ved gentagelse af
stopinterviewanalysen — at skønne
spredningen på analyseresultatet, la
der det sig gøre at kvantificere, hvor
meget det kan forventes at afvige fra
den sande middelværdi. Om spred
ningen, som blev defineret herover,
gælder at det faktiske analyse resultat
med Ca. 70% sandsynligvis ligger i et
interval fastlagt ved middelværdien

+ / ÷ spredningen. Det betyder om
vendt, at det interval, som bestem
mes af det faktiske analyseresultat
+ / ± spredningen, med 70% sandsyn
lighed indeholder den sande middel-
værdi.

Efter disse bemærkninger om den
formelle beskrivelse af analyseresul

taternes usikkerhed, skal de to analy

serede kilder til måleusikkerhed gen

nemgås. Der skal herunder argumen

teres for, at den statistiske beskrivel

se er berettiget til trods for, at der

kun foreligger én måling af hvert

trafiktal. Derefter anføres undersø

gelsens egentlige resultat, nemlig
usikkerhedens størrelse i afhængig

hed af det enkelte trafiktals størrelse

og definition.

Tabel 3. Beregnet
spredning pd udvalgte
trafiktal fra Vejle-
analysen.

Stikprøveudtagning

At den stikprøvevise udtagelse af bi

ler til interview resulterer i en tilfæl

dig variation på resultaterne, er der

næppe behov for at begrunde nærme
re. Beregningen af den spredning,

som hidrører fra stikprøveudtagnin

gen, forløber rent analytisk. Når den
faktiske størrelse af et vist trafiktal

er givet, dvs. når der faktisk passerer

et bestemt antal biler tilhørende en

given delmængde gennem analysepo
sterne, og når en vis, tilfældigt ud
valgt del af samtlige passerede biler
standses for interview, er der tale om
den stokastiske proces »stikprøveud
tagning uden tilbagelægninge, og an
tallet af registrerede biler tilhørende
den søgte delmængde følger den så
kaldte hypergeometriske fordeling.
Denne fordelingsspredning kan be
stemmes analytisk. Det samme gæl

der følgelig det egentlige analysere

sultat, som fås ved opregning med

forholdet mellem antallet af passere

de og antallet af interviewede bili

ster.

-I -

:E ±

u

03

Trafiktal Middelværdi Spredning
x S

Alle biler 24713 284

Bilart

personbiler 15680 239

lastbiler 7171 112

varebiler 1859 56

Turformål (kun personbiler)

bolig—arbejdssted 7381 178

bolig-indkøb 1186 65

bolig—andet 3028 70

erhverv 2380 63

andet 1700 49

Til-zone (kun gnk trafik)

alle zoner 12018 160

i 326 21

2 1068 41

3 1807 54

Til—zone (kun oplandstrafik)

alle zoner 12389 254

4 282 81

5 585 14

6 1316 47

Analysepost

H 571 26

G 1451 42

D 3093 59
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Rall
Cpdving

ilagrev 6.

Relativ spredning

på trafiktai n i

afhængighed ar
stikproveprount
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Diagram 4. Beregnet spredning pâ udvalgte trafiktal fra Vejle-analysen (dobbelt-logaritmisk Diagram 6. Relativ spredning pâ trafiktal x
afbildning). som funktion afstikproveprocent.
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Naturlig variation

Nu er den sande værdi af et vilkårligt
trafiktal imidlertid ikke fast, således
som det er forudsat herover. Trafik
ken er underlagt en naturlig varia
tion, som er den anden af de her be
handlede usikkerhedskilder. Den na
turlige variation kan belyses ved for
hvert 6. min. interval igennem analy
seperioden at optegne antallet af biler
tilhørende en nærmere specificeret
delmængde af den samlede trafik. Et
eksempel herpå er vist i diagram 1.
Det ses, at trafikkens intensitet i sto
re træk varierer efter en harmonisk
kurve, som med rimelighed kan anta
ges at være deterministisk, lovbe
stemt. Der konstateres imidlertid
også en tilsyneladende tilfældig va
riation omkring den harmoniske ho
vedtendens, og dette overbeviser om,
at hele analyseperiodens trafik er un
derlagt en vis tilfældig variation. Va
riationen på et givet trafiktal kan
kvantificeres ved en indtil videre
ukendt spredning sN. Det kan rent
analytisk vises, at den kombinerede
effekt af en naturlig spredning 5N og
en tilfældig stikprøveudtagning med
stikprøveprocent p er en spredning af
størrelsen

4
Fig. 2. Diagram for
fastlæggelse af biltra
fikfaktor.

\ + 0.9 (is..)

Formel 2. Spredning som funktion af inter
uiewprocenten p og trafiktallets størrelse x.

Tilbage står nu at bestemme stør
relsen af den naturlige variation i af
hængighed af det udledte trafiktals
størrelse og definition. Til det formål
er der foretaget en optegning af dia
grammer som det i diagram 1 viste
for en række forskellilge trafiktal,
som er bestemt ved en stopinterview
analyse i Vejle i 1976. I hvert dia
gram er der indtegnet en harmonisk
kurve (et 4. grads polynonium), som
repræsenterer hovedtendensen, og
spredningen omkring denne kurve er

bestemt som kvadratroden af den
gennemsnitlige kvadratafvigelse
mellem kurven og den faktisk regi..
strerede trafik. Resultaterne er vist I
tabel 3 og grafisk i diagram 4. Det
ses, at spredningen tilsyneladende
kun afhænger af trafiktallets størrel
se og ikke af, hvordan det er define
ret. Sammenhængen kan med god til
nærmelse beskrives s = 1.3 fx, hvor
x er det udledte trafiktal. Dette resul
tat repræsenterer ligesom formel 2
den kombinerede effekt af den natur
lige variation og en stikprøveprocent,
som i Vejle-analysen var 73%. Heraf
bestemmes den naturlige spredning I
formel 2 til sN2 = 1.3x og formien kan
skrives

____________

5 \/(0.4 + 0.9/p) x

Formel 5. Spredning som funktion af inter
viewprocenten p og trafiktallets størrelse t.

I diagram 6 er den relative spred
ring s/x optegnet i afhængihed af
stikprøveprocenten p for en række
værdier af trafiktallet x.

Praktisk anvendelse

Diagram 6 kan benyttes ved vurde
ring af et givet analyseresultats an
vendelighed i en konkret beslutnings
situation. En følsomhedsanalyse kan
f.eks. vise, om et trafiktal udledt af en
stopinterviewanalyse er så kritisk, at
en variation indenfor rammerne af
den i diagram 6 aflæste spredning på
virker den aktuelle beslutning. I givet
fald må analyseresultatets pålidelig
hed bedømmes som utilstrækkelig.

En anden anvendelse af diagram 6
ligger i en stopinterviewanalyses
planlægningsfase. Hvis det her er
muligt på forhånd at skønne de mest
kritiske trafiktals størrelse og at op-
gøre den maksimale tilladelige
spredning på resultatet, kan den nød
vendige interviewprocent aflæses af
diagrammet. Dette vil være en støtte
ved optimeringen af forholdet mel
lem personaleindsatsen og kvailteten
af stopinterviewanalysens resultater.

Ønskelinier mellem byer øvrige Ønskelinier

- 0 Skole
200—499 indb.
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.._ I

ff1I — —
— + — —

— e gn s —, -
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Fig. 1. Principdia
gram for fastlæggelse
af on.tkelinier.Eks.
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Hastighed 60
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Det sønderjyske digebyggeri
Kystdirektør, civilingeniør H. B. Sørensen fortalte ved Dansk Amtsvejingeniørforenings årsmøde mandag den 11. juni

1979 i Ribe amt om de to store digebyggerier:
Forstærkningen af Ribe dige og
Det fremskudte dige.

En stormflodskatastrofe ramte i 1953
det sydlige Holland, hvilket nu ikke
satte sig mærkbare spor her i landet,
men dernæst kom katastrofen i 1962 til
Elben-området ved Hamburg, og det
var jo noget nærmere på. Ved den lej
lighed måltes rekordvandstand, 4,36
m o DNN ved Højer Sluse.

Det førte dog først i 1964 til nedsæt
telse af et udvalg under m.o.a., det

såkaldte stormflodsudvalg, som fik
til opgave at vurdere sikkerheden ved
havdigerne i Tønder og Ribe amter.
Det skulle ifølge kommissoriet ske i
lyset af planerne for landvinding nord
og syd for grænsen.

Udvalget inddrog den viden og er
faring og de nye metoder, som var re
sultatet af de seneste års arbejde i
udlandet, og kom i sin betænkning af
februar 1975 til det resultat, at det var
berettiget at foreslå en forøget sik

kerhed for to områder, Tønder mar

sken og Ribe marsken, de områder

som har den største koncentration af

bymæssig bebyggelse og dermed be

folkning.
Mens der i udvalget var enighed

om en forstærkning af Ribe dige, var
der alternative forslag til sikring af

Tønder marsken, enten forstærkning
af det eksisterende dige eller bygning

af et fremskudt dige ved inddigning
af godt 1000 ha. Disse meningsfor

skelle var ikke bragt ud af verden, da
den voldsomme stormflod 3/1 1976
indtraf med ny rekordvandstand ved
Højer sluse — 56 cm over den hidtidi

ge, og det afgjorde prompte sagen.

Regeringen, som havde ønsket dige

forstærkningen, føjede sig for de loka

le ønsker om et fremskudt dige.
Bygningen af Ribe dige forestås af

et byggeudvalg på 6 medlemmer,

hvoraf 2 repræsenterer m.o.a., 2 Ribe

amtsråd, 1 Ribe og Bramming kom

muner og 1 Ribe digelag. Udgif

terne betales af statskassen med 60%,
Ribe amtskommune 2/3 af 40% og Ri

be og Bramming kommuner 1/3 af

40% i forholdet 11,89:1,44. Ribe dige

lag vil stå som ejer af det færdige an
læg, bortset fra kammerslusen, som
Ribe kommune for et kontant veder
lag på 1,5 mill. kr. fra staten overta
ger forpligtelsen til at drive og vedli
geholde.

De samlede udgifter andrager i
prisniveau 1.1. 1979 Ca. 86 mill. kr.

Det fremskudte dige har ingen bin
dinger til gamle ejerforhold, så for
det er Sønderjyllands amtsråd byg
herre og vil senere være ejer, hvilket
bl.a. har som baggrund, at den tilstø
dende tyske digestrækning vil få
landsregeringen i Kiel som bygherre

og ejer.
Udgiftsfordelingen er: statskassen

60%, amtskommunen 2/3 af 40% og
Tønder og Højer kommuner 1/3 af
40% i forholdet 85:15. Her er der dog
en række tillægs-præmisser. Sønder
jyllands amtsråd skal forlods betale

10 mill. pristalsregulerede kroner for

en fordelagtigere løsning af indvands

problemerne samt i samme anledning

visse mindre anlægsdele, jordfonden

betaler 15.000 pristalsregulerede kr.

pr. ha indvundet landbrugsjord, og

endelig betaler Forbundsrepublikken

Tyskland 28% af udgifterne til den ny
afvandingssluse og halvdelen af en

færdselsdæmning i grænselinjen.

Sidstnævnte dæmning er en del af den

danske entreprise. De samlede om

kostninger — prisniveau 1.1. 1979 —

Ca. 109 mill. kr.

I begge projekter forestås projekte

ring, byggeledelse og regnskabsfø

ring af kystinspektoratet med Cowi

consult som medhjælp ved projekte

ring af og tilsyn med slusebygvær
kerne.

De konstruktive detaljer er måske
nok så interessante som de foregåen
de.

Digeprojekterne vil medføre en for

øgelse af sikkerheden, og stormflods

udvalget havde anbefalet, at sikker
heden ikke sattes lavere end svaren

de til MT= 200 år, d.v.s. at digerne

skulle kunne modstå lige netop den
stormflod, som indtræffer med en
gennemsnitlig tidsafstand på 200 år.
(fig. 1).

Det vigtigste element I dimenslone

ringen er den til MT 200 år svarende

vandstand, som er hhv. DNN + 4,85

(Ribe) og + 5,35 m (Højer), hvortil

Fig. 1.
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videre var der alt i alt ikke den til

strækkelige mængde. Under disse for
hold ville udnyttelse af klæg på forlan
det blive flere gange så dyr som ud
nyttelse i marsken bag diget, hvor der
i tre områder på tilsammen ca. 85 ha
kan graves den tilstrækkelige mæng
de på ca. 750.000 m3.

Arealerne til klæggravning såvel
som til det udvidede digeprojekt er
skaffet ved ekspropriation, som der
er hjemmel til i anlægsloven for byg
geudvalget.

Det fremskudte dige

der skal lægges forskellige tillæg,

først og fremmest bølgeafløbshøjden,
som er stærkt afhængig af digeprofi

let, d.v.s. først og fremmest forskrå
ningens hældning. Desuden tillæg for

den foregående langsomme stigning i

havets middelvandspejl og naturlig

vis tillæg for sætninger i fylden og i

underbunden.
Digeprofilerne er nogenlunde ens

(fig. 2) med forskråningshældning
1:10 og bagskråningshældning 1:3,

kronebredde 2,5 m. I begge tilfælde
etableres uden for digefoden, hvis
yderkant ligger i kote + 2,50 et for-
land — ved Ribe dige dog kun for så
vidt det ikke allerede forefindes — i
en bredde af hhv. 100 m med hældning

1:100 og 150 m med hældning 1:67.
Med disse profiler er den endelige

kronehøjde — efter sætninger — be
regnet til hhv. + 7,00 og + 7,45.

Materialerne til digebyggeriet er i
første række fyldsand indpumpet fra
vaden, endvidere klæg til beklædning
af diget i en tykkelse af 1 m på for
skråning og krone og % m på bag
skråning. På Ribe Dige pålægges 5-10
cm muld og der tilsås med en speciel
græsfrøblanding, mens der på det
fremskudte dige sås direkte i klægen.
Det er altså naturens egne materia
ler, der anvendes, et forhold som
stormflodsudvalget lagde vægt på af
miljømæssige årsager.

Ribe dige

Et nødvendigt led i planlægningen
har naturligvis været omfattende
geotekniske forundersøgelser til for
udberegning af de forventelige sæt
ninger, som navnlig optræder hvor
bunden består af lag af større mæg
tighed af tørv og gytje. Disse lag var
allerede erkendt ved bygningen af det
eksisterende dige. Sætningerne kan
dels være øjeblikkelige, ca. 1/3, dels
langvarige, i alt op til ca. 1 m. Endvi
dere er der foretaget efterforskning

Også her er der foretaget geotekniske
undersøgelser og efterforskning efter
materialer, og der er i digetracéen

fundet sætningsfølsomme lag af klæg
og tørv. Forholdene for indvinding af
sand er ikke så gnnstige som ved Ri
be dige, da de bedst egnede forekom
ster — i et område omkring Højer ka
nal samt et område nord for grænsen
— er overlejret af 3-6 m indeholdende
sut, gytje, tørv og klæg i betydellge
mængder, som ikke kan tolereres i ret
store mængder i digefylden.

Klæg findes i et område syd for Hø
jer kanal bag det nye dige, men I en

trist diga

tjr

/ABc___

_

5 Opdnznng at filt. sputedig. at tartandstyld.

B Opdazning at ‘ndpump.t sand

C Indpumpaing .t nand

0 R.gut.ring at nandk.rne

.4 Udlægning at no 0,Srnktæg pB tnrnkr&ning tit kl. 4,75

B. B.skytt.Is.sdig. i klæg til kl 7.00

.4 Gnint. dig. r.gut.r.a

B. Sandanertlad. .tt.rr.gul.r.a

014k.

efter egnet fyldsand og efter klægen

til beklædningen. Fyldsand fandtes i

rigelige mængder i tilfredsstillende
kvalitet og indvindes i fyldgrav stort

set parallel med diget og i en afstand

af mindst 1000 m fra digekronen.

For klægens vedkommende havde

det været ønskeligt, om indvindingen

kunne være foretaget på forlandet,

hvor klæggravene kunne være fyldt

op med sand, men forundersøgelser

ne viste, at der nok var klæglag, men

de var gennemgående tynde og over-

lej ret af ret tykke lag af sand, og end-

i 8,

2 ag 3 ir

- —— —

______

— —----— —--— -- ____. 01414

2 og 3 Br

Fig. 3.

Å Oplagt. klæg4ig n.gul.r.s

B Udlægning at r.st.r.nd. klæg pB kran. tar—og.bagskr8ntng
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dybde fra 2-7 m under DNN, hvilket

betyder besværligheder ved gravnin

gen, som må udføres enten vådt eller

i tørlægning. Bortset fra det er områ

det gunstigt beliggende, da det indgår

i det til indvandsreservoir bestemte

areal og desuden efter fredningsmyn

dighedernes ønske kan indrettes som

fuglevenhigt.

Det nævnte indvandsreservoir ind

rettes, fordi projektet ikke alene skal

tjene til sikring mod oversvømmelser

fra stormfloder i havet, men også til

nedsættelse af risikoen for oversvøm

melser, som kunne forårsages ved

brud på ådigerne, når langvarige slu

selukninger under storm medfører

høje vandstande i åsystemet. Indret

ningen af et aflastningsreservoir på

ca. 3 mill. m3 i kogen mellem det

gamle og det nye dige er af flere

grunde den fordelagtigste løsning af

dette problem.
Projektet er — og må naturligvis

være — koordineret med bygaing af

den tilstødende digestrækning på tysk

område, og herom er der indgået en

overenskomst mellem de to regerin

ger, og denne indeholder bl.a. også

bestemmelse om bygning af en færd

selsdæmning i grænselinjen. Endvi

dere bygges der, bl.a. af hensyn til

betjeningen af den nye afvandings

sluse en færdselsdæmning nord for

Højer Kanal.
Slusen bliver i modsætning til den

nuværende åbne sluse, der oprinde

ligt er bygget som kammersluse, en

lukket afvandingssiuse med tre sek

tioner på tilsammen 20 m bredde.

Ved arbejdets udførelse er der væ

sentlige forskelle på grund af de to di

geanlægs forskellige placering i for

hold til kysten.

Arbejdsprocedurerne er ikke i alle

forhold helt fastlagt for det frem

skudte dige, så jeg skal nøjes med at

beskrive den for Ribe dige. Hoved

trækkene er følgende (fig. 3):

Af muld fra digeforskråningen eller

af forlandsfyld opdoses på forskrå

ningens nederste del et lille spuledige

som indfatning for den indpumpede

sandfyld. Spulediget forhøjes ved do

sing i takt med indpumpningen ved

hjælp af det indpumpede sand. Når

hele sandmængden er indpumpet, re

guleres forskråningen til den fremti

dige hældriing.
Dernæst kan klægpålægningen be

gynde. Klægen udlægges i lag af højst

1/2 m tykkelse og komprimeres. Ved

en arbejdssæsons afslutning — kun

sommerhalvåret er arbejdssæson —

må ikke færdiggjorte dele af arbejdet

sikres, og det kan ske, efter udlæg

nirig af den første 1/2 m klæg, ved eta
blering af et klægdige på forskrånin

gen til beskyttelse af det indpumpede

sand. I øvrigt vil det gamle dige være

intakt i denne fase.
De efterfølgende arbejdsoperatio

ner består da i afgravning af det
gamle diges bagskråning til den nye
hældning 1:3, udregulering af det
midlertidige klægdige og pålægning

af yderligere klæglag. Til slut be
klædning med et lag muld og tilsåning

med græs.
På indvendig side anlægges — på

den såkaldte indre bærme — en vedli
geholdelsesvej med 3 m kørebane

bredde, bygget op på min. 20 cm fyld-

sand og 40 cm bundsikringsgrus og

med en befæstelse bestående af 20 cm
toplagsfyldt singelsmacadam.

Adgangen til forlandet sker ad
ramper, som ved indvendig skråning

er skråramper med samme belæg
ning som vedligeholdelsesvejen, men

på udvendig digeskråning er ramper

ne vinkelret på digets længderetning

og forsynet med belægning af græsar

meringssten udlagt direkte på klægen

og holdt sammen af en indfatning af

beton.

Dansk Amtsvejingeniør- Ai’fforening

Jubilæum

Overingeniør Finn Hemmingsen har

(haft) 25 års jubilæum ved Køben

havns amtskommune, Teknisk for

valtning, den 1. februar 1980.

Civilingeniør Lars Aage Nielsen har

den 7. marts 1980 været ansat25 år ved

Københavns amtskommune.

Afdelingsingeniør Bjarne Møller Pe
dersen har den 1. maj 1980 været an

sat ved Bornholms amtskommune i
25 år.

Mindeord
Foreningens æresmedlem, amts

vejingeniør Anders Marcussen

Larsen er efter nogen tids sygdom

død på Svendborg sygehus den 28.

november 1979 i en alder af 79 år.
A. M. Larsen var født på Læsø og

virkede efter endt uddannelse nog

le år hos Hoffmann & Sønner i År

hus og blev den 1. april 1932 ansat

som distriktsvejingeniør i det da

værende Svendborg amts vejvæ

sens Nyborg-distrikt.

Under navnet Larsen-Nyborg

blev han kendt som en dygtig leder

og administrator med en faglig vi

den, som blev respekteret og be

nyttet i vide kredse. Det var såle

des naturligt, at han midt i 1950’er-

ne fik overdraget den daglige le

delse af det store motorvejsbygge

ri fra Knudshoved til Hjulby — en

opgave, som han klarede på ud

mærket vis og i et imponerende

tempo. For sin indsats — særligt

ved den lejlighed — blev han ud

nævnt til Ridder af Dannebrog.

Larsen-Nyborg blev umiddel

bart efter sin indmeldelse i den ny

stiftede Dansk Amtsvejassistent

forening i 1932 suppleant for den

nes bestyrelse. Nogle få år senere

blev han medlem af bestyrelsen,

og det forblev han indtil 1965. For

denne mangeårige indsats for for

eningen blev A. M. Larsen ud

nævnt til æresmedlem, da han den

1. maj 1970 pensioneredes fra vej

væsenet.

Larsen-Nyborg havde også flere

andre tillidshverv. Han var såle

des bl.a. vurderingsmand for Kre

ditforeningen Danmark.

Da han blev pensioneret, flytte

de han sammen med sin hustru til

Troense på Tåsinge, hvor han nød

sit otium i fulde drag.
A. M. Larsen var en mand, hvis

menneskelighed, varme og hjælp

somhed gjorde ham afholdt af de
mennesker, han kom i berøring

med.
Æret være A. M. Larsens minde.

G. A,9ger.Olsen/

J. øksnebjerg
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Effektstudie fra SSV
Af civilingeniør Else Jørgensen, Vejdirektoratet

Sekretariatet for Sikkerhedsfremmende Vejforanstaltninger gennemgår et femte eksempel på en vejteknisk foranstalt
ning og den sikkerhedsmæssige effekt, der er opnået ved gennemførelse af foranstaitningen.

På hovedilandevej 126 blev der i de
cember 1974 gennemført en ombyg
ning af en strækning ved landsbyen
Sørbymagle, som ligger umiddelbart
øst for hovedlandevejen. Før ombyg
ningen lå tilkørslen til Sørbymagle
ved km 27,55. Ved km 27,80 gik der en
vej til landsbyen Vollerup, som ligger
et par kilometer sydvest for Sørby
magle, se fig. 3. I en periode på 36
mdr, før ombygningen skete der på
strækningen fire uheld. De tre uheld
var venstresvingsuheld (venstre
sving mod modkørende), og to af dis
se skete ved vejen til Sørbymagle,
mens det tredie skete lidt nord herfor
ved en indkørsel til et mekaniker-
værksted. Et uheld skete ved vejen
mod Vollerup, hvor en cyklist blev
påkørt af en personbil, se fig. 3.

Den ombygning, der blev foretaget
i 1974, bestod i en lukning af de to tre-
benede kryds og etablering af en til
slutning af de to veje fra Sørbymagle
og Vollerup i et firebenet kryds. Ved
dette kryds blev der på hovedlande
vejen udført spærreflader med ven
stresvingspor, se fig. 4 samt fig. i og
fig. 2. Ombygningen var delvis be
grundet i ændringer i vejforholdene
ved Sørbymagle, hovedsagelig planer
om en fordelirigsvej til nye boligom
råder nord for byen. Ombygningen
skyldtes endvidere overvejelser af
sikkerhedsmæssig art, idet oversigts
forholdene ville blive forbedret ved
den nye placering af krydset, og ven
stresvingssporene samtidig burde
nedsætte risikoen for venstresvings
uheld.

I en periode på 36 mdr, efter om
bygningen skete der to uheld på ste
det. Det ene uheld var en tværkolli
sion mellem en personbil og en last
vogn. Det andet uheld var et sing
eluheld med en cyklist, der kørte på

cykelstien. Det skyldtes en fejl ved
cyklen, og dette uheld havde derfor
næppe forbindelse med vejudform
ningen. Se fig. 4.

Det ses, at såvidt det kan bedøm
mes på grundlag af de indtrufne
uheld, har ombygningen skabt bedre

forhold for venstresvingende trafi
kanter, idet der ikke I efterperloden
er sket venstresvingsuheld. Til gen-

Fig. 1. Hovedlandevej 126 ved krydset med kommunevejene mod Sørbymagle og VoUerup. Ho
vedlandevejen fører til Næstved. Billedet er taget efter ombygningen.

Fig. 2. Krydset mellem hoved landevejen fra Næstved til Slagel8e (nr. 126) og kommunevejene
til Sorbymagle og Vollerup set fra syd efter ombygningen.

Dansk Vejtidsskrift nr. 2 . 1980 35



Fig. 3. En strækning pâ hovedlandevej 126 fra km 27,55 til km 27,80. Planen viser sidevejenes placering inden ombygningen. Uheldssituatio•

nerne ved de fire uheld er vist. Ved alle uheld var der alvorligt tilskadekomne personer, ialt seks. Ved to af uheldene kom desuden 5 perso.

ner lettere til skade.

Fig. 4. Strækningen pâ hovedlandevej 126 efter ombygningen. Ved tværkollisionen mellem en personbil og en lastbil kom føreren afperson.
bilen alvorligt til skade. Singleuheldet med en cyklist medtages ikke i effektstudiet, da det skyldtes, at cyklens dynamo gled ind i forhjulets
eger. Cyklisten kom lettere til skade.

gæld er der efter ombygningen sket

en tværkollision med alvorlig person

skade. Et uheld af lignende type er

også sket i det ene trebenede kryds i

førperioden; det ser altså ud til at

tværkollisionsuheld stadig forekom

mer, hvilket også ville være at for

vente i et firebenet kryds. Selv om der

kun er sket ét tværkollisionsuheld i

efterperioden, tyder effektstudiet på,

at man stadig må være opmærksom

på muligheden for tværkollisioner.

Det kan da også bemærkes, at der ef

ter efterperiodens udløb yderligere er

sket ét uheld, og dette var en tværkol

lision med en alvorlig tilskadekom

men person.
Uheldsreduktion for ombygningen

ved Sørbymagle:
0,8 uheld/år eller 70%

Reduktion i dræbte eller alvorligt til

skadekomne personer:
1,3 personer/år eller 80%

(Ved vurderingen af disse tal må det

erindres, at de er baseret på forholds

vis små uheidstal).

Mot,,koCtj —
K,l(ert — — —

Cykel

N

Motorkere fej

Cykel

Til tjenstilg brug ved Vejdirektoratet
Særtryk med Geodætisk Instituts
tiHadelse (A. 400/76).

Skøn over årsdogntrafik i 1976:
Hoved landevej 126 syd for Sørbymagle Ca. 3500 motorkoretojer/døgn
Hovedlandevej 126 nord for Sørbymagle Ca. 4200 motorkøretojer/døgn.
Kommunevej til Vollerup Ca. 200 motorkoretøjer/døgn.
Kommunevej til Sorbymagle Ca. 500 motorkoretojer/døgn.
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Eksamensprojekter og rapporter fra
Institut for veje- trafik og byplan. DTH

Cyklisters rutevalg

En interview-undersøgelse af cyklisters rutevalg,
specielt i relation til trafiksanering.

Af Bendt Johnsen
Lyngby februar 1979

Denne rapport indeholder en under
søgelse af cyklisters rutevalg, spe
cielt i relation til forskellige typer
trafiksanering. Den skal ses som et
beskedent forsøg på at udfylde nogle
af de huller, der er i den eksisterende
viden om cyklister.

Undersøgelsen blev foretaget inden
for 6 trafiksanerede områder, og den
blev koncentreret om følgende 7 tra
fiksaneringsforanstaltninger: en cy
kelstribe, 4 forskellige slags vejluk
ninger, et system af ensretninger og
en stillevej.

Dataindsamlingen skete fortrinsvis
v.hj.a. gadeinterviews (en slags stop-
interviews), som blev foretaget på 18
udvalgte interviewposter inden for
områderne. Interviewene fandt sted
på hverdage i myldretiderne, for
trinsvis om eftermiddagen. De inter
viewede cyklister blev stillet en ræk
ke spørgsmål om den tur, de var midt
i, og om deres holdning til områdets
trafiksaneringsforanstaltninger.
Herudover blev der foretaget nogle
simple snittællinger som supplement
til gadeinterviewene, samt inter
views med elever på områdets skoler.

De indsamlede data blev behandlet
manuelt. Skoleinterviewene gav
meget begrænsede oplysninger om
rutevalg og trafiksaneringens indfly
delse herpå. De oplysninger, der blev
indsamlet ved gadeinterviewene, blev
behandlet ved en række analyser, som
dels drejede sig om rutevalg mere ge
nerelt, dels om rutevalg i relation til
trafiksaneringsforanstaltningerne.

De generelle analysers vigtigste re
sultat er, at cyklisterne ved valg af
rute først og fremmest lægger vægt
på, at ruten bliver så hurtig og di
rekte som muligt. Hensynet til miljø
og sikkerhed kommer så først i anden
række. Endvidere blev det vist, at
cyklister i højere grad end andre tra
fikanter forsøger at kæde deres ærin
der sammen til turkæder.

Med hensyn til rutevalg og tra
fiksaneringsforanstaltningernes ind
flydelse herpå viste analyserne, at
cyklisterne er mest positive over for
de foranstaltninger, som mindsker
konflikterne mellem cykler og biler.
Derimod er cyklisterne mest nega
tive over for de foranstaltninger, der
enten medfører omveje eller tvinger
dem til at stå af og trække. Cykli
sternes holdning til foranstalt
ningerne slår igennem både i deres
udsagn om foranstaitningernes ind
flydelse på rutevalget og i deres valg
af rute. Det er dog ganske få cyklister
der er villige til at køre en omvej for
at komme udenom eller gennem en
foranstaltning.

Trafiksikkerhed —

passive sikkerheds-
foranstaltninger
M. H. T. Børn i biler
Lene Herrstedt Jensen og
Kennet Kjemstrup
Lyngby juni 1977

Projektet er udført af K. Kjemstrup
og L. Herrsted i samarbejde med
Rådet for Trafiksikkerhedsforskning
i foråret 1977. Der er med udgangs
punkt i et litteraturstudium foretaget
en uheldsanalyse af de til Danmarks
Statistik indberettede færdselsuheld
med børn som passagerer i biler i
årene 1968 til 1976. Desuden er der ud
fra observationer og interviews fore
taget en undersøgelse omkring bru
gen af lifte, stole og sikkerhedsseler
til børn i biler, og endelig er der rede-
gjort for og foretaget en vurdering af
de problemer, der knytter sig til bru
gen af sådanne passive sikkerheds-
foranstaltninger til børn.

Projektresultaterne er publiceret i
Rådet for Trafiksikkerhedsforsk

nings notatserie under titlen: »Brug
af lifte, stole og seler til børn i biler<,
notat 3/1978.

Decentralisering —

i samfunds-
økonomisk lys
IVTB — rapport nr. 135
Jes Møller
Lyngby marts 1977
Tidens tendens til stordrift med opde
ling i sektorer som styres centralt,
har ramt lokal enhed og helhed hårdt
— bl.a. de mange små og mindre
byer. De får skyld for at være dyre og
dårlige.

Her er nu indført en bred, men ret
grundig undersøgelse af, hvad en de-
centralisering dels koster i penge —

både for de nuværende beboere, til
flytterne, det offentlige og samfundet
som helhed — og dels vil betyde for
tilgængelighed til arbejde og service,
og for valgfrihed i bosætningen.

Det er undersøgt, for 4 »tunge sek
torer: skoler, trafik, tekniske anlæg
og service dels generelt og dels en
konkret egn som eksempel. Og det
viser sig, meget kort udtrykt, at ikke
hverken økonomi, tilgængelighed
eller bosætning påvirkes klart nega
tivt af en decentralisering. Tilgæn
geilgheden til service endda positivt.
De økonomiske følger er for alle par
ter ganske små (+ / ÷ 2 % af deres to
tale økonomi).

Foruden dette almene resultat har
arbejdet ført frem til metoder til at
beregne hvilke følger en decentrall
sering i en vis grad og form vil få.

Værket skitserer til slut nogle træk,
der kan bruges til at styre I decentral
retning — et ønske der jo er kommet
stærkt frem fra borgerne I de offent
Uge debatter om region- og kommu
neplanlægning landet over.
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Færdsels
undervisning af
børn og voksne
Inge Behrensdorff
Lyngby juli1978

Vores trafiksystem — kan det læres

eller må det laves om? Det er, lidt sat

på spidsen, problemet i de alt for

mange færdselsulykker bl.a. med

børn, og i denne undersøgelse.

Undersøgelsen gør grundigt rede

for bl.a. ved talrige prøver, dels hvad

der tilbydes af undervisningsstof og

lign, om færdsel til småbørn, børne

haver, skoler, forældre og andre

voksne, og dels hvor udbredt det er og

hvor vidt det bruges og virker.

Der påvises bl.a. en ikke lille rest-

gruppe, som ikke nås.

Desuden er belyst love, cirkulærer

etc, om færdselsundervisning.

Det konkluderes, at man nok kan

pege på en del »huller i færdselsun

dervisningen for børn, og især for

voksne om børn, og de foreslås dæk

ket. Men også, at man ikke kan undgå

færdselsulykker ved undervisning

alene. Byerne og især boligområder

ne må i højere grad trafiksaneres.

Undersøgelsen er udført af en mor

og bilist der har studeret trafik og by-

plan ved DTH.

Cyklen i
provinsbyerne
Adrian Schelling
Lyngby 1977
Den trafikplanmæssige og trafik

forskningsmæssige interesse for cy
keltrafikken i de sidste årtier har i

overvejende grad været udsprunget

af den triste kendsgerning, at cykli

sterne er den mest udsatte gruppe i
trafikken. Man har derfor koncen
treret sig om de forhold, der mere el-

ler mindre direkte har betydning for

de lette trafikanters sikkerhed — her

under også brugen af cykler og knal

lerter.
Cyklisternes problemer kan i høj

grad også beskrives gennem begre

ber som barrierevirkninger, venteti

der, omveje, støj, afbrudte forbindel

ser osv. Mange af disse forhold gen-

finder man i en række byer, hvor den

erklærede politiske velvilje ikke sy

nes at vise sig i forbedringer i de fak

tiske forhold for cyklisterne.

Projektet har sit udgangspunkt i, at
cyklingen er værd at stimulere — og i
fremtiden en uundværlig del af vores
transportbillede. På det grundlag
gennemgår rapporten en række krav
til de danske provinsbyers trafikplan
lægning og giver en anvisning på,
hvordan cykeltrafikkens problemer
kan gribes an. Som en illustration af
metoden beskrives sidst i rapporten
et net af cykelruter for én bestemt
provinsby og gennemgår en rute i
nettet nærmere.

nye
bøger

Introduction to Transportation Engi

neering and Planning E. K. Morlok,

prof. ved Univ. of Pennsylvania, MC

Graw — Hill, New York, 1978. 265 kr.

770 sider.
Morloks »telefon bog starter med

en indledning (70 sider), derefter føl

ger et afsnit om transportteknologi

(270 sider), et afsnit 3 om transport-

systemer (200 sider) og endelig afsnit

4 om planlægning og drift (200 sider).

Bogen er som alle amerikanske læ
rebøger skrevet meget bredt, for

bredt synes anmelderen, men den er

også for »junior undergraduate«, dvs.
for begyndere.

Transportteknologi omfatter kapit

ler om den enkelte vogns bevægelse,

om trafikstrømme, om terminaler og

om fartplaner. Bogen omfatter både

person- og godstransport i såvel nær-

som fjerntrafik dvs, både kollektiv og

individuel transport.
Teknologiafsnittet indeholder der

for facts om net, om trækkraft, om

kapacitet, om forsinkelser, om mate

rielforbrug for søfart, baner, rørled

ninger, vejtrafik og luftfart. Termi

nalerne får en omhyggelig behand

ling omfattende køteori og simulation

med henvisning til anmelderens dis

putats. Hvert afsnit er forsynet med

opgaver og litteraturhenvisninger.

Man er forpustet allerede side 340,

hvor man næsten er kommet igennem

gamle dages trafficengineering stof,

blandet med oplysninger fra alle de

øvrige transportmidler. Inklusive

fodgængere, eksklusive cyklister.

Transportsystemer omfatter kapit

ler om serviceomkostninger og bene

fit, om efterspørgsel, dvs, prognoser

for person- og godstrafik, herunder

den velkendte firetrins model: Tur

produktion, turfordeling på regioner,

trafikmidler og net. Endelig prispoli

tik og støj og luftforurening.

Planlægning og driftsafsnittet om

fatter kapitler om beslutningsteori,

om langtidsplanlægning (det er

tyndt!), om beliggenhed og geome

trisk vejprojektering, om parkering,

om flyterminaler og om jernbanesta

tioner. Endelig et kapitel om drift af

trafikken i overfyldte bydele med an

vendelse af en af Leibbrand’s model

ler, hvorfor mon Smeed ikke kunne

bruges? Her er lidt om kollektiv by-

trafik og lidt om vedligeholdelse af

vejbelægninger!

Sammenligner man med Hays: An

introduction to transportation engi

neering, Wiley, 1961, 500 sider, 87 kr.

var den klarere opdelt startende med

transportsystemer før og nu, derefter

afsnit om transportteknologi, hvor

konstruktionslæren både for stræk

ninger (bygningsingeniørvæsen) og

for transportmidler (maskiningeni

ørvæsen) blev gennemgået. Herefter

fulgte et driftsafsnit om kapacitet og

økonomi, specielt for terminaler. En

delig et planlægningsafsnit om cost

benefit, bytrafikplanlægning og geo

metrisk vejprojektering. Det er nok

en lignende inddeling, der har fore

svævet Morlok, men hans bog er ble

vet for spredt og den konstruktive si

de for spinkel, hvis den overhovedet

skal med.
Anmelderen fulgte i sin danske

tekst »Transport mellem byen 1972

det princip kun at omtale fjerntrafik,

inddelt efter Søfart, Baner, Veje og

Luftfart og systemer, uden at medta

ge konstruktionsteknik. I en engelsk

udgave af anmelderens bog »Interci

ty Transport< 1977, Macmillan, Lon

don, 244 sider, 12 , fulgtes det princip

at opdele efter tværgående emner:

Sikkerhed og Støj, Kapacitet, økono

mi og Prognoser.
Hvor blev forøvrigt sikkerhedspro

blemerne af i Morloks bog?
Tom Raflis
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Vej- og Byplanforeningens
mødeliste for foråret 1980

Da der kan forekomme ændringer i det forelagte
program, henvises i hvert tilfælde til
annoncering i »ingeniøren((.

Trafik - netop nu
Tirsdag 12. febr, kl. 16.00
Ingeniørhusets lokale 302
Foredrag eller diskussion om et
trafikalt emne, der har særlig in
teresse på dette tidspunkt. Det
tilsigtes at belyse og uddybe helt
aktuelle trafikpolitiske udviklin
ger, især med henblik på teknik
g økonomi, og at slutte med en
åbenhjertig debat.
Angående emne og indleder hen
vises til annonceringen i »ingeni
ørens nr. 6.
Mødet er arrangeret i samarbejde
med TØF.

Handicappedes problemer
Tirsdag 12. febr. kl. 19.30
Auditoriet, Odense Teknikum
Det første af tre møder med den
fælles overskrift »Hvem planlæg
ges der for - og hvem går plan
lægningen ud over?» På dette
møde vil John Frederiksen fra
boligudvalget for erhvervshæm
mede orientere om de handicap
pedes problemer.
Mødet er arrangeret af Byplan
teknisk Gruppe, Amtsklubben på
Fyn og FAB.

Boligforbedring og
byfornyelse
Tirsdag 4. marts kl. 15.00
Ingeniørhusets lokale 302
1980 er byfornyelsens år. Euro
parådet lancerer et års byfornyel
seskampagne, og i Danmark ar
bejder man stærkt med at finde
frem til en ny lov om boligforbed
ring og byfornyelse.
Fuldmægtig Bjarke Rasmussen,
Boligstyrelsen, vil gennemgå ho
vedtrækkene i dette lovforslag,
sammenlignet med den nugæl
dende saneringslov: Hvilke for
bedringer, muligheder og konse
kvenser byder forslaget på? Det
forslag, som på foredragstids
punktet ser ud til at have størst
sandsynlighed for at blive gen
nemført.

Byudviklingens historie
Onsdag 5. marts kl. 19.00
Domus Technica eller
Kunstakademiet
Arkitekt Finn Barnov fra Kunst-
akademiet vil fortælle om byud
viklingens historie med særligt
henblik på danske byers udvik
ling.
Mødet er arrangeret af Byplan
teknisk Gruppe.

Trafik - netop nu
Tirsdag 11. marts kl. 16.00
Ingeniørhusets foredragssal
Fællesmøde med TØF om trafik-
politisk emne Isom februarl.
Angående emne og indleder hen
vises til annoncerihgen i »inge
niøren» nr. 10.

Beboernes medindflydelse
i planlægningen
Tirsdag 11. marts kl. 19.30
Lokale 3, Odense Teknikum
Arkitekt Mads Nielsen fra Odense
kommune vil orientere om bebo
ernes muligheder for medindfly
delse i planlægningen, belyst ved
eksempler. Det andet møde i se
rien »Hvem planlægges der for -

og hvem går det ud over?»
Mødet er arrangeret af Byplan
teknisk Gruppe, Amtsklubben på
Fyn og FAB.

DAL’s 5 40-konkurrence
Onsdag 12. marts kl. 13.30
Auditoriet, Odense Teknikum
Danske Arkitekters Landsfor
bund har i anledning af sit 100 års
jubilæum i 1979 afholdt en kon
kurrence om anvendelse af færd
selslovens 40. Som arbejdsek
sempler var udpeget 3 områder i
Odense. Konkurrenceprojekterne
vil være bedømt i begyndelsen af
året og udstilles i Odense i dage
ne omkring den 12. marts.

Ved mødet vil bla. planlæg
ningschef Jesper Harvest, Oden
se, og afdelingsingeniør H. K.
Hansen, Vejdirektoratet, SSV,
redegøre for deres syn på kon
kurrencen og dens anvendelig
hed i det fremtidige trafiksane
ringsarbejde i kommunerne.
Mødet er arrangeret i samarbejde
med Byplanteknisk Gruppe,
Amtsklubben på Fyn og FAB.
Et møde med samme emne vil
senere blive arrangeret i Køben
havn af FAB.

Trafik - netop nu
Tirsdag 15. april kl. 16.00
Ingeniørhusets lokale 302
Fællesmøde med TØF om trafik-
politisk emne (som i februar).
Angående emne og indleder hen
vises til annonceringen i »ingeni
øren» nr. 15.

Børnenes skoleveje
Tirsdag 15. april kl. 19.30
Auditoriet, Odense Teknikum
Det sidste af de tre møder om
planlægning: »Hvem planlægges
der for - og hvem går planlæg
ningen ud over?» Civilingeniør
Ole Helboe Nielsen og skolekon
sulent Ove Rasmussen, begge fra
Odense kommune, vil tale om
børnenes skoleveje og anvise for
slag til forbedringer.
Mødet er arrangeret af Byplan
teknisk Gruppe, Amtsklubben på
Fyn og FAB.

Gang-, cykel-, knallert-
trafikken som integreret
del af transportudviklingen
Onsdag 16.-fredag 18. april
DTH, Lyngby
Nordisk komité for transportøko
nomisk forskning har arrangeret

denne 3 dages konference på
Danmarks tekniske Højskole i
Lyngby.
Konferencen indledes med en
kort status over den eksisterende
viden om disse trafikformer. Der
efter belyses emnerne: Egenska
ber og potentielle muligheder —

Standardkrav og standardbeskri
velse for trafikanlæg. — Planlæg
ningsstrategier. — Virkemidler.
Der afsluttes med en halvdags
ekskursion i Københavnsegnen.
Tilmelding inden 1. marts samt
yderligere oplysninger: Civilinge
niør Asger Høeg, Ministeriet for
offentlige arbejder, Frederiks-
holms Kanal 27, 1220 København
K, tlf. 01 -126242.

Dansk Asfaltdag 1980
Torsdag 17. april kl. 9.00
Bella-Center
Asfaltindustriens Oplysningskon
tor for Vejbygning afholder atter i
år en asfaltdag i Bella-Center i
København. Temaet er denne
gang Besparelser i Vejbygning:
Penge - Materialer - Energi.
Nærmere program og tilmelding
ved henvendelse i god tid til
AOV, Stamholmen 91, 2650
Hvidovre, tlf. 01 -780822.

Bygninger omkring
Roskilde Domkirke
Lørdag 19. april kl. 13.30-15.00
Roskilde
En byvandring i Roskilde, hvor
lokalhistorikeren, bibliotekar Lot
te Fang vil gennemgå bebyggel
sen omkring domkirken. Har der
været tale om planlægning? Eller
har andre faktorer været stærke
re?
Der sørges for bustransport fra
DomusTechnica, afg. kl. 13.00.
Turen er arrangeret af Byplantek
nisk Gruppe.
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Konsulentfirmaet arbejder
Fredag 9. maj kl. 10.00-17.00
Beder
Ekskursion med bus til konsu
lentfirmaet Møller og Wichmann,
Frederiksdal, Beder. Busafgang

fra Odense Teknikum kl. 10.00.
Turen er arrangeret af Byplantek
nisk Gruppe, Amtsklubben på
Fyn og FAB.

Fra Bakkehusene
til Sjølund
Lørdag 10. maj kl. 10.00-15.00
Nordsjælland
En besigtigelsestur til tæt-lav be
byggede områder under ledelse
at arkitekt Jørn Boldsen. På tu
ren, der starter og slutter ved Do
mus Technica, besøges Bakke
husene, Søndergårdsparken,
Kingohusene og Sjølund. Mad-

pakken spises et sted undervejs.
Turen er arrangeret af Byplantek
nisk Gruppe.

Kryds i åbent land
Onsdag 21. maj kl. 15.00
Ingeniørhusets foredragssal
Vejregelsek retariatet har i efter
året 79 udsendt følgende forslag
til vejregler for vejkryds i åbent
land: »Vejregler for valg af stan
dard og geometrisk udformning
af vejkryds i åbent land, marts
1979e og )>Vejledning i valg at
standard og geometrisk udform
ning at vejkryds i åbent land,
marts 1979e med tilhørende kon
sekvensredegørelse. Følgende
medlemmer fra de to arbejds
grupper, der har udarbejdet for
slagene, afdelingsingeniørerne H.
K. Hansen, J. J. Damgaard og P.
Mathiassen samt civilingeniør
Jørgen Sterner vil redegøre for
indholdet i de to forslag. Der af
sluttes med diskussion.

Storkollektivet Svanholm
Lørdag 24. maj kl. 10.00-16.00
Svanholm
Ekskursion pinselørdag til stor
kollektivet Svanholm i Hornsher
red. Tag familien med. Den med
bragte mad spises på godset. Der
køres i bus fra Domus Technica.
Turen er arrangeret at Byplantek
nisk Gruppe.

Fredede landskaber -

set fra vandsiden
Lørdag 7. juni kl. 10.00-14.00
Roskilde Fjord
En familie-udflugt med S/S
»Skjælskøre på Roskilde Fjord.
Den medbragte madpakke kan
nydes ombord. De fredede land-
skaber betragtes fra en ny syns
vinkel under vejledning af muse

umsforvalter E. Grimstad fra Vi
kingeskibsmuseet. Der afgår bus
fra DomusTechnica kl. 9.15.
Turen er arrangeret af Byplantek
nisk Gruppe.

NVF’s 13. kongres
Mandag 9.-torsdag 12. juni
Blindern, Oslo
Nordisk Vejteknisk Forbunds
kongres i 1980 afholdes på Blin
dem Universitets Center. Hoved-
temaet er Veje, vejtrafik og res
sourcer. I forbindelse hermed ar
rangeres der en ekskursion i Os
lo-området, ligesom der bliver
lejlighed til et besøg på maskin
udstillingen VEG 80 i Fornebu.
Afgift: 1000 kr. for deltagere og
350 kr. for ledsagere.
Nærmere program og tilmelding:
NVF’s danske styrelse, Postboks
2169, 1016 København K, tlf. 01 -

113338.

Ministeriet for offentlige Arbej
ders skrive/se af 10. sept. 1979
vedr, anvendelse af areal som
forde/ingskriterium i. h. t. vejbi
drags/ovens § 11, stk. 4 (i. nr. 564
- 13-07- 18).

I skrivelse at 11. juni 1979 har
De som ejer af ejendommene
matr. nr. a og b, klaget over A
kommunalbestyrelses kendelse
om fordelingen af udgifterne til
istandsættelse »t den private fæl
lesvej U-vej.

Kommunalbestyrelsen har ved
kendelsen fordelt udgifterne mel
lem ejerne at de tilgrænsende
ejendomme efter ejendommenes
areal.

De anfører i Deres skrivelse,
at ca. 6.000 m2 at Deres ejen

dommes areal er omfattet at
strandt red ningslinien,

at dette areal derfor aldrig vil
kunne bebygges, og

at det således heller ikke kan på
virke udgifterne til vejen.

De mener derfor, at den stør
ste del at bidraget bør være fast
pr. selvstændig brund.

A kommunalbestyrelse, der er
hørt i sagen, har fastholdt sin
kendelse under henvisning til, at
lodsejernes forhandlingsudvalg
er tilfreds med fordeling på
grundlag at arealer.

Det fremgår at sagen, herun
der telefoniske oplysninger fra
kommunens tekniske forvaltning,
at området er et sommerhusom

råde, der i medfør at privat
vejslovens § 13, stk. 2, admi
nistreres efter bestemmelser
ne i privatvejslovens afsnit Ill,

at arealet at Deres ejendomme,
der er berørt at strandbyggeli
nien er henholdsvis 3904 og
3897 m2, og

at den gennemsnitlige grund-
størrelse er omkring 2.000 m2.

I den anledning skal man med
dele, at ministeriet, under hen
syntagen til det oplyste om, at
Deres ejendomme på grund af
strandfredningslinien på trods af
deres størrelse hver for sig kun
kan anvendes som en enkelt
sommerhusejendom, finder, at
udgifterne til istandsættelse af
vejen bør fordeles med lige store
beløb pr. ejendom.

Ministeriet for offentlige Arbej
ders skrive/se af 13. sept. 1979
vedr, etablering af overkarsel til
private fælles veje på landet (i. nr.
564-08-08-16).

I skrivelse at 30. juli 1979 har
De klaget over, at A byråd har til
ladt ejeren at ejendommen, matr.
a, at etablere en overkørsel fra
ejendommen til den tilgrænsende
private fællesvej, en sidevej be
liggende mellem vej 32 og 38.

De har anført,
at vejen er en privat vej, da De er

ejer af vejarealet, og
at vejen udelukkende er udlagt

til brug for Deres ejendom, og
naboejendommen matr. b.
Det fremgår at sagen, herun
der at en fra byrådet indhen
tet udtalelse,

at bebyggelsen på matr. nr. a er
opført i 1973, og at der siden
da har været overkørsel til si
deveien, samt

at byrådet i 1978 har givet ejeren
af denne ejendom tilladelse til
opførelse at en dobbelt car
port og en deraf følgende til
ladelse til etablering af udkør
sel herfra til sidevejen.

Det er fra kommunens tekniske
forvaltning supplerende oplyst,
at vejen ikke er beliggende i by
eller bymæssig område, men i
Ian dom råde.

I den anledning skal man med
dele, at den omtalte sidevej efter
de foreliggende oplysninger må
betragtes som en privat fælles
vej, da den tjener som færdsels
areal for flere ejendomme, der er
særskilt matrikuleret og i særlig
eje, jfr. privatvejslovens § 2, stk.

Der findes ikke i vejlovgivnin
gen regler, hvorefter vejmyndig
hedens tilladelse er nødvendig for
at etablere overkørsel til en privat
fællesvej på landet. Overkør
sel/overkørsler vil således nor
malt kunne etableres af de færd
selsberettigede, hvis ejendom
men grænser til vejen, med min
dre der foreligger særlige aftaler
om forholdet mellem de færd
selsberettigede.

Ministeriet finder herefter ikke
grundlag for at foretage videre i
sagen, men må henvise Dem til
at søge overkørslen ændret ved
forhandling med den pågælden
de.

Ministeriet for offentlige Arbej
ders skrive/se af 5. okt. 1979
vedr. vejbestyrelsens retablering
af u/ovlige indretninger på of
fentligt vejareal (j.nr. 560 - 05 -

103-02).
I skrivelse at 11. september

1979 har teknisk udvalg forelagt
ministeriet følgende spørgsmål.

I forbindelse med opførelse af
et cafeteria har en lodsejer uden

vejbestyrelsens tilladelse etable
ret en flisebelagt terrasse i en
bredde at ca. 3,5 m ind på vej-
arealet. Teknisk udvalg ønsker
ikke at tillade det nævnte anlæg
og har krævet forholdet retable
ret, hvilket den pågældende
lodsejer hidtil har nægtet.

Udvalget har herefter spurgt
om det nævnte forhold kun kan
kræves retableret i henhold til
reglerne i vejlovens § 114, eller
om det vil være muligt at anven
de fremgangsmåden i lovens §
103, stk. 2, om at vejbestyrelsen i
givet fald kan fjerne træer og an
den beplantning på ejerens be
kostning, når et krav herom ikke
er efterkommet.

I denne anledning skal man
meddele, at reglen i lovens § 103,
stk. 3, der er overført fra den tid
ligere tærdselslov, efter sin ord
lyd kun finder anvendelse på træ
er og anden beplantning og der
for ikke er direkte anvendelig i det
forelagte tilfælde. På den anden
side er reglerne i § 113 og 114
om bøder, tvangsbøder og sene
re berigtigelse for ejerens regning
ikke ensbetydende med at selv-
hjælp ikke kan finde anvendelse.

Det er ministeriets opfattelse,
at vejlovens regler om berigtigel
se at ulovlige forhold ikke er ud
tømmende, og at vejbestyrelsen i
det foreliggende tilfælde har ret
til at retablere forholdene, når
lodsejeren trods en rimelig frist
ikke har foretaget det fornødne.
Dette følger allerede af, at det i
henhold til vejlovens § 10 er vej-
bestyrelsen, der bestemmer,
hvilke arbejder der skal udføres
på deres veje. Spørgsmålet. om
hvorvidt retableringen kan fore
tages på ejerens bekostning,
hen hører i sidste række under de
almindelige domstole.

fra ministerierne
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EKSPORT TIL UDVIKLINGS-
PROJEKTER GENNEM DE INTERNATIONALE

BISTANDSORGANISATIONER.
I så godt som alle grene af dansk erhvervsliv

har der gennem mange år været en overordentlig stor
- og naturlig - interesse for internationale projekt-
leverancer. Men samtidig er der helt klart et utilstræk
keligt kendskab til mulighederne på dette marked.

Det er på denne baggrund, udgivelsen af
“Internationale projektieverancer” skal ses. De
vanskeligt overskuelige bistandssystemer under bl.a.
EF, FN og Verdensbanken er beskrevet og forklaret
af Kurt C. Sørensen, direktør for Byggeeksportrådet
AIS, der som tidligere medarbejder i Verdensbanken
kender problemerne “fra den anden side af forhand

lingsbordet”. Bogen giver en særdeles nyttig ind
føring i markedsføring og eksportmulighederne til
dette specielle marked.

Internationale projektieverancer
af Kurt C. Sørensen, 181 sider, kr. 110,-
excl. moms / kr. 132,28 incl. 20,25% moms.

tf1teknisk forlag as
Skelbækgade 4 DK1717 København V
Telefon 01216801



vej
bygning

VilladsenYs
as Jens Villadsens Fabriker
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DEMAG
Demag er bedre -

også når det gælder
vejbelægning.

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


