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Kalk fra Faxe omdanner bundlost
leræ1te til fast bæredygtig jordbund.

Når der er rigtig vådt og ploret på byggepladsen...

- så er pulveriseret, brændt kalk fra Faxe Kalk en
hurtig og nem losning til at opnå tør, fast og bære-
dygtig jordbund.
Hvis man korer 20 cm skarpt grus eller lignende
materiale ovenpå som slidlag, så er man på fast
grund - hele tiden!

Ring til Faxe Kalk
- ‘( 01)137500 - og bestil

Faxe KaJ[ç.

Den brændte kalk udtørrer lerjorden ved at optage
vandet under varmeudvikling, og den reagerer
kemisk med jordens mineraler, hvorved der dannes
et ikke-plastisk bærelag.
Pulveriseret, brændt kalk fra Faxe Kalk er et effektivt
og billigt alternativ for sveller og slaggeveje.

et læs brændt kalk - for en sikkerheds skyld...

AKTIESELSKABET FAXE KALKBRUD
Frederiksholms Kanal 16, Postboks 2183,1017 København K

IPANKASI

FARUMAFDELING
Nymølle - 3540 Lynge
03-18 7183

SILKEBORGAFDELING
Funder - 8600 Silkeborg
06-851322

SORØAFDELING
Døj ringe -4180 Sorø
03- 63 22 66

BREGNINGE GRUSGRAV
Bregnmge -4450 Jyderup
03 -491190

Hovedkontor: Rundforbivej 34 2950 Vedbæk Telefon (02) 891799

Faxe Kalk - et solidt underlag
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En fly metode, højtryksspuling
med vand, er taget i anvendelse
som friktionsforbedrende foran
staltning. I artiklen redegøres for
metoden, og effektiviteten vur
deres på grundlag af resultater
fra friktionsmålinger på et par
vandblæste strækninger.

Forskellige metoder er anvendt til forbedring af friktionen pâ fede belægninger, bl. a. afbræn
ding af bitumen, opvarmning af overfladen og tilførsel af grus samt sandblmsning. Vandbks
ning virker i princippet som sand b læsning.

Friktionsforbedring ved hjælp
af vandblæsning
afsalgsingeniør J. Biel-Knudsen IBKA Industriservice Nykøbing F.
og civilingeniør Tage Johansen, Vejdirektoratet, Statens Vejlaboratorium

Udstyr og behandlingsmåde

Udstyret består af højtrykspumpe,
der drives af en 350 HK dieselmotor,
samt en vandtank der kan rumme Ca.
8000 1. Alt er anbragt på en special-
bygget lastvogn, se fig. 3, således at
man undgår for megen slange på kø
rebanen. Trafikken kan normalt af.
vikles uden større gener for trafikan
terne. Selve spuleenheden består af
en pistol med sikkerhedsanordning,
samt et tykvægget rør, der er forsy
net med en dyse. Indgående forsøg
ligger til grund for dysens udform
ning. Hullet i dysen er Ca. 2 mm med
en 300 udfræsning der giver en vifte
formet stråle.

Arbejdet udføres som håndarbejde,
da det er vigtigt at der hverken fjer
nes for meget eller for lidt bitumen.
Desuden er det ofte meget uregel
mæssige flader der skal behandles.

Normalt foregår spulingen ved et
tryk på 300-400 bar. Pumpen kan dog
yde et tryk på 1000 bar. Dysen føres i
tværgående bevægelse Ca. 60 mm
over vejbanen. Den løsrevne bitumen
føres som små partikler bort med
spulevandet.

Under normale vejrforhold kan der
behandles Ca. im2/min. pr. dyse.

Friktionsmålinger på vandblæste
overfladebehandlinger

Vandblæsning til friktionsforbed
ring blev anvendt af Århus Amtskom
mune i efteråret 1978, bl.a. på en Ca.
1800 m lang strækning med overflade-

behandling på landevejen Rodelund
Nr. Snede. I forbindelse med systema
tiske friktionsmålinger ved 60 km/h
med Stradograf på amtets landeveje
var der konstateret meget varierende
friktion på strækningen. Friktionsko
efficienter, regnet som middelværdi
er over 20 m på 0,22-0,40 forekom på

sammenlagt Ca. en trediedel af stræk
ningen. Målingen blev udført i venstre
vejside, maj 1978, i varmt vejr (ca.
22°C).

Efter vandblæsnlng af strækningen
i november 1978 blev der foretaget
friktionsmålinger den 5. december
1978 (lufttemp. 6°C). Resultatet af
disse er angivet i tabel 1. Det ses, at
friktionen er god og nogenlunde ens
artet.
Friktionen er en del lavere end ved
foregående målinger, men holder sig
dog stadig på et pænt niveau. Kun én
10 m-strækning har en friktionskoeffi
cient under 0,5. Der er meget ringe
nedgang i friktion fra 60 km/h til 80
km/h.

Forsøg på Hovedvej A9

På Hovedvej A9 ved Kværndrup
blev der I november 1979 foretaget
friktionsmålinger på en overfladebe
handling umiddelbart før og efter
vandblæsning. De fede kørespor (se
fig. 4) blev I ca. 60 cm bredde vand-
blæst over en strækning på 90 m.

Friktionskoefficienter før vand
blæsning for delstrækninger på 10 m

b

Fig. 1.
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er vist på fig. 5. Endvidere er angivet,
hvor meget friktionen er forbedret
ved behandlingen. Resultaterne viser
— hvad der Ikke kan overraske — at
forbedringen er størst for stræknin
ger med ringe friktion.

Desværre blev såvel udførelse af
vandblæsning som friktionsmålinger
generet af ret stærk regn på forsøgs
dagen. Den følgende dag blev der
målt værdier, der i middel var 0,13
større end de på fig. 5 angivne. Vur
deret relativt giver resultaterne dog
formentlig et rigtigt billede.

Forsøg på
Helsingermotorvejen

Effekten af vandblæsning på asfalt
beton blev undersøgt på en strækning

af Helsingørmotorvejen, hvor der om

sommeren forekom partier med lav

friktion. Vandblæsning blev udført

primo april 1979 på en 50 m lang
strækning. På det tidspunkt lå friktio
nen ved 60 km/h på 0,65-0,70. Vand-

blæsningen gav en friktionsforøgelse

på omkring 0,17.

I august 1979 var friktionen faldet
til 0,55, hvilket dog er 0,1 højere end

på den tilgrænsede, ubehandlede
strækning. På en 27 m lang strækning

blev der gjort forsøg med højtryks

spuling med vand plus sand. Denne
metode synes dog ikke at have for
øget friktionen nævneværdigt.

4-i

Foreløbig vurdering

Vandblæsning er en miljøvenhig og
forholdsvis hurtig metode til frik
tionsforbedring af fede belægninger,
specielt overfladebehandlinger.

Da metoden er forholdsvis ny, kan
der ikke siges noget endeligt om lang
tidsvirkningen, der formentligt også
er afhængig af belægnlngens beskaf
fenhed.

På grundlag af de foreløbige målin
ger synes behandlingen dog at have
en rimelig »levealder<c
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. . Måle- Middel-friktionskoefficienter
Vejside hastighed over lOm over lOOm helestræk.

50 km/h Min. 0,70 0,74-0,85 0,78
Venstre

70 km/h Min. 0,64 0,69-0,79 0,72

. 50 km/h Min. 0,74 0,78-0,87 0,81Højre
70 km/h Min. 0,70 0,74-0,84 0,78

Tabel 1. Friktionsværdier, vandblæst overfladebehandling.
Friktionen blev målt påny den 28. sept. 1979 lLufttemp. 15°C)
Resultater herfra ses i tabel 2.

. . Måle- Middel-friktionskoefficienter
Vejside hastighed over 10 m over 100 m hele strækn.

v 60 km/h Min. 0,49 0,62-0,80 0,69enstre
80 km/h Min. 0,48 0,60-0,75 0,67

. 60 km/h Min. 0,61 0,65-0,78 0,70
Højre 80 km/h Min. 0,53 0,62-0,72 0,67

Tabel 2. Friktionsværdier, Ca. 1 år efter vandblæsning.
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Uheld ved venstresving foran modkørende
Hvad karakteriserer disse uheld?

af civilingeniør
Henrik S. Ludvigsen, SSV

Ved hjælp af bl.a. politiets rapporter er der foretaget en
analyse af uheld mellem venstresvingere og modkørende.
Der er flere karakteristiske forhold ved disse uheld, f.eks. er
det specielt vanskeligt for ældre trafikanter at klare venstre
svinget. Der kan foreslås såvel vejtekniske som andre ind
greb mod disse uheld.

1. Indledning

I 1976 gennemførte SSV en undersø
gelse af en række signalregulerede
landevejskryds. Undersøgelsen viste,
at signalanlæg var velegnet til at fjer
ne visse typer af trafikuheld. Andre

typer af uheld »opstods imidlertid i
tilknytning til signalanlægget. Totalt
medførte signalanlæggene dog en re
duktion i antal af uheld og personska
der.

Uheld mellem venstresvingende og
modkørende dominerer blandt de
uheld, der optræder i kryds efter sig
nalregulering. Da denne uheldstype i
de seneste år har udgjort 7-8% af alle
personskadeuheld i landet, besluttede
Udvalget for Sikkerhedsfremmende
Vejforanstaltninger, at SSV nærmere
skulle undersøge problemet.

På figur i er uheldssituationen vist
med den symbolik, der anvendes hos
Danmarks Statistik. I det følgende vil
uheldene i overensstemmelse hermed
blive betegnet »410-uhelds.

2. Undersogelsesmetoder

Analysen af »410-uheldenes var op
delt i følgende afsnit:
1) Litteraturstudium
2) Statistisk behandling af de infor

mationer, der af politiet indberet
tes til Danmarks Statistik

3) Analyse af politiets rapporter over
uheld.

Formålet med litteraturstudiet var at

tilvejebringe eksisterende viden om

»410-uhelds. Det viste sig imidlertid

at være relativt begrænset, hvad man

kunne finde om disse uheld på danske
fagbiblioteker og ved søgning på

IRRD (International Road Research

Dokumentation).
Den statistiske behandling af

uheldsinformationerne blev foretaget

ved hjælp af de magnetbåndslagre af
uheldsinformationer, som udarbejdes

af Danmarks Statistik. Udviklingen i

Fig. 2.

»410-uheldenes over en årrække blev
analyseret, ligesom »410-uheldenes
blev sammenlignet med alle sted
fundne uheld i samme periode. Disse
og andre statistiske sammenlignin
ger førte til, at der kunne udvælges
særlige grupper af karakteristiske
uheld, der dernæst blev bearbejdet i
projektets tredje fase.

Ved indsamling og gennemgang af
politiets rapporter over disse udvalg
te grupper af uheld var det muligt at

Fig. 1.
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supplere de statistiske oplysninger
om uheldene med de involverede par
ters forklaringer, vidners oplysnin
ger og politiets synspunkter.

3. Undersøgelsesresultater

3.1 Resultateraf
den statistiske analyse

Af analysen fremgår, at det hyrp
pigst forekommende »410-uhelda sker
i et kryds på en 2-sporet vej i et byom
råde. Det er dagslys, og vejret er
klart. Føret er tørt.

Hvis man for forskellige vejtyper
undersøger, hvor stor en andel »410-
uheldenee udgør af alle uheld, viser
det sig, at »410-uhelda forekommer
relativt hyppigere på 3- og 4-sporede
veje end på 2-sporede veje.

Af figur 2 kan man se, hvorledes
»410-uheldenec i en årrække har for
delt sig på firbenede kryds og T
kryds. Det er umiddelbart forbavsen
de, at der sker så mange »410-uheld’s i
T-kryds, idet venstresving foran
modkørende kun kan forekomme på
én måde i disse kryds, hvorimod »410-
uheld’s kan ske på fire forskellige må
der i firbenede kryds. Forklaringen
skal nok søges i, at der er 3-4 gange så
mange T-kryds som firbenede kryds.

Figur 2 viser tillige, at antallet af
410-uheld i T-kryds er ændret mar
kant i den betragtede tidsperiode.
Indtil 1973 skete der totalt flere »410-
uheld’s i T-kryds end i firbenede
kryds. Dette forhold er ændret efter
1974. En tilsvarende udvikling finder
man ikke for alle uheld i T-kryds.
Man kan umiddelbart gætte på, at de
generelle hastighedsbegrænsninger i
særlig grad har påvirket »410-uhelde-
ne’s i T-kryds. Forholdet bør dog un
dersøges nærmere.

De involverede elementer i »410-
uheldene’s er for 75% vedkommende
biler og motorcykler. De resterende
25% er cykler og knallerter. Ved op
deling af elementer afhængigt af, om
de er ligeucikørende eller svingende,
har det vist sig, at:

— motorcykler i næsten alle tilfælde
er den ligeudkørende part i uhel
dene

— knallerter er den ligeudkørende
part dobbelt så hyppigt som den
svingende part

— cykler optræder lidt hyppigere
som ligeudkørende part end som
svingende part.

På fig. 3 er for cykler og motorkøretø
jer vist aldersfordelingen for hen
holdsvis de svingende og de ligeudkø

rende i »410-uheldene’s. Figuren viser
klart, at unge og ældre cyklister samt
ældre bilførere optræder hyppigst
som den svingende part. Tendensen
er den samme for knallertkørere.
Børn og ældre trafikanter har således
svært ved sikkert at gennemføre ven
stresvinget.

Ved sammenligning af »410-uheld’s
med alle uheld viser det sig, at der
gennemsnitligt er lidt mindre skader
ved »410-uheld’s end ved ane uheld.
Når man betragter de enkelte færd
selselementer, viser det sig, at ska
desomfanget for personer i personbi
ler er mindre for den svingende part
end for den ligeudkørende part. Cykli
ster og knallertkørere kommer der
imod alvorligt til skade, når de er det
svingende element. Begge forhold kan
formodentlig forklares ud fra de for
skellige hastigheder, køretøjerne fær
des med. Hastigheden vil normalt væ
re større for en ligeudkørende bil end
for en svingende. Derfor vil skaden
f.eks. også normalt blive større på den
cyklist, der drejer ud foran en modkø
rende bil, end på den cyklist, der som

ligeudkørende bliver ramt af en ven
stresvingende bil.

En undersøgelse af reguleringen
for den venstresvingende trafikant
viste, at 31% er kørt frem for grønt
lys i et signalreguleret kryds. 62% af
tilfældene er reguleringsformen for
venstresvingeren angivet som »ingen
regulering’s. Vigepllgtsforholdene er i
denne situation styret af færdselslo
vens almindelige bestemmelser, hvil
ket vil sige, at den venstresvingende
skal holde tilbage for den modkøren
de.

3.2. Resultater fra gennemgang
afpolitirapporter-ne

På baggrund af den statistiske ana
lyse var det muligt at udskille visse
karakteristiske grupper af »410-
uheld’s. Følgende 3 grupper blev ud
valgt til nærmere analyse (se også
fig. 4):

Gruppe 1: Venstresvingende bil mod
llgeudkørende cykel eller knallert i
bebyggede områder i kryds uden sig
nalregulering.

410 UHELD — PROCENTVIS ALDERSFORDELING AF IMPLICEREDE FØRERE

— SVINGENDE ELEMENT (El)
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Fig. 4.

DEN VENSTRESVINGENDE OBSERVERER DEN LIGEUD KØRENDE OBSERVERER
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Fig. 5.

Gruppe 2: Venstresvingende bil mod
ligeudkørende bil I signalregulerede
kryds.
Gruppe 3: Venstresvingende bil mod
ligeudkørende bli i Ikke signalregule
rede kryds på små veje.

De udvalgte grupper repræsentère
de 54% af »410-uheldenee i 1976. I alt
blev der til analysen af de 3 grupper
indsamlet og gennemlæst 138 politi-
rapporter. For at få overblik over
materialet fra politirapporterne, var
det nødvendigt at udarbejde et regi
streringsskema. Ved gennemlæsning
blev informationerne fra politirap
porterne opført i dette skema. Oplys
ningerne blev systematiseret i føl
gende tre grupper:

1) politirapporternes skematiske in
formationer, der i hovedsagen er
objektive informationer som f.eks.
tid, sted, generalia for implicerede

personer, skadesomfang, vejr.
2) rapportskriverens beskrivelse af

uheld og uheldssted.
3) referater af de implicerede perso

ners og eventuelle vidners udsagn.

Af politirapporterne fremgik, I hvil

ken udstrækning de involverede par

tier har været opmærksomme på hin

anden inden uheldene. Fig. 5 viser

denne sammenhæng. Det fremgår

heraf, at en venstresvingende bilist

næsten aldrig ser en modkommende

knallert eller cykel før uheldet. Når

»41O-uheldet sker mellem biler ale

ne, har den venstresvingende deri

mod i ca. hvert tredje tilfælde set den

modkommende. Når uheldet alligevel

sker, skyldes det hyppigt en fejivur

dering fra den svingende trafikants

side. Han »troedee at svingningen

kunne nås.
Af fig. 5 fremgår også, at de ligeud-

kørende elementer i uheldene hyppigt

ser den svingende modpart. Dette
forhold er særlig udtalt I biluheld I ikke

signalregulerede kryds. Når uheldene

alligevel sker, er en medvirkende år

sag, at den ligeudkørende part forven

ter, at den venstresvingende overhol

der sin vigepligt. Ovenstående forhold

omkring de involverede parters op

mærksomhed har betydning for i hvil

ken udstrækning, der bliver foretaget

undvigemanøvrer ved uheldene. Af

fig. 6 fremgår, hvor hyppigt undvige

manøvrer er foretaget. Opbremsning,

opspeedning eller svingning er de al

mindelige undvigemanøvrer. Figuren

viser, at den ligeudkørende trafikant

hyppigst foretager undvigemanøvrer.

GRUPPE i

oyområde
ikke signalreguleret

_

44

GRUPPE 2

s ignaireguleret

j4

GRUPPE 3

ikke signaireguleret
små veje
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Fig. 6.

DEN SVINGENDE PART PÅKØRES DEN LIGEUD KØRENDE PART PÅKØRES
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Ved gennemførelse af dette anlæg an
befales det, at cykelstien ud fra vej
indmundingen udføres med en belæg
ning, der afviger fra stien i øvrigt.
Den hævede cykelsti vil medføre, at
bilisterne vil være nødt til at foretage
indsvingning på sidevej en med redu
ceret hastighed.
2. Det anbefales i ikke signalregule

rede kryds, hvor der findes cykel-
sti, inden for en vis afstand til
krydset, at etablere frit udsyn mel
lem parterne.

3. Det anbefales at fjerne eller dæm
pe vej- og reklameskiltning i det
område, som den ligeudkørende
cyklist eller knallertkører passe
rer, når han nærmer sig et kryds.

Ved gennemgang af politirapporterne
konstateredes, at de involverede
uheldsparter i mange situationer ikke
havde set hinanden. Rekommanda.
tionerne sigter mod at forbedre par
ternes observationsmuligheder.
4. Det anbefales i signalregulerede

kryds at etablere bundet venstre-
sving for biler.

Undersøgelsesmaterialet har vist, at
mange venstresvingende bilister
overser modkørende. Hvis de ser den
modkørende, fejivurderer de hyp
pigt trafiksituationen. Da trafikan
terne således (specielt de ældre) har
vanskeligt ved at gennemføre ma
nøvren sikkert, foreslås venstresvin
get styret af et særligt signal.
5. Det anbefales i firbenede signalre

gulerede kryds at placere den ven
stresvingende bilist så langt til
venstre som muligt. Der bør være
frit udsyn til de modkørende bili
ster.

Det kan bemærkes, at cyklister og
knallertkørere som ligeudkørende
element i 2 ud af 3 tilfælde ikke når at
foretage undvigemanøvrer. Af politi.
rapporterne fremgik det også, om den
svingende part havde været standset
inden venstresvinget. For uheld mel
lem svingende biler og cykler/knal
lerter viste det sig, at bilisten i Ca.
halvdelen af uheldene havde været
stoppet for anden modkørende trafik.
Selv om stoppet skulle give gode mu
ligheder for at orientere sig, overser
bilisten den bløde trafikant.

Det var muligt ud fra politirappor.
terne at fastslå, hvor trafikanterne
rammer hinanden.

Af fig. 7 kan man således se, at den
ligeudkørende part næsten i alle til
fælde bliver ramt i forenden af køre
tøjet. Den svingende part bliver også
hyppigst ramt i den forreste ende af

køretøjet. Ved bil — bil uheld i signal
regulerede kryds sker det dog ganske
hyppigt, at den svingende part ram
mes midt på køretøjet. Det er særligt
bemærkelsesværdigt, at uheldene i
gruppe mellem svingende biler og li
geudkørende cykler og knallerter al
mindeligvis også sker ved, at køretø
jerne rammer hinanden med foren
derne. Dette må være udtryk for en
meget fin tidsmæssig sammenhæng
mellem de trafikbevægelser, der fø
rer til uheldene.

3.3. Vejtekniske rekommandationer
Med baggrund i undersøgelsen blev

der foreslået følgende rekommanda
tioner af vejteknisk art:

1. Det anbefales at føre cykelstier
(og evt. fortove) ubrudt gennem
ikke sigrialregulerede kryds.

Formålet med rekommandationen er
at sikre, at venstresvingende biler i
firbenede kryds ikke gensidigt forhin
drer udsynet til ligeudkørende trafi
kanter.

Foruden vejtekniske rekommanda
tioner har undersøgelsen også resul
teret i forslag til kampagneinitla
tiver. Yderligere peger undersøgel
sen på videre forskning på specielle
områder. Bl.a. kunne det være inter
essant nærmere at undersøge konse
kvenserne af at foretage en indryk
ning af cykelstier ved kryds.

Litteratur.
Sekretariatet for Sikkerhedsfremmende Vej-
foranstaltninger:
Venstresvingsuheld, oktober 1979.

Den sikkerhedsmæssige effekt at signalregu
lering i landevej skryds, september 1976.

DEN SVINGENDE PART FORETAGER
UNDVIGEMANØVRE

PEN LIGEUD KØRENDE PART FORETAGER
UNDVIGEMANØVRE

JA NEJ
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Beskrivelse af
sprængning af Iandevejsbro over den
jyske længdebane ved Børkop
af ingeniør Erik Jacobsen,
Vejle amtskommune

Efter færdiggørelse af landevejsfor
lægningen fra Vinding til Børkop, hvori
indgik en ny bro over De Danske
Statsbaner, blev den gamle bro over
banen overflødig og skulle fjernes.

Broanlægget

Broen var opført i 1937 som en 2-
charniers jernbetonpladebro, simpelt
understøttet i fjerdelspunkterne og
indspændt ved endepillerne. Den var
projekteret af DSB efter jernbeton-
normer fra 1930 og kravene til beto
nen var bjælketrykstyrke 300 kg/cm2

og terningtrykstyrke 250 kg/cm2.
Brudstyrken for armeringsjern var
angivet til 3700 kg/cm2.

Broen var Ca. 8 m bred og Ca. 26 m
lang.

Bropladetykkelse Ca. 70 cm.
Betonmængde i alt ca. 225 m3.

Opgaveløsning

Forskellige nedbrydningsforslag
blev overvejet. På grund af ringe fri-
høj de var det iike muligt at etablere
en forskalling under broen, og da den

jyske længdebane er meget stærkt
trafikeret med få og korte togfrie in
tervaller, var en sædvanlig nedbryd
ning med trykluftværktøj praktisk ta
get umulig.

I samråd med DSB blev det derfor
besluttet at sprænge broen i den
længst forekommende togfrie perio
de.

Beslutningen blev dog truffet med

nogen betænkelighed på grund af den

nye bros nære beliggenhed, Ca. 1,5 m,

og den meget korte tid der ville blive

til rådighed.

Vejle amtskommune forespurgte

herefter Jyske Ingeniørregiment i
Randers, om regimentet var interes
seret i sprængningsopgaven som et
øvelsesobjekt.

Efter besigtigelse af broen erklære

de regimentet, at opgaven var uden
øvelsesværdi og henviste i stedet til
kaptajn K. Vammen, der sammen
med to andre kaptajner har dannet et
privat sprængningsfirma i Randers.

Endvidere rettede amtskommunen

henvendelse til entreprenørfirmaet

Arthur og Bjarne Jensen, Odense,

som tidligere har arbejdet for amts

kommunen ved nye broanlæg, og for

DSB i forbindelse med en lignende
bronedbrydning, og anmodede firma

et om at udføre oprydningsarbejdet

efter sprængningen.

Der blev herefter truffet aftale med
de to firmaer om at udføre arbejdet
efter nærmere aftalte enhedspriser,
idet man ikke anså opgaven for egnet
til normal tilbudsafgivelse.

Arbejdets forberedelse

Arbejdet blev forberedt ved afhol

delse af to møder, hvor følgende
punkter blev drøftet.

A. Fastlægning af sprængnlngsdato

og klokkeslet, samt togfrit Inter

val.
B. Fastlægning af sprængningsom

fang, dvs, opdeling af konstruktio

nen i passende størrelser afhængig

af togfrit interval.

C. Opgavefordeling mellem de fire
parter.

Sprængningsdato og klokkeslet blev

fastlagt til natten mellem lørdag/søn

dag den 6./7. oktober 1979, kl. 2,00-

5,20.
Dvs, der var tre timer og 20 min, til

rådighed for sprængning og bortryd

ning.
På grundlag heraf besluttedes det at

sprænge midterfaget og yderfaget
mod Vejle på en gang lørdag nat og
yderfaget mod Fredericia den efter
følgende nat.

De næste tre dage planlagdes til op
rydning og kabelomlægning, hvoref

ter sprængningsarbejdet skulle gen-

optages på fundamenterne nærmest

banelegemet natten mellem den

11./12. oktober.

Fig. 1. Broplade forberedt til .spr’ngning.

-
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Opgavefordelingen aftaltes såle
des:

DSB skulle ved egen foranstaltning
forestå omlægning og beskyttelse af
kabler, samt afdækning af banelege
met med sveller.

Sprængningsfirmaet skulle udar
bejde detaljeret sprængplan med an
givelse af sprængningens omfang og
tidspunkt, sprængningsmåde og stk
kerhedsforanstaitninger.

Entreprenøren skulle udarbejde en
tidsplan indeholdende:
Afhug-ning af asfaitlag og betonlag.
Demontering af rækværk og posta
menter.
Boring af sprænghuller.
Afdækning med gummimåtter og
preserminger.
Frigravning af søjler og fundamen

ter.
Rydningsmetode og forløb.
Materiel og mandskabsstyrke.

Vejle amtskommune skulle forestå
koordinering af de nævnte planer,
samt sørge for:

Indhentning af sprængningstilladel
se hos politiet.

Aftale med politiet om afspærring i
sprængningsøjeblikket.

Tegning af forsikring på 1,0 mill.
kroner.

Skriftlig orientering af beboerne in
den for en radius af 300 meter. Den
nærmeste bebyggelse lå i en afstand
af 150 meter.

Arbejdets udførelse

Cirka to uger før sprængningstids
punktet indledtes de forberedende ar
bejder med fjernelse af asfaltlag, be
skyttelsesbeton, rækværk, postamen
ter, samt boring af Ca. 600 ø 40 mm
huller til sprængladningerne.

I første sprængning var der forud
sat 19 sprængninger med halvsekund
intervaller, begyndende ved midter
understøtningen på Fredericia-siden
og derefter løbende mod endeunder
laget på Vejle-siden, sluttende med
sprængning af sidefløje.

I den anden sprængning var der
forudsat 10 sprængninger med halv
sekundintervaller, begyndende med
mellemunderstøtningen, derefter
bropladen løbende mod endeunderla
get og sluttende med sprængning af
sidefløje.

Det totale sprængstofforbrug var
beregnet til Ca. 205 kg, idet ingen
samtid antændt ladning måtte
overskride 10 kg. Hertil kom 32 stk.
halvsekund detonatorer og 4 ruller
sprængsnor à 250 m.

Sprængningen

Opladning af broen blev påbegyndt
fredag den 5/10 og fortsatte om lørda
gen, således at alt sprængstoffet var
placeret lørdag aften.

Cirka i time før sprængningstids
punktet blev detonatorerne anbragt,
og da det sidste tog var passeret blev
ledningsforbindelserne samlet, og
sprængningskaptajnerne gik til det
forudsatte strømtilslutningssted ca.
150 m borte.

Forinden var landevej 528 og en
tilstødende kommunevej blevet af
spærret ved politiets og entreprenø
rens hjælp.

Alle tilskuerne blev bedt om at gå
uden for afspærringsområdet, og via
politiets radioer blev der herefter gi
vet grønt lys for sprængningen kl. ca.
2,30.

Efter sprængningen gik mandskab

og sprængningskaptajner til broste
det, hvor det viste sig, at hele broen
var styrtet ned, altså også yderfaget
mod Fredericia, der skulle have væ
ret sprængt den efterfølgende nat.

I faldet blev en ledningsforbindelse

revet over, således at en del af bro-
pladen, samt det omtalte yderfag lå
usprængt hen over sporlegemet.

Det var derfor nødvendigt at udføre
endnu en sprængning for at få disse to
dele slået i stykker.

Ved en efterfølgende gennemgang
af resterne viste det sig, at mellem
fagssøjlerne ikke var forbundet med

armeringsjern til bropladen, som
konstruktionstegningerne viste.

Der var indlagt en jernplade i søjle-
top, således at der ingen forbindelse

var mellem søjle og broplade.
fortsættes side 83

Fig. 2. Broen frigravet til sprængning.

-.

-

Fig. 3. Oprydning efter sprængning.
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Program
for

_______

DANSK AMTSVEJINGENIØ ORENING’s
generalforsamling og årsmøde

den 11.-13. maj 1980 i Viborg amtskommune

Dansk Amtsvejingeniør
forening

Jubilæum

Afdelingsingeniør Bjarne Møller Pe
dersen har den 1. maj 1980 været an
sat ved Bornholms amtskommune i
25 år.

Pensioneret amtsvejassistent Kai
Lønhart, Tønder amts vejvæsen, er
død den 3. marts 1980 i en alder af næ
sten 88 år.

Kai Lønhart kom til Tønder som
amtsvejassistent den 1. december
1920 — kort efter genforeningen.

Lønhart gjorde en meget stor ind
sats med at få organiseret et vejvæ
sen, som kunne komme i gang med at
udbedre og udbygge det meget for
sømte vejnet i Tønder amt.

Lønhart har fortalt, at han både
skulle projektere og føre tilsyn, og at
han derfor ofte måtte foretage den
mest presserende projektering hjem
me hos sig selv om aftenen og natten.

Lønhart var uddannet ved ingeniør-
tropperne, og det militære prægede
hans arbejde og gjorde ham afholdt
af arbejdsfolkene på vejene. Han hav
de stor forståelse for datidens mange
sociale problemer.

Kai Lønhart var fuldt aktiv, indtil
han som 70-årig blev pensioneret den
1. september 1962. Selv herefter fort
satte han et års tid som tilsynsføren
de ved igangværende vejarbejder på
Rømø i forbindelse med udbygningen
af Havneby.

Kai Lønhart blev i 1931 medlem af
bestyrelsen for Jysk Vejasslstentfor
ening, og fra oprettelsen af Dansk
Amtsvejassistentforenlng i 1932 og
indtil 1945 var han foreningens meget
aktive kasserer. G. Asger-Olsen/

Eigil Haarby

Søndag den 11. maj
på Sallingsund Færgekro
18.30 Generalforsamling. Dagsorden

udsendes særskilt.

Mandag den 12. maj
på Sallingsund Færgekro

9.00 Årsmødet åbnes.
9.10 Viborg amtskommune.

Forvaltningschef Niels K. A.
Sørensen.
Amtsvejinspektør E. Kjær An
dersen.

9.40 Film om bygningen af Salling
sund-broen.

10.10 Kaffepause.
10.45 Flyveaske som vejbygnings

materiale.
Akademiingeniør Sv. Aa. Jen
sen, Elsam.
Civilingeniør Knud A. Pihl, Sta
tens Vejlaboratorium.

12.30 Frokost.
14.00 Vejrudsigt — gør det selv.

Mag. scient. Henrik Voldborg,
Meteorologisk Institut.

15.30 Offentlighed i forvaltningen?

Afdelingsforstander Knud Aage
Frøbert, Journalisthøjskolen.

17.00 Bustransport til hoteller.

19.00 Middag på Centralhotellet i Ny
købing M.

Tirsdag den 13. maj
9.00 Besigtelsestur med efterfølgen

de frokost.

Dagsorden

1. Valg af dirigent.
2. Beretning om foreningens aktivitet idet forløbne år.
3. Foreningens reviderede regnskab for det forløbne år og forslag til

budget og medlemskontingent for det løbende år fremlægges til
godkendelse.
Endvidere fremlægges rej sefondens og jubilæumsfondens revide
rede regnskaber for det forløbne år og forslag til budgetter for det
løbende år til godkendelse.

4. Eventuelt indkomne forslag.

5. Valg af formand.

G. Asger-Olsen, Vestsjælland, er på valg, og bestyrelsen foreslår
genvalg.

6. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer.

Karsten Thorn, Nordjylland, og Poul Erik Hansen, Ribe, er på
valg, og bestyrelsen foreslår genvalg af begge.

7. Valg af suppleant til bestyrelsen.
Mogens H. Kloch, Vejle, er på valg og ønsker ikke genvalg. Besty

relsen foreslår nyvalg af Jørgen Herforth Hansen, Kbh.

8. Valg af en kritisk revisor.

Ole A. Holst, Bornholm, er på valg, og bestyrelsen foreslår gen

valg.
9. Valg af en revisorsuppleant.

Frede E. Jensen, Vejle, er på valg, og bestyrelsen foreslår gen

valg.
10. Eventuelt.

Avf
Dødsfald
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Effektstudie fra SSV
Af civilingeniør Else Jørgensen, Vejdirektoratet

I en række tidligere artikler er der gennemgået eksempler på effektstudier for forskellige uheldbekæm
pende vejforanstaltninger som f.eks. kanaliseringer, signalreguleringer og udretning af sving, I denne
artikel gennemgås en undersøgelse af den sikkerhedsmæssige effekt af forbedring af et vejbelysnings
anlæg i en mindre by.

Fig. 1. Det nye vejbelysningsanlæg i Støvring fotograferet ved dagslys.

I Støvring by findes der på hovedlan
devej 433 (AlO) et vejbelysningsan
læg på en 1,6 km lang strækning gen
nem byen. Før 1974 fandtes et gam
melt anlæg med et belysningsniveau
på 15-22 lm/m2med uens karakter.

I 1974 afløstes den gamle vejbelys
ning af et nyt anlæg. Der blev opstillet
10 m høje master med 30 m’s afstand,
og hvert armatur er forsynet med en
kviksølv-lyskilde på 250 watt. Belys
ningsniveauet er på Ca. 45 lm/m2,og
det er af god regelmæssighed. Se fig.
1.

Den sikkerhedsmæssige effekt af
vejbelysningsanlægget bør være en
forbedring af trafiksikkerheden i
mørke d.v.s. en reduktion i antallet af
mørkeuheld.

I en førperiode på 48 mdr. er der på
hele strækningen sket 8 mørkeuheld,
heraf 5 uheld med lette trafikanter.
Se fig. 2. I alt 9 personer blev dræbt
eller kom alvorligt til skade, altså en
alvorlighed på lidt over en person pr.
uheld.

I en efterperiode på 48 mdr. er der
tilsvarende sket 5 mørkeuheld på hele
strækningen. Se fig. 3. I det ene uheld
var en let trafikant impliceret, og det
var den eneste af trafikanterne, der
kom alvorligt til skade. Det svarer alt
så til en gennemsnitlig alvorlighed på
0,2 alvorligt tilskadekomne pr. uheld.

Umiddelbart ser det således ud til,
at der er sket en reduktion i antallet
af mørkeuheld, og at trafiksikkerhe.
den specielt er forbedret for de lette

trafikanter. De implicerede lette tra
fikanter har alle været fodgængere.

Mørkeuheldene er målt over en pe.
riode på 8 år, fra 1969 til 1978. I denne
relativt lange periode er trafikforhol
dene ændret en del, såvel nationalt
som lokalt. Den lokale ændring består
bl.a. i en forlægning af Viborg — Ål
borg-vej en til aflastning af de nord
ligste 600 m af den undersøgte stræk
ning.

For at undersøge om ændringen i
antallet af mørkeuheld kan skyldes
lokale og nationale ændringer i tra
fikbilledet, kan man undersøge æn
dringer i samme periode for en kon
trolgruppe, der ikke formodes at væ
re påvirket af vejbelysningsanlæg
get. Som en sådan kontrolgruppe vil

--
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Fig. 2. Morkeuheki i for-perioden pà hovedlandevej 433 i Stevring. Uheldenes placering og uheldssituation er markeret. Ialt blev 3 personer
dræbt, 6 kom alvorligt tilskade, og 4 kom lettere tilskade.

Fig. 3. Merkeuheld i efter-perioden pd hovedlandevej 433 i Støvring. Uheldenes placering og uheldssituation er vist. I alt kom i person alvorligt
tilskade, og 5 personer kom lettere tilskade.

det være naturligt at anvende dags
lysuheldene. Nogle data for dagslys
uheldene er vist iflg. opstilling; før- og
efterperioden svarer til de perioder,
der er valgt for mørkeuheldene.
Dagslysuheld før efter
antal uheld 10 13
heraf uheld med lette tra
fikanter 5 7
alvorlighed (alv. person-
skader/uheld) 0,6 0,6

Det ses, at der for antallet af dags
lysuheld er en tendens tilen stigning
fra før - til efterperioden. Denne stig
ning er ikke signifikant og kan skyl
des tilfældige variationer. Andelen af
uheld med lette trafikanter er Ca. 50%
både i før- og efterperioden, og alvor
ligheden er den samme i begge perio

der. Det ser således ikke ud til, at æn
dringer i trafikken har haft væsentlig
indflydelse på dagslysuheldene som
kontrolgruppe. Man kunne tilsvaren
de have forventet, at mørkeuheldene
havde været upåvirkede, dersom vej
belysningsanlægget ikke var blevet
forbedret. Nu ser man imidlertid en
tendens til en reduktion i mørkeuheld,
specielt for uheld med lette trafikan
ter, og undersøgelsen af dagslysuhel
dene underbygger den konklusion, at
vejbelysningsanlæggets forbedring
har haft en positiv effekt på trafiksik
kerheden i mørketimerne.

Valg af kontrolgruppe må foretages
med forsigtighed. I det konkrete ek
sempel er en kontrolgruppe valgt for
at kompensere for trafikale æn

dringer. Det forudsættes her f.eks. at
trafikale ændringer har samme virk
ning for dagslystrafikken som for
mørketrafikken. For eksemplet I
Støvring forudsættes det således, at
eventuelle ændringer i trafikken med
lette trafikanter i løbet af måleperlo
derne har været ens i dagtimerne og I
mørketimerne.

Hovedlandevej 433
strækning i Støvring

Motorkøre føj

Fodgængør

__

• Hovedlandevej 433
strækning i Støvring

Moforkøretej
Årsdegntrafik pci kovedlandevej 433 syd for

Fodgænger h
Støvring
1972: Oa. 5.300 motorkøretejer/dogn
1977: Oa. 6.100 motorkeretojer/døgn

Dansk Vejtidsskrift nr. 4 . 1980 75



Trafiksanering med
enkle virkemidler
af Ulla Engel, arkitekt m.a.a.
Rådet for Trafiksikkerhedsforskning

I 1971 igangsatte Rådet for Trafiksikkerhedsforskning et
forskningsprojekt vedrørende trafiksanering. Som projekt-
område blev valgt et kvarter på Østerbro i København. Pro
jektet gennemføres i samarbejde med Københavns kommu
ne, Københavns politi samt en række statslige myndighe
der. Projektet nærmer sig nu sin afslutning, og der skal i det
følgende gives et resumé af projektets forløb samt oriente
res om nogle af de resultater, der forventes at kunne drages
af projektet.

Baggrund

Mellem 65 og 70% eller Ca. 10.500 af

alle trafikuheld sker i dag i byområ

der. For uheld med fodgængere, cyk

lister og knallertkørere er andelen

endnu større, mellem 80 og 90%, ialt

ca. 7.000 uheld. Dette forhold har væ

ret så godt som uændret i de sidste 10

år.
På denne baggrund igangsatte Rå

det for Trafiksikkerhedsforskning al

lerede i 1971 et forskningsprojekt,

hvis mål det var at belyse, om det var

muligt med kortsigtede og enkle for

anstaltninger at nedbringe uheldstal

let i et eksisterende byområde. Som

en forudsætning for opgaven valgtes,

at løsningsforslaget ikke burde have

vidtgående byplanmæssige konse

kvenser, idet man ønskede at isolere

virkningerne af trafiktekniske virke-

midler fra virkningerne af generelle

byplanmæssige indgreb.

Projektets forløb

Projektet blev igangsat som et
samarbejde mellem Danmarks Tek
niske Højskole, Københavns kommu

ne, Københavns politi og Rådet for
Trafiksikkerhedsforskning.

Der blev nedsat en styringsgruppe
bestående af repræsentanter fra
ovennævnte institutioner og myndig

heder samt fra Statens Byggeforsk

ningsinstitut, Vejdirektoratet, Plan
styrelsen og Justitsministeriet. En
arbejdsgruppe i Rådet for Trafiksik

kerhedsforskning har forestået pro

jektets gennemførelse.

Projektet er inddelt i tre faser:

1. Dataindsamling og opstilling af

konkret forslag til foranstaltninger

til forbedring af trafiksikkerheden

i det udpegede område.

2. Anlæg af foranstaltninger.

3. Effektmåling af foranstaltninger.

Som første led i projektet blev ud
arbejdet en beskrivelse af byområdet
på Østerbro. Området er afgrænset af
Østerbrogade, Strandboulevarden og
Ndr. Frihavnsgade. Disse gader ind
går i området; dog ikke de to store
kryds: Trianglen og Østerbroga
de/Strandboulevarden. Området er

500 m gange 750 m eller 43 ha, og hav
de i 1971 en befolkning på Ca. 17.250,

boende i Ca. 8.400 lejligheder. I områ
det var der Ca. 4.000 arbejdspladser.

Ud over data om befolkning, bebyg
gelse og trafik er der indsamlet op
lysning om de færdselsuheld, der
fandt sted i årene 1969-1971, som poli
tiet har fået kendskab til. Ud fra dette
datamateriale er der opbygget et for
slag til en samlet trafiksanering. Ar
bejdsgruppens projekt er karakteris
tisk derved, at det bygger på analyse
af hver af de beskrevne uheld i rela
tion til det øvrige datamateriale, og
derefter en vurdering af, hvorvidt
man med enkle midler kan undgå
dem i fremtiden. Projektets første fa
se, projektering af foranstaltninger
var afsluttet i januar 1973. Forslaget
blev vedtaget i Københavns Borger
repræsentation den 13. februar 1975.
Anlæg af foranstaltninger og dermed
projektets anden fase blev afsluttet i
marts 1977.

Herefter indledtes tredie fase af
projektet, måling af foranstaltnin
gernes effekt. Denne effekt skal pri
mært måles via studier af uheldenes
art og omfang før hhv, efter forsøgets
gennemførelse. Før-perioden er be
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skrevet ud fra stedfundne uheld i 1969-
1971. Den tilsvarende efter-periode
strækker sig over tiden 1.4.1977-
31.3.1980. Dagsdato indsamles der så
ledes stadig oplysninger om efter-pe
riodens uheld. Projektet forventes af
sluttet og rapporteret i 1981.

Vurderingsmetoder

Et fald i antallet af uheld i projekt-
området kan ikke udelukkende til
skrives trafiksaneringsindgrebene.

Der er gået 5 år mellem før- og ef
ter-periode, og i det tidsrum er der
sket betydelige trafikale ændringer
både i København og i landet som hel
hed. I vinteren 1973 kom energiforsy
ningskrisen, der bl.a. medførte bilfrie
søndage og hastighedsgrænsen på 60
km/h i byområder. Samtidig begynd
te priserne på benzin at stige og i 1974
blev de temporære hastighedsgræ
nser gjort permanente. Man skal des
uden huske, at der løbende er foreta
get trafiksikkerhedsfremmende ind
greb i øvrige byer og byområder i
projektperioden. Disse forhold har
bl.a. været medvirkende til ændrin
ger i såvel trafik- som uheldsmønstre
i byerne som sådan.

I København kan registreres en
stagnation i trafikarbejdet. I projekt-
området derimod er der sket et sam
let fald i trafikarbejdet på ca. 20% fra
1971 til 1978. Med hensyn til uheldstal
let finder man et generelt fald i Dan
mark som sådant på ca. 20% inden for
samme periode. Dette fald ser imid
lertid ikke ud til at fordele sig jævnt i
forskeliige byer. Mens der for Køben
havn har været et fald i uheldstallet
på næsten 50%, er uheldstailet f.eks. i
Århus kun faldet med omkring 20%. I
andre byer og bymæssige bebyggel
ser tilsammen har det tilsvarende
fald været på ca. 10%.

Det, der skal vurderes, er sane
ringsprojektets trafiksikkerheds
mæssige virkninger målt som æn
dringer i uheldsbiledet, der alene
kan tilskrives det gennemførte for
slag.

Ved vurderingen af, om den samle
de uheldsudvikling på Østerbro er
særlig gunstig set i relation til den ge
nerelle uheldsudvikling, der har fu
ndet sted inden for samme tidsperio
de, og ved en mere specifik vurdering
af de enkelte foranstaitningers
uheldsforebyggende effekt, vil flere
metoder blive taget i anvendelse.

To skal omtales her.
De uheld, der fandt sted i perioden

1969-1971 i projektområdet, blev ana
lyseret, og der ud fra blev valgt de

tegori.

foranstaltninger, man mente havde
mulighed for at påvirke de typiske
uheld (egentlig uheldssituationer, der
var typiske for særlige lokaliteter i
området). Derved blev uheldene op
delt i to grupper, dem man mente at
forebygge, og dem man ikke havde
søgt at forebygge. Også de uheld, der
har fundet sted i efter-perioden, er
opdelt på denne måde. Den ene vur
deringsmetode er baseret på denne
opdeling af uheldene, idet differencen
mellem ændringer fra før- til efter-
perioden i antallet af de ikke-forebyg
gede uheld og ændringer i antallet af
de uheld, der er søgt forebygget tages
som eksponent for den ændring, der
kan tilskrives projektforanstaltnin
gerne. Ændringen fra før- til efter-pe
rioden i antallet af ikke-forebyggede
uheld skulle således være udtryk for
den generelle uheidsudvikling, dvs.
det uheldsbillede, der ville have teg
net sig i projektområdet, hvis projek
tet ikke var blevet gennemført, og der
vel at mærke ikke var blevet gennem
ført andre foranstaltninger. Det skal
nævnes, at en række indvendinger kan
rejses mod denne metode. Bl.a. kan
det diskuteres, hvorvidt det er muligt
at opdele uheldene efter, om de er søgt
forebyggede elier ej, idet man sagtens
kan forestille sig afledte virkninger af
foranstaitningerne overfor de uhelds
typer, der ikke direkte er søgt fore
byggede.

Da antallet af uheld i projektområ
det er begrænset, især når man fore
tager den opdeling på gader, trafi
kantkategorier og uheldstyper, der
har været udgangspunktet for hele

Tabel 2. Estimation af uheld i efter-perioden,
ka ntkategori -

projektet, er det imidlertid vanskeligt
alene på grundlag af uheldene at må
le den uheldsforebyggende effekt af
foranstaltningerne. Vi har derfor
ment, at det var hensigtsmæssigt, at
lade en anden metode, adfærdsstudi
er, sekundere udsagn om projektets
påvirkning af uheldene. Disse ad
færdsstudier skal hjælpe med til at
udvide grundlaget for formodninger
om foranstaltningernes effekt, men
kan ikke indgå som egentlig viden
skabelig bevisførelse.

Vi har i en række tilfælde undersøgt
om og i givet fald på hvilken måde,
foranstaltningerne har ændret trafi
kanternes adfærd. Vi har derigennem
mulighed for at kontrollere om al
mindelige trafikanter ændrer deres
adfærd overhovedet efter foranstalt
ningernes gennemførelse, og om de
eventuelle ændringer gør deres ad
færd mere eller mindre hensigtsmæs
sig ud fra vores opstillede hypoteser
om årsagerne til de forskelilge uheld.

Forventede resultater

I før-perioden 1969-1971 fandt der
ialt 475 uheld sted. I 62% eller 293 af
de 475 uheld er der optaget rapport af
politiet. Ved de øvrige 182 uheld er
der blot udfærdiget såkaldte påkør
selskort, dvs, de uheld hvis omfang
eller karakter ikke har medført, at
politiet har optaget rapport. Af de 475
uheld i projektområdet er 71% (338)
sket på randgaderne, mens de reste
rende 29% (137) er sket i det indre
område.

I tabel .1 ses samtlige uheld fordelt
på lokalitet og trafikantkategori.

Lokalitet! Randgader J Indre område Ialt
trafikantkategori % antal % antal % antal

Fodgængeruheld 20 68 I 13 18 18 86
Cyklistuheld 12 41 12 16 12 57
Knallertkereruheld 10 32 10 14 10 46
øvrige uheld 58 197 65 89 60 286

Ialt 100 338 j
100 137 100 475

Tabel 1. Fordeling af samtlige uheld i perioden 1.1.1969-31 .12.1971 på lokalitet og trafikantka

Lokalitet/
trafikantkategori

Randgader
% Antal

Indre område Ialt
% antal % antal

Fodgængeruheld 16 42 15 15 16 57
Cyklistuheld 16 41 12 11 15 52
Knallertkøreruheld 5 11 8 8 6 19
øvrige uheld 63 166 65 60 63 226

Ialt 100 260 100 94 100 354

1.4.1977-31.3.1980, fordelt på lokalitet og trafi
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Samtlige uheld med fodgængere im
pliceret benævnes fodgcengeruheld,
samtlige uheld med cyklister impli

ceret minus uheld mellem cyklister

og fodgængere benævnes cyklist
uheld, osv. Det ses, at den væsentlig

ste forskel mellem uheldsmønsteret

på de to lokaliteter er, at andelen af
fodgængeruheld er noget større på
randgaderne end i det indre område,

mens andelen af øvrige uheld er

størst i det indre område.

Efter-perioden er endnu ikke af

sluttet. Politirapporterede uheld for

perioden 1.4.1977-31.12 1979 er allere

de registreret (bortset fra enkelte

uheld, der har fundet sted i december

1979). Uheld med påkørselskort er

kun registreret for perioden 1.4.1977-

31.12.1978. Det er ud fra dette ufuld

stænclige uheldsmateriale, at der er

foretaget nogle skøn over projektets
sikkerhedsmæssige effekt.

Idet såvel de politirapporterede

uheld som uheld med påkørselskort

hver for sig »pustes op« til det forven

tede antal uheld for den samlede ef

ter-periode, 1.4.1977-31.3.1980 fås, at

der vil finde ialt 354 uheld sted. I 59%

af de 354 uheld, er der optaget rapport

af politiet. Af de 354 uheld i projekt-

området er 73% sket i randgaderne,
mens de resterende 27% er sket i det

indre område.

Fordelingen af uheldene på rand-
gader og det indre område ligesom
andelen af rapporterede uheld ud af

samtlige uheld ser således nogenlun

de ens ud for før-perioden og for efter-
perioden.

I tabel 2 ses samtlige uheld for ef
ter-perioden fordelt på lokalitet og
trafikantkategori.

Ud fra en sammenligning af disse

estimerede uheldstal for efter-perio
den med de stedfundne uheld i før-pe

rioden ser det ud til, at der er sket et
generelt fald i uheldstallet for hele

projektområdet på omkring 25%. Det
ser endvidere ud til, at faldet er lidt

større i det indre område sammenlig

net med faldet i uheld på randgader
ne. Der er sket et fald i antallet af

uheld med hver af de fire trafikantka

tegorier. For uheld med fodgængere

og knallertkørere er faldet signifi

kant. For uheld med cyklister ligger

faldet indenfor hvad der kan tilskri

ves tilfældig variation, og for uheld

med øvrige trafikanter er faldet på
grænsen at, hvad der kan kaldes sig

nifikant.
Ved en nærmere vurdering af de

enkelte foranstaltningers effekt på

Fig. 2. Østerbrogade for omprofilering.

Fig. 3. Østerbrogade efter ankeg af midterhefle samt afmærkning afparkering m. v.

Kategori /
lokalitet

Østerbrogade
Stra ndbou levarden
Ndr. Frihavnsgade
Århusgade
Rand ersgade
Krydset Århusg./Randersg.
Øvrige indre område

Søgt i Ikke søgt
forebygget forebygget

Ialt

92 I 96 188
32 69 101
23 26 49
20 3 23
21 I 2 23
12 0 12
‘ 30 79

Ialt 249 226 475

Tabel 3. Fordeling af samtlige uheld i før-perioden
er søgt forebygget eller ikke.

1.1.1969-31.12.1971 på lokalitet og påm de
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Søgt Genereret Ikke søgt
forebygget I forebygget

uheidstallet er uheldene opdelt efter,
om de er søgt forebygget eller ikke er
søgt forebygget. For efter-periodens
uheld er der tilføjet endnu en katego
ri, genererede uheld, uheld der for
modes at være frembragt af de nye
foranstaltninger.

For hver lokalitet er uheldene for
før- hhv, efter-periode opdelt i oven
nævnte kategorier i tabel 3 og 4. Såle
des kan ændringen dels i antallet af
forebyggede uheld (incl, generede
uheld i efter-perioden) og dels antal
let af ikke-forebyggede uheld stude
res.

Ved at se på områdets uheld under
ét får man imidlertid ikke noget at vi
de om effekten at de forskellige for
anstaltninger på de enkelte gader. I
det følgende skal der gives eksempler
på foranstaltninger, der er sat ind
overfor sikkerhedsmæssige proble
mer i nogle gader hhv, områder, der
er typiske for bykvarterer som Øster
bro.

Østerbrogade er en af de nordlige
indfaldsgader til København. På den
strækning, der indgår i projektområ
det, er den desuden en betydningsfuld

lokal butiksgade. Trafikken er såle
des både gennemgående og lokal; der
kører her 24.000 biler i døgnet, 6.500
cyklister og knallertkørere, og der
færdes 10.000 fodgængere (1978 tal).
Der kører flere buslinier, der er par
kering langs begge vejsider og der er
cykelsti. Kørebanebredden varierer

fra 12 m mod syd til 22 m mod nord.
For hele Østerbrogade er der en

tendens til, at faldet i antallet af

uheld, der er søgt forebygget fra før-
til efter-perioden, er større end faldet
i antallet af uheld, der ikke er søgt to
rebygget, 92-44 mod 96-82.

Imidlertid ser det ud til, at foran
staltningerne også har frembragt
nogle uheld i efter-perioden, 12. Dvs.
at, mens 92 uheld i før-perioden er

søgt forebygget, resterer der tilsam
men 56 uheld i efter-perioden som for
anstaltningerne alligevel ikke har

formået at forebygge eller ligefrem

har genereret.

Nu er intensiteten af foranstaitnin
Ialt

ger pa den nordlige del af Østerbro

gade langt større end på den sydlige
del, hvor der kun er foretaget midter
afmærkning. På den nordligste
strækning fra Nøjsomhedsvej til
Strandboulevarden er der bl.a. etab

leret en midterhelle, der skulle opdele
og forenkle fodgængeres krydsning af
den brede kørebane. Ser vi på uheld
mellem fodgængere og motorkøretø
jer på denne del af Østerbrogade i før-

Fig. 4. Ndr. Frihavn.sgade ved Faksegade før ombygning og afstribning.

Fig. 5. Ndr. Frihavnsgade efter afmærkning af gademidte og parkering samt overkorsel og
hjorneheller ved Faksegade.

Kategori!
lokalitet

Østerbrogade 44 12 I 82 138
Strandboulevarden 15 3 48 66
Ndr. Frihavnsgade 37 0 19 56
Århusgade 4 i 4 9
Randersgade 9 4 I 9 22
KrydsetÅrhusg.!Randersg. 0 2 i 3
Øvrige indre område 17 40 60

Ialt 126 25 203 354

Tabel 4. Fordeling af det estimerede antal uheld for efter-pet ioden 1.4.1977-31.3.1980 på lokali
tet og på om de er søgt forebygget, genereret eller ikke søgt forebygget.
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hhv, efter-perioden er antallet faldet
fra 13 til 2. Foranstaitningerne tog
sigte på at forebygge 12 af de 13 uheld
i før-perioden og begge uheld, der har
fundet sted i efter-perioden. Under
forudsætning af at såvel fodgænger
trafik som biltrafik er nogenlunde ens
for de to perioder, ser det således ud
til, at midterhellen har haft effekt i
ønsket retning.

Andre uheidstyper på Østerbroga

de er ligeledes søgt forebygget gen

nem opdeling og forenkling af ma

nøvrer, eksempelvist motorkøretø

jers højresving over cykelsti og for

tov. På grund af den store gadebred

de har der været tilstrækkelig plads

til sådanne foranstaltninger. Mange

af de travle bygader er imidlertid

langt smallere samtidig med, at de
bærer en betydelig trafik. Her er der

ikke plads nok til at etablere reserve-

rede arealer for de enkelte trafikanter

og forskellige manøvrer. Ndr. Fri

havnsgade er et eksempel på en sådan

gade.
Ndr. Frihavnsgade er en smal (11

m) butiksgade med parkering i begge

sider og flere buslinier i begge retnin
ger. Trafikken er tæt; der kører 8.000
biler i døgnet, 3.000 cyklister og knal

lertkørere, og der færdes 8.000 fod
gængere. Der fandt ialt 49 uheld sted i
før-perioden. Omkring halvdelen var

uheld med lette trafikanter.

Da én af projektets forudsætninger

som nævnt var, at saneringsforan
staitningerne ikke burde have by
planmæssige konsekvenser, dvs, at
man bla. måtte acceptere de forskel
lige gaders eksisterende status og
funktion, var mulighederne for at re
ducere det relativt høje uheldstal be
grænsede.

Generel manglende plads og over
sigt sammen med en uklarhed om
kring trafikanters indbyrdes place
ring ledte hen på løsninger, der skulle
bringe en vis orden i de forskellige
trafikanters færden. Der blev bl.a.

etableret en midterafmærkning af
kørebanen og en afmærkning af kant
stensparkeringen.

Midterafmærkningen skulle funge
re som ledelinie og trække bilerne ud
mod kørebanemidten. Parkeringsaf
mærkningen skulle trække de parke
rende ind mod kantstenen. Således
var det hensigten at give mere plads
til cyklister og knallertkørere. Sam
me foranstaltninger, opdeling af kø
rebanen, skulle også lette fodgænge

res krydsning.
Forsøget på at påvirke uheldstallet

med kortsigtede og enkle foranstalt

finger, uden at begrænse gadens
mange funktioner, er her ikke lykke
des. For hele Ndr. Frihavnsgade er
uheldstallet steget fra før-perioden til
efter-perioden, 49-56. Ser man alene

på antallet af de uheld, der er søgt fo
rebygget, er det steget signifikant fra
23 til 37. Mht. de uheld, der ikke er
søgt forebygget, er der stort set tale
om uændrede forhold. Antallet af f0-

rebyggede cyklist- og knallertkører-
uheld er steget fra 6 til 10 og antallet
af forebyggede fodgængeruheld er
steget fra 9 til 13.

Med hensyn til foranstaitningernes
effekt overfor cyklist- og knallertkø

reruheld er det værd at bemærke, at

adfærdsstudier viste, at pladsforhol
dene for cyklister og knallertkørere

faktisk var blevet ringere efter af
mærkningen af gademidten og kant

stensparkeringen. Dette blev regi

streret ved målinger af såvel cykli

ster som kørende og parkerede bilers
placering i forhold til kantstenen. De

kørende biler kørte nu nærmere kant-
stenen og de parkerede biler holder

længere væk fra kantstenen.

Mht. foranstaltningernes effekt

overfor fodgængeruheld, er det be
mærkelsesværdigt, at så godt som

samtlige fodgængere i efter-perio

Fig. 6. Firebenet kryds Løgstorgade/A rhusgadefør ombygning.

Fig. 7. Krydset Logstorgade/Århusgade efter ombygning, nu som to tre benede kryds.
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benede kryds.

dens uheld enten er børn eller ældre
mennesker. Dette skal ikke kommen
teres nærmere her.

I det indre område fungerer Århus-
gade og Randersgade som de primæ
re fordelingsgader. Gaderne er fri for
den omfangsrige gennemfartstrafik
og betjener således hovedsageligt
områdets lokaltrafik.

I Århusgade er blevet installeret de
samme foranstaltninger som i Ndr.
Frihavnsgade, midterafmærkni.ng og
afmærkning af kantstensparkerin
gen. Desuden er krydset ved Ran
dersgade blevet signalreguleret og et
andet firebenet kryds er blevet om-

bygget, således at det nu er blevet til
to trebenede kryds. I Århusgade er
trafikintensiteten under halvdelen at
Ndr. Frihavnsgades, mens kørebane
bredden er den samme.

For hele gaden er der sket et signi
fikant fald i uheldstallet fra 35 uheld i
før-perioden til 12 uheld i efter-perio
den. De uheld, der er søgt forebygget,
er ligeledes faldet signifikant fra 32
til 7 uheld. For de ikke forebyggede
uheld er tallene uændrede, idet der er
sket 3 uheld i før-perioden og 5 i efter-
perioden.

Ser man nu nærmere på uheldenes
fordeling på Århusgade, fremgår det

tydeligt, at reguleringen af to kryds
er særlig betydningsfulde.

Mht, krydset mellem Århusgade og
Randersgade skete der 12 uheld I før-
perioden. Alle er søgt forebygget vha.
signalregulering. 8 af de 12 uheld var
tværkollisioner (uheldssltuation 510).
I efter-perioden er der sket 3 uheld I
krydset. To af disse var søgt forebyg
get og ét af disse to var en tværkolli
sion. Der er sâledes ingen tvivl om
signalreguleringens effekt på de fore
byggede uheld.

Ombygningen af Løgstørgades ud
munding i Århusgade ser ligeledes ud
til at have påvirket uheldstallet. Der
fandt 6 uheld sted i før-perioden, alle
tværkollisioner. I efter-perioden er
der sket 1 uheld ved bakning omkring
hjørne. Dette er ikke søgt forebygget.

Ser man nu på det resterende
uheldstal i Århusgade er der sket et
fald i de uheld, der er søgt forebygget
fra 14 til 4, mens de uheld, der ikke er
søgt forebygget, er uændrede 3 til 4.
Det ser således ud til, at den forholds
vis enkle afmærkning af gadens mid
te hhv. kantstensparkeringen har
haft en vis effekt på Århusgade i
modstrid med hvad den havde på
Ndr. Frihavnsgade. Her er det vigtigt
at bemærke, at trafikken på Århusga
de er mindre end halvdelen af trafik
ken på Ndr. Frihavnsgade.

Endelig skal der gives et eksempel
på bygader med kun ringe trafik.

Det indre omrdde mellem Øster
brogade, Ndr. Frihavnsgade og
Strandboulevarden, excl, de to lidt
større fordelingsgader, kan karakte
riseres som et boligområde med få og
spredte butikker, enkelte institutio
ner samt nogle mindre erhvervsvirk
somheder. Her er mange parkerede
biler, og gaderne er vanskelige at
skelne fra hinanden.

70% at uheldene i før-perioden im
plicerede kun motorkøretøjer. De fle
ste uheld skete i kryds, og tværkolli
sioner (uheldssituation 510) var do
minerende.

For hele området er der sket et fald
i uheldstallet, fra 79 uheld I før-perio
den til 60 uheld i efter-perioden. De
uheld, der er søgt forebygget, 49, er
faldet signifikant til 20. Det er hoved

sageligt antallet af bil-bil uheld, der er
faldet. Efter-periodens biluheld er nu
domineret at typen »påkørsel af par
keret bile. Man kan overordnet for det
indre område sige, at det er lykkedes
at fjerne langt de fleste bkzck spots i
området, dels gennem lukninger af
det ene ben i de firebenede kryds, dels
gennem prioritering af krydsende ga

Fig. 8. Det firebenede kryds Ribegade/Sct. Jakobsgade i det indre område for ombygning.

Fig. 9. Krydset Ribegade/Sct. Jakobsgade i det indre område efter ombygning, nu som to tre-
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der og dels gennem egentlige ombyg
ninger af kryds. Krydsuheld er ofte af
alvorlig karakter. Af den grund er og
så uheldsalvorligheden, målt som an
tal skadede pr. uheld, faldet iefter-pe
rioden. Hvad foranstaltningerne på
strækningerne har betydet for uhelde
ne dér, er vanskeligere at udsige på
nuværende tidspunkt.

Det er værd at bemærke, at fod
gængeruheldene stort set er uændre
de i antal, 9 før og 7 efter. Også her er
en væsentlig del af de implicerede
små børn og ældre mennesker.

Diskussion

Midterhellen på den brede del af
Østerbrogade er et eksempel på, at
hvor der er tilstrækkelig plads, er det
muligt at forebygge fodgængeruheld
ved at opdele gadearealet til brug for
forskellige trafikantkategorier og
forskellige manøvrer. Yderligere
uheldsanalyser samt studier af bili
sters adfærd skal vise, om det at op
dele gadearealet også kan tjene til fo
rebyggelse af, at højresvingende bili
ster påkører ligeudkørende cyklister
og knallertkørere på cykelsti. I den
forbindelse studeres især bilisters
kørsel på særlige hojresvingsbaner
og deres hastighed ved kørsel frem
mod opkørsler af forskellig højde og
stejlhed.

Regulering af kryds i det indre om
råde, såvel signalregulering af kryd
set mellem fordelingsgaderne, År
husgade og Randersgade, som luk
ning hhv, anden ombygning af min
dre kryds, er eksempler på, at tradi
tionel black spot bekæmpelse har væ
ret mulig, hvor der var veldefinerede
lokale uheldskoncentrationer.

Tilbage står da spørgsmålet om
hvilke lokaliteter og hvilke typer

uheld, det har vist sig vanskeligt at

gøre noget ved. Ud fra en foreløbig

vurdering har det ikke været muligt

at reducere uheldstallet på travle og
samtidig smalle gader. Ndr. Fri

havnsgade er det bedste eksempel på
dette. Ligeledes ser det ud til, at en

keltuheld, der ligger spredt, og uheld

på strækninger i det hele taget også

har været vanskelige at nedbringe.

Det indre område er bl. a. et eksem

pel herpå.

Selv om efter-perioden endnu ikke

er afsluttet, skal der forsøges en sam

let vurdering af trafiksaneringspro

jektets effekt.

Da projektforslaget var etableret i

1973, lå det klart, at vi ikke med det

valgte redskab kunne finde løsnings

muligheder for lidt under halvdelen

af de uheld, der havde fundet sted i

før-periode. Således er 226 ud at de

ialt 475 uheld simpelthen ikke søgt fo
rebygget.

Ser man på de uheld, der er søgtfo
rebygget, får man en samlet reduk
tion på næsten 40% fra antallet af
uheld i før-perioden til det estimerede
antal uheld i efter-periode. Ser man

nu på udviklingen i antallet af uheld,
der ikke er søgt forebygget, finder
man her et fald på omkring 10%. Det

te skulle være et udtryk for den gene
relle uheldsudvikling i perioden fra
1969-71 til 1977-80. Da den generelle
udvikling også må gælde for udviklin
gen i de uheld, der er søgt forebygget,
kan trafiksaneringsforanstaltninger
ne således kun tilskrives et fald i de
uheld, der var søgt forebygget, på
Ca. 30%.

Ser man nu på reduktionen i det to
tale antal at uheld, der har fundet
sted i projektområdet, får man som
nævnt tidligere et fald i uheldstallet

på 25%. Tager man imidlertid højde
for den generelle uheldsudvikling,

kan den gennemførte trafiksanering
maksimalt tilskrives en reduktion
på mellem 15-20% i uheldene. Disse
vurderinger er alene baseret på
uheldstal. I de endelige analyser skal
ændringer i trafikken fra før- til efter-
perioden også tages med i betragtnin
gerne. Vi ved i dag, at trafikken er
faldet mange steder, men også at tra
fikken med nogle trafikantgrupper er

steget betydeligt på visse lokaliteter.

Der vil også blive set på uheldenes al
vorlighed.

Projektets forventede resultater

ser ud til at vise os, at det er muligt at
bekæmpe uheld i byområdet med

kortsigtede foranstaltninger. En for
udsætning er imidlertid, at uheldene

skal være koncentreret m.h.t. lokali

tet, eller at der er god plads til at regu

lere de pågældende trafikantkategori

er. Som det fremgår af det ovennævn

te, udgør sådanne uheld kun en del af

alle de uheld, der finder sted i et så

dant område, ligesom det kun er nogle

steder, hvor der er plads nok til at for
bedre forholdene. Projektet viser os
derfor også, at man kun har kunnet

komme et stykke ad vejen med det her

valgte redskab, idet der faktisk stadig
resterer mellem 80-85% at det totale
antal uheld.

Det betyder, at ifald man også øn

sker at nedbringe antallet af disse
uheld, ser det ud til, at man ikke vil

kunne undgå at foretage mere vidtgå

ende indgreb at byplanmæssig karak

ter.

Symposium
Det 2. internationale symposium
»Frost i jord« afholdes 24.-26. juni

1980 i Trondheim i Norge.

Følgende emner behandles:

Spændinger og tøjninger i frossen
jord.

Krybning i frossen jord.
Ændringer af jordens egenskaber

ved frysning og optøning.
Varmeprocesser.
Frosthævningsmekanismen.
Frostfølsomhed forsøg og kriteri

er.
Anvendelse at frysning til tunnel

bygningo.l.
I forbindelse med symposiet aflæg

ges besøg på laboratorier på Norges

tekniske Højskole og en ekskursion til

Stavanger, hvor man kan se en olie

platform under bygning.

Deltagelse i symposiet koster 1300
norske kr., ekskursionen til Stavanger
570kr.

Tilmelding bør ske inden den 15.

maj. Adressen er:

Symposium Secretary, ISGF 1980
Studieadministrasjonen
Norwegian Institute of Technology

7034 Trondheim — NTH

Norge
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nye
bøger

Transportation, Management Econo
mics Policy. J. L. Hazard, Michigan
State Unv., Cornell Press, Camb. Ma
ryland 1977. 146,25 kr. 600 sider.

Igen en amr. transportøkonomisk
tekst dennegang skrevet af trafikmi
nister Volpes rådgiver. Bogen er
skrevet for studerende til brug ved et
makroøkonomisk, dvs, nationaløko
nomisk, transportkursus, for at byg
ge bro til de mange mikroøkonomi
ske, dvs. driftsøkonomiske transport-
kurser, som gives i styring og distri
bution indenfor den private sektor.

De første kapitler giver en bred
indføring i transportens historie, ef
terspørgsel, service og funktion. De
næste kapitler behandler hvert trans
portmiddel for sig, jernbaner, rørled
ninger, luftfart, søfart og veje. Ende
lig afsluttes med bytrafik og trans
portens fremtid.

De første kapitler fylder 125 sider,
jernbaner 50, rørledn. 50, luftfart 75,
søfart 100 sider, veje 100 sider, de sid
ste kapitler 100 sider.

Jernbaneafsnittet indeholder præ
cise oplysninger om AMTRAKs øko
nomi. Rørledningsafsnittet starter
med tekniske beregninger af mod
stande og kapacitet. Der er oplysnin
ger om de 8 største oliefirmaer, om
energikrisen og om den nye Alaska-
ledning. Om luftfartens teknik udta
les ikke mere end hvad der kan ligge
på en negl, til gengæld nævnes sikker
hed og tidsbesparelser samt selvføl
gelig alt om økonomi for 12 store sel
skaber. Endog støjproblemer næv
nes, endelig er man stolt af rumfarten

For vejtrafik omtales busser, last
biler og personbiler iøvrigt, der er et
afsnit om luftforurening og energi,
men meget lidt om veje. Man trækker
alle bilens dårlige egenskaber frem og
slutter med at antage, at bilen trods
alt vil dominere al trafik i fremtiden.

I bytrafikafsnittet hører vi om bus-
drift og bybaner samt taxaer og nye
systemer. Vedr. godstransport er her
luftet nye eventyrlige systemer.

Sammenligner man med Hays: An
introduction to transportation engine
ring 1961 og Morloks nye fra 1978 kla
rer man her en ingeniør teknisk-øko
nomisk gennemgang på 500 og 750 si
der.

Som trafikingeniør vil anmelderen
nok anbefale en af de sidstnævnte bø
ger, selv om de er meget amerika
nske — det økonomiske billede er ikke
nok — hvis man da ikke vil læse an
melderens egen: Intercity Transport
1977 (Macmlilan, London).

Tom Raflis

Introduction to Transportation Engi
neering. E. C. Carter & W. 5. Hom
burger. Inst. of Transportation Eng.
Reston Publishing Comp., A Prentice
Hall Comp. 1978. Ca. 162 1cr. Ca. 250 si
der.

Bogen er en revision af »An Intro
duction to Highway Eng.a 1968 og si
ger lidt om omlægningen til et bre
dere transportbillede i løbet af 10 år.
Carter er professor ved Univ. of Ma
ryland, Homburger er medarbejder
ved Univ. of California, Berkeley.
Incifioldet er delt i 15 kapitler.

Kap. 2 omhandler transportsyste
mer, kap. 3 specielt biler, deres føre
re, fodgængere, cyklister og ulykker.
Derefter følger i kap. 4 trafikstrøm
me og kapacitetsbegreber, kap. 5 må
leteknik. kap. 6 Geometrisk vejpro
jektering, 7 vejkryds og 8 parkering
og terminaler. Kap. 9-10-11 omhand
ler kontrol af trafik herunder lysre
gulering. Kap. 12 offentlige trans
portsystemer i by — på 24 sider —

kap. 13, 14 bytransportplanlægning og
kap. 15 Drift af systemer.

Det siger sig selv, at bogen kun kan
give et kort overblik. Nærmere oplys
ning kan indhentes i »Transportation
and Traffic Engineering Handbookç
og »Manual of Traffic Engineering
Studiesa. Det fremgår af kap. 3, at
antallet af dræbte i trafikken i USA i
1975 var 46.000, heraf 8.600 fodgænge
re, og 25.800 dræbte i nattetimer. Af
de 46.000 var endvidere 29.500 dræbt
udenfor byerne. Det er navnlig efter
middagene mellem kl. 15-18 og måne
derne juli og august der er farlige. Al
dersklassen fra 15-24 år er særlig ud
satte. I kap. 4 får man kapacitetskur
ver for cyklister og fodgængere,
imens vi venter på den nye »Highway
Capacity Manuala.

I kap. 5 er der er afsnit om belys
ning, og i kap. 8, 2 sider om bus- og
fragtterminaler, som dog fortsættes i
kap. 12.

Det angives i kap. 12, at New Yorks
undergrundsbane har 30 tog/time og
62.000 pers./time, at Lincoln tunnelen
i samme by har 735 busser/time og

32.000 pers./time, at Bay Bridge I San
Francisco har 360 busser/time og
15.000 pers./time, mens Market
Street i samme by har 155 vogne/time
og 10.000 pers./time, nemlig sporvog
ne i midten af gaden og busser i vogn-
banen langs kantstenen, der vel at
mærke standser ved stoppesteder un
dervejs, hvad man jo ikke gør i tunne
ler og på broer.

I kap. 13 og 14 tages som nævnt by-
trafikplaniægning sporadisk op,
hvorfor hed bogen egentlig ikke nIn
troduction to Urban Transport Engi
neering? Forfatterne har åbenbart
haft dårlig samvittighed for i et ap
pendix henvises til Horonjeff’s: Plan
ning & Design of Airports 75. Hay’s
Railroad Engineering 53, Brurm’s
Port Engineering 76 og Bell’s Petro
leum Transport 63.

Disse vigtige emner står der ikke et
ord om i bogen. Bogen er hvad anmel
deren ville kalde god gammeldags
vej trafikteknik for begyndere.

Tom Rallis

Sprængning af...
fortsat fra side 72

Det formodes, at denne særdeles
ustabile konstruktion har været årsag
til yderfagets uplanlagte sammen
styrtning.

Oprydningen

Rydningsarbejdet blev udført med
en gummiged og to hydrauliske gra
vemaskiner bistået af tre smede med
skærebrændere og syv medhjælpere.

På grund af den ekstra betonmæng
de og den nødvendige ekstra spræng
ning blev rydningsarbejdet et større
kapløb med tiden end tidligere forud
sat.

Det lykkedes ikke at få ryddet det
sydgående spor til kl. 5,20, men først
ca. 1 time senere, hvilket bevirkede,
at det første tog fik 50 min, forsinkel
se.

I betragtning af de opståede van
skeligheder og den i forvejen knap
afmålte tid, samt en meget målrettet
og ivrig indsats fra mandskabets si
de, blev den opståede forsinkelse
dog accepteret uden mislyde.

Den tre dage senere udførte
sprængning og rydning af fundamen
ter forløb uden komplikationer.

Hele nedbrydningsarbejdet blev af
sluttet uden skader hverken på perso
ner, banelegeme eller den nye bro.

Dansk Vejtidsskrift nr. 4 1980 83



Gadebelysning
gennem tiderne
31. december var det 100 år siden
de første glødelamper brændte i
det fri. Ikke som egentlig uden
dørs belysning, men som et bevis
på, at de eksisterede. Stedet var
haven til Thomas A. Edisons la
boratorium i Menlo Park, New
Jersey. Det var imidlertid ikke de
første lyskilder, der blev brugt til
belysning i fri luft. Vi ser i det føl
gende på udviklingen for gade-
belysning.

Om aftenen og natten er der
faktisk ikke nogen forskel mellem
nutidens bilist og huleboeren for
århundreder siden. Sidstnævnte
prøvede at finde vej gennem
mørket ved hjælp af en brænden
de gren, og på de fleste veje prø
ver vi også i dag at følge vejen
ved hjælp af lys, vi selv har med.
Fra den brændende gren er ud
viklingen gået via starinlys, olie
og karbid-lygter til den moderne
bil-forlygte.

Allerede i romerriget forsøgte
man at gøre noget ud af gadebe
lysning. Det lykkedes ikke bedre
end at satirikeren Juvenal, der
promenerede under den romer
ske sol 100 år efter Kristi fødsel,
fandt det så risikabelt at gå ud
om aftenen i Rom, at det bedste
råd han kunne give var at have
skrevet testamente. Belysningen
var imidlertid bedre i nogle af de
byer, der var besat af romerne —

for eksempel Alexandria og Jeru
salem.

Bortset fra, at der var vældig
god gadebelysning i nogle af de
spanske byer, der var besat af
maurerne fra det nordvestlige Af
rika, kender vi meget lidt eller in
tet til gadebelysning i de 1000 år,
der fulgte romerrigets fald.

I det 13. og 14. århundrede be
gyndte man i Europa at hænge
lamper ud for forskellige helgener
— det vil sige, at offentlig belys
ning i stor udstrækning var af
hængig af, hvor from befolknin
gen var.

Herefter fulgte gradvist en for
bedring af lysforholdene i de
større europæiske byer — først
med voks-lys og siden med olie-
lamper. Først i 1800-tallet blev de
første gader belyst med gas-lam
per — den første var i øvrigt Pall
Mall i London i 1809. Ikke alle
syntes om at få gaderne belyst.
— Modstanderne fremhævede,
at det var at forstyrre naturens
orden, og at det ikke var rimeligt
at man skulle betale til det, når
man var imod. Folk ville også bli
ve mere forkolede, fordi de ville
blive fristet til at blive ude længe
re tid om aftenen. De mente
også, at frygten for mørket ville
forsvinde og føre til beruselse og
fordærv, hestene ville blive for
skrækkede, og tyvene ville få let
tere spil. Mange penge villeforla
de landet, og når gaderne altid
var oplyst ville fest-illuminationen
blive mindre attraktiv.

Men udviklingen lod sig ikke
standse. Gas var velegnet som
lyskilde til gadebelysning indtil
1879, da nyheden om Edisons
glodelampe blev kendt. 11894 og
1895 var der meget skarp konkur
rence mellem gas- og elektricitet
til gadebelysning. Først i det 20.
århundrede fik glødelampen en
delig overtaget.

I en enkelt europæisk by var
der dog masser af gader, belyst
med glødelamper. Philips havde
nemlig til zaren leveret tusindsvis
af glødelamper til Sankt Peters
borg.

11913 blev Amsterdams vigtig
ste forretningsgade, Kalver
straat, forsynet med de ny halv-
watt lamper. De brugte kun en
halv watt elektricitet pr. candela,
en måleenhed for lys, der blev
brugt på den tid. Siden kom Ar
genta-lampen, kviksølvs-lampen,
og i 1930 kom Philips med den
første lavtryks natrium lampe. Da
den kom i brug blev der først set
skævt til det gullige lys, men lam
pen blev snart almindeligt aner
kendt, blandt andet fordi den gør
det muligt at se klart, selv under
meget ugunstige vejrforhold, og
fordi den er meget energivenlig.

Lavtryks-natriumlampen bru
ges i dag over hele verden. Dog
ikke så meget i Danmark, hvor
man foretrækker højtryks-na
triumlampen — SON — med den
varme lysfarve, gode farvegengi
velse og en effektivitet, der nær
mer sig lavtryks-natriumlampens.
SON-lamperne er i de senere år
blevet meget populære og fås i
wattager fra 1000 W og ned til 50
W. De små størrelser er især vel
egnede til parklygter.

Selv om gadebelysning i dag er
blevet mere økonomisk, og selv
om god belysning er med til at
nedsætte faren ved at færdes i
trafikken, benytter vi mange ste
der stadig samme princip som i
middelalderen. Vi har selv lys
med for at finde vej.

ABS-system for
lastvogne og
busser
Mercedes-Benz fabrikkerne in
troducerede i foråret 1979 det
blokeringsfrie bremsesystem
ABS monteret i personvogne, og
der var fra starten meget stor ef
terspørgsel blandt købere af de
store Mercedes-vogne i S-klas
sen. I dag leveres ca. 40% af
samtlige store Mercedes af 5-
klassen med ABS.

I Mercedes-Benz/WABCO
ABS-systemet nedsættes brem
sestykket i bremsecylinderen me
get hurtigt, når hjulet viser tegn
til at blokere. Bremsetrykket hæ
ves igen indtil hjulets omdrejnin
ger igen går ned og viser, at en
blokering er nær. Denne effekt
kendes af erfarne chauffører som
»stødbremsninge. ABS-systemet
»stødbremsere mange gange
hurtigere og mere præcist, end
selv den dygtigste fører kan gøre
det med bremsepedalen. Hjulets
vejgreb og styreegenskaber kan
derfor bibeholdes, samtidig med,
at der opnås den størst mulige
bremsevirkning.

Foroger færd seissikkerheden

Mange alvorlige ulykker vil i
fremtiden kunne undgås, fordi
systemet gør det muligt samtidig
at styre og bremse. Føreren kan
på en gang styre udenom pludse
lige forhindriner på kørebanen
og bringe køretøjet til stands
ning. Lige så vigtigt er det, at
bremselængden bliver betydeligt
kortere, fordi systemet udnytter
hele den forhåndenværende frik
tion mellem dæk og vejbane,
selvom denne er forskellig fra hjul
til hjul.

Også til påhængs- og sættevogn

Også påhængsvogne og sæt
tevogne vil kunne udrustes med
ABS. Det er nærliggende, at en
motorvogn kun bør sammenkob
les med en påhængsvogn eller
sættevogn, der også er forsynet
med ABS. Motorvognens bedre
bremsevirkning ville ellers i kriti
ske situationer føre til ukontrol
lable udskridninger af påhængs
vognen eller til »saksninge af
sættevognstoget. Opbygnings
fabrikker og akselfabrikanter står
derfor overfor et stort arbejde
med tilpasning af deres bremse
systemer for at også de kan være
klar til at levere ABS-systemet i
1981, hvor det efter planerne skal
kunne leveres til Mercedes-Benz
lastvogne og busser.

Olielampe fra 166.3. Den sidder fast på
muren ved hjælp af en træ-arm.

En af de sidste lygtemænd tænder en
gaslampe.

To opbremsninger på våd kørebane. Vognen med antiblokering (øverste) viser
en god retardation (se på førerhusets kipning), medens vognen uden har stille
stående hjul og mindre retardation.
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VEJAFSTRIBNING VEJLEDER OM DAGEN

STRIBEMATERIALER

STRIBEMASKINER

SCANRE FLEX

REFLEICTERER OM NATTEN

SCAN REFLEX AFSTRIBER:
Gader, veje, luft- og færgehavne, p-pladser, fabriks
arealer m.m. overalt i landet.

VT13

Speciale: Udførelse af vognbane- og kantlinier med
reflekterende sprøjteplast.

DOBBELT VIBRATIONSTROMLE

SCAN REFLEX LEVERER:
1. Vejstribemalinger, hurtigtørrende og robuste
2. Glasperler til reflekterende vejmarkering
3. Stribemaskiner til alle former for vejmarkering.

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

SCAN REFLEX AIS

Møllevangen 60 4220 Korsør . Tlf. (031571067

r4JOHS.MOLLERS
MASKINFABRIK AIS

L OVER JERSTAL 6500 VOJENS TELF(04)5471 53
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Trafikmarkering udført med

Skrivefterhæftet med
bøgerne fagfolk læser.

Den nye, reviderede bogliste fra teknisk forlag
er kommet. Der er mange nyheder blandt de t. titler,
som er udførligt beskrevet i hæftet.

Emneområdeme er anlægsteknik, byggeri, elektronik,
energi, installation, kemi, markedsføring, maskinteknik,
pædagogik, transport, undervisning og økonomi, samt
normpublikationer fra DIF og Sodalforskningsinstituttets
udgivelser.

Rekvirér boglisten nu. teknisk
Brug kuponen eller ring på LL forlag as
telefon 01 - 21 68 01, bogsalget. Skelbækgade4

DK 1717 København VBoglisten er gratis. Telefon 01 216801

Ja. send mig:- ekspi. afboglisten 79/80 gratis og uden forbindende.

Navn. i

HOT SPRAYPLASTIC
det mest avancerede trafikmarkeringssystem

L3

KÆKt
KØBENHAVNS

ASFALTKOMPAGNI A/S
SCANDIAGADE14 2450SV

(O1)*2141 11
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Postnr. Bï
Bing iduhigst hlnkhogstaiei’ eller skrnemaskme,

kupomu sendes i lukket kniert til teknisk forlag a-s, Skelhekgarle 4, 1717 Koheohai i, V
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Dansk- hollandsk
samarbejde
sikrer kysten
Når vinden og havet raser mod kysten,
har der altid været fare for, at
menneskeskabte værdier skulle gå tabt.
I dag kan vi beskytte landet.
Bedre end nogensinde.
I tillid til den nyeste teknologi.
Phønix kystsikring er baseret på
erfaringer fra danske forhold, kombineret
med erfaringer med sikring af den
hollandske nordsøkyst.

Få nærmere information og referencer.

Til sikringsarbejdet ved Fjaltring strand ved den
jyske vestkyst anvendes Fixtone, et specielt
patenteret asfaltmateriale.

AS PHØNIX
Tagpap og Vejmaterialer
6600 Vejen
Tlf. 05361111
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I Landsforsøgene er Avenge afprøvet i
36 forsøg over 4 år.

Mængden af flyvehavre er reduceret
fra 118 pr. 10 m2 til 1, og der er opnået et
merudbytte på 1,2 hkg kerne pr. ha.

Anerkendt at STATENS PLANTEAVLSFORSØG
til bekæmpelse at flyvehavre i vårbyg, når flyve-
havren har fra 4-6 blade og indtil begyndende
strækning med 6 liter pr. ha.

Flyvehavre i vårbyg, og vårbyg med
udlæg* bekæmpes med AVENGE.

Dosering: 6 liter AVENGE i 300-350
liter vand pr. ha.

Sprøjtetidspunkt bedømt efter afgrø
dens udviklingsstadium udtrykt ved
Feekes-Large skala.

AVENGE udsprøjtes i vårbyg i udvik
lingsstadium 4-5 og 6 — og det vil sige
fra sidste halvdel af vårbyggens busk
ningsstadium og indtil strækningen er
begyndt.

*udlægsafgrøder: AVENGE kan an
vendes i vårbyg med udlæg af græs,
kløvergræs eller Iucerne.

AVENGE leveres i 5 og 25 liter.

.4PENGE
Har De spørgsmål

- tal da med Deres
planteaviskonsulent

eller vor konsulenttjeneste

Islands Brygge 91
Postbox 1810
2300 København S
Tlf. (01) 5761 00

CYAF-JAMID

® Varemærke regislreret at American Cyanamid Company


