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Tællinger og analyser
af kollektiv trafik
Hvor kører vi hen med bus og tog? Hvorfor og hvornår?

Af civ ilingeniørerne Jan Holm og Jacob Madsen, Vejdatalaboratoriet

De sidste år er interessen for at plan
lægge den kollektive trafik vokset
betydeligt. Det har sin Iovmæssige
basis i loven om planlægning afkol
lektiv trafik fra 1978, der pålægger
myndighederne at gennemføre en
koordineret planlægning af al kol
lektiv trafik i en region. En tilsva
rende lov fungerede allerede da for
hovedstadsområdet og førte til dan
nelsen af HT, Hovedstadsområdets
Trafikselskab.

Som grundlag for en sådan plan
lægning har man behov for at ind-
samle informationer bl.a. om, hvor vi

kører hen, hvorfor og hvornår.

Beslutningsproblemer i kollektiv
trafik
Disse informationer skal indsamles
med det formål at løse nogle beslut
ningsproblemer ved planlægningen
af den kollektive trafik. Det drejer
sig om spørgsmål angående:
— linieføringen af ruterne
— kapaciteten på en rute
— køreplanens udformning
— virksomhedens økonomiske for

hold generelt.
Linieføringsproblemerne omfatter
beslutninger om en linie skal for
længes, opgives helt eller delvist,
forlægges over en delstrækning, el
ler om en helt ny skal indlægges (se
fig. 1).

Kapacitetsproblemet giver sig
bl.a. udslag i, at man skal afgøre, om
man på bestemte tidspunkter af
dagen bør indsætte ekstrabusser til
supplering af eksisterende afgange.

Et køreplanmæssigt problem er at

få trafikforbindelserne koordineret,
så at de rejsendes ventetid bliver
mindst mulig ved skift. Et andet kø
replanproblem er at få busafgangene
til at passe med arbejdstiderne eller
skolemødetiderne. Et tredie problem
er at finde ud af, om ekspresbusser
kan betale sig, f.eks. ved at der er
mange rejsende over lange afstande.

De mere generelle virksomhedsre
laterede problemer dækker over, at
man gerne vil vide, om virksomhe
den i det hele taget «går godt». Det
måles bl.a. gennem trafikarbejdet,
som kan danne basis for en bereg
ning af indtægter og udgifter. Det
skal man f.eks. benytte, hvis man vil
vurdere de økonomiske konsekven
ser af et ændret billetsystem.

Belysning af alle disse problemer

kræver data. Men hvilken dataind
samlingsmetode skal man anvende?

Tællinger

Ved en tælling forstås her en data-
indsamling, hvor man ikke kommer
i personlig kontakt med den enkelte
rejsende. Ved en tælling kan man
indsamle data som f.eks.:
— antallet af passagerer
— tidspunktet eller tidsrummet,

hvori de tælles
— busliniens nummer
— afgangens nummer iflg. kørepla

nen
— dato for tællingen og
— tællestedets adresse.
En tælling kan foregå
— i et snit på tværs af en enkelt

strækning
— i mange snit dannende en ring

omkring f.eks. en bymidte
— i et trafikknudepunkt, hvor man

tæller alle på- og afstigere på de
enkelte linier

— på en buslinie, hvor alle på- og af
stigere tælles

For at kunne planlægge den kollektive trafik har man behov for data om

passagerernes rejsemonster. Pà Vejdatalaboratoriet tilbydes nu en række

standardanalyser, der kan benyttes ved indsamling og behandling at disse data.

— _ _ — — _ aa _ — — —
— _ — _ — — I

11forlægges?

ny linie?
Figur 1.
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— eller ved at det samme sker pâ
mange buslinier i et helt område.

Set i relation til de tidligere nævnte
problemområder kan en tælling
svare på
— om en linie skal opgives, da det

ytrer sig ved, at den ikke har pas
sagerer nok

— om en linie skal afkortes, hvilket
ses på samme måde for en del af
strækningen,

— om ekstrabusser skal indsættes,
som indiceres af, at der er over
fyldte busser,

— størrelsen af trafikarbejdet, dvs.
de kørte passagerkm.

En tælling svarer ikke på de Øvrige
spørgsmål. F.eks. kan man ikke sige
noget om, hvorvidt en linie bør for
længes, da man ikke ved, mellem
hvilke adresser, passagererne rejser.

Et eksempel på et tælleskema til
en passagertælling er vist i fig. 2. Det
er et skema, der er benyttet i flere
jyske amter, til tælling af passage
rerne på alle buslinier i hele regi
onen. Der benyttes et skema for hver
busrutes gennemkørsel i hver ret
ning. For hvert stoppested skrives,
hvor mange på- og afstigere, der har
været. Man bemærker, at skemaet
netop indsamler de data, der tidli
gere er omtalt som karakteristiske
for en tælling: rutenummer, dag,
retning, klokkeslet, turnummer og
passagertal.

Tillige ses, at skemaet er forberedt
for edb. Bl .a. er felterne forsynet med
kolonnenumre, så oplysningerne
ikke behøver at blive skrevet over på
et andet skema, inden de ophulles.

Interview af rejsende
En tælling giver som nævnt ikke
svar på alle spørgsmål. Ønsker man
flere svar, kan man foretage en dy
rere form for dataindsamling: inter
view af rejsende. Man indsamler
principielt de samme oplysninger
som under en tælling, men derud
over tillige følgende andre oplysnin
ger:

Ved en billetanalyse:
— påstigningssted og
— afstigningssted.
Ved en spørgeskema-analyse:
— påstigningssted
— afstigningssted
— rejsens udgangspunkt
— rejsens bestemmelsessted
— transportmiddel, som blev benyt

tet før påstigning
— transportmiddel, som skal benyt

tes efter afstigning og

— turens formål;
og derudover eventuelt, hvis man

har god tid til interviewet:
— hvorvidt det er en daglig dobbelt

rej se
— rejsehyppighed iøvrigt
— rejsehjemmel og
— arbejdstid.
En billetanalyse foretages ved, at
man giver den rejsende en speciel

billet ved indgangen til bussen, som

han afleverer igen ved afstigningen.
Den giver oplysning om mellem

hvilke stoppesteder, rejserne fore

går. Denne metode benyttes især i

tætte byområder, hvor spørgeske

maer ikke kan benyttes.
En spørgeskemaanalyse foretages

ved, at den rejsende får udleveret et

DATO CHAUFFØR

(Figur 3 stär på side 30)

skema ved påstigningen, som ved

kommende udfylder under turen og

afleverer ved afstigning.

Et eksempel på et sådant spørge
skema benyttet af HT er vist i fig. 3.

Man bemærker, at det netop er de

tidligere beskrevne oplysninger, der

indsamles: «hvorfra, hvortil»,

‘hvilket rejseformål», «hvordan til

denne bus’, ‘hvordan fra denne bus’

og «tidligere udfyldt tilsvarende

kort». Bemærk iøvrigt den måde,

hvorpå oplysningen om på- og af

stigningsstoppestedet indsamles

Det sker gennem nummeret i Øverste

højre hjørne. En ‘>interviewer ved

bussens indgangsdør registrerer de

numre, der udleveres ved hvert stop

pested. Tilsvarende indsamler en
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N9 4901

Figur 3.

Hvad er Deres rejseformål? (kun ét kryds):

fi Til eller fra arbejde 2 Til eller fra skole 3 Andet rejseformål

Hvordan kom De til denne bus? (kun ét kryds):

i Gang/cykel 2 Bil 3 Bus, linie-nr.:
13 15

S-tog 5 Andet

Hvis De kom med S-tog, på hvilken station steg De på S-toget?

Station HERLeV

Hvordan kommer De videre fra denne bus? (kun ét kryds):

i Gangcykel 2 Bil 3 Bus, linie-nr.:
17

4 S-tog 5 Andet

Hvis De skal videre med S-tog, på hvilken station stiger De af S-toget?

Station

anden «interviewer ved udgangs
døren skemaerne stoppested for
stoppested. Der er ingen grund til at
spørge om noget, man kan indsamle
langt mere korrekt på anden vis.

En spørgeskema-analyse kan til
sammenligning med en tælling yder
ligere svare på
— om en linie skal forlænges
— om en linie skal forlægges
— om køreplanen er hensigtsmæs

sig, hvad angår transportmiddel-
skift, og

— om køreplanen er afpasset ar
bejdstiden.

Men den kan ikke svare på, om der
mangler en helt ny linie, da det kun
er de aktuelle og ikke de mulige
fremtidige rejsende, man inter
viewer.

En variant af analyserne er inter
view af ventende passagerer, enten
ved enkelte stoppesteder eller koblet
sammen til en analyse på en hel bus-
terminal. Den sidste analyseform
benyttes især, når man vil undersøge
komplicerede koordinationsproble
mer: f.eks. om alle linier, der mødes i
en terminal, er rigtigt koblet sam
men, linieføringsmæssigt og køre-
planmæssigt.

Hjemme-interview

Hvis man opsøger folk i hjemmet,
stiller man principielt de samme
spørgsmål som ved interview af rej
sende. Da spørgsmålene kan dække
f.eks. en hel dag, fâr man dog yderli
gere oplysninger om:
— alle ture, den interviewede har fo

retaget uanset transportmiddel
(incl. gang-, cykel- og bilpassager
rejser).

Da det foregår under mere private
former, og da man har god tid, får
man tillige:
— socio-økonomisk baggrund, f.eks.

data om personens køn, alder, er
hverv og indtægt, samt om ved
kommende har bilrådighed eller
har handicaps, der har hindret rej
ser (gangbesvær, barnevogn m.v.).

Det første sæt oplysninger om alter
native transportmidler er til stor
hjælp, når man skal planlægge en ny
linie, idet man da ved i hvilke omr
der, der findes mulige kunder til en
ny rute.

Det andet sæt af oplysninger er
især til hjælp, når man vil lave bedre
prognoser for brugen af den kollek
tive trafik. F.eks. vil man blive i
stand til at forudsige, hvor megen

kollektiv trafik, der vil være behov
for i et kommende boligområde. Man
er feks, også i stand til at forudsige
effekten på den kollektive trafik af et
øget bilejerskab.

Standardanalyser

Udgifterne til en tælling, en rejsein
terviewanalyse og en hjemmeinter
viewanalyse forholder sig meget
groft som 1:10:100. Derfor er det vig
tigt, at man ikke vælger en analyse-
form, der er dyrere end nødvendigt
for at svare på de stillede spørgsmål.

Vejdatalaboratoriet har i samar
bejde med Hovedstadsområdets Tra
fikselskab udviklet et sæt af stan
dard-analyser bl.a. dækkende
— tællinger i snit
— tælling af på- og afstigere i et tra

fikknudepunkt
— tælling af på- og afstigere langs en

linie
— interview ved spørgeskema i bus

eller tog
— interview af ventende
— interview i hjemmet.

Hvortra kommer De? I i
Adresse pà udgangspunkt for rejsen (vej/gade, postnr.) 10

Hvortil skal De? I I I
Adresse på endeligt bestemmelsessted (vej/gade, postnr)

___________________________________________________________________

I I

19

Har De tidligere på dagen udfyldt et tilsvarende kort?
20 20

i Ja 2 Nej

Tak for Deres medvirken. Hovedstadsområdets Trafikselskab
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Det standardiserede går ud på, at
man har
— standard-muligheder for at op

bygge spørgeskemaet
— standard-databehandling.
Skal man i gang med at lave en ny
analyse, kan man benytte en af disse
standardanalyser og nogenlunde let
arbejde sig igennem ved hjælp af
den. De er beskrevet i en brugervej
ledning fra Vejdatalaboratoriet:
Standardanalyser af kollektiv tra

fik (1980).

Hvilke faldgruber?
I det følgende er beskrevet arbejds
processen og i sammenhæng med
denne de fejl, der ofte begås. Man
skal huske, at blot en enkelt af fej
lene kan koste dyrt, enten fordi en
del af arbejdet må laves om, eller
fordi hele analysen da bliver uan
vendelig.

1.
Definition af analysen:
Man skal gøre sig klart, hvilke pro
blemer, man vil have belyst ved ana
lysen, og ikke lade sig friste til blot
at indsamle nogle ‘gode<’ oplysnin
ger.

Man skal også formulere sine
spørgsmål s præcist som muligt. De
skal være utvetydige, give svar på
det man ønsker, være forberedt for
edb, og der skal være så få som mu
ligt.

2.
Instruktion:
De interviewere, man benytter, skal
være velinstruerede. Ellers risikerer
man at få indsamlet fejlagtige data.
Når analysen først er afholdt, kan
man ikke rekonstruere de mang
lende eller fejlbehæftede dele.

Ved nogle analysetyper er det vig
tigt at informere de rejsende før eller
under analysen for at sikre en høj
svarprocent.

3.
Analysens gennemførelse:
Hvis dataindsamlingen er således
struktureret, at det er vigtigt at få
alle data indsamlet, skal man huske
at have reserve-interviewere til rå
dighed. En analyse kan tabe meget i
værdi, hvis der mangler data fra en
hel buslinie eller hvis én tælling i en
ringtælling er faldet ud.

Når dataskemaerne er indsamlet,
skal oplysningerne kodes. F.eks.
skal en adresse omsættes til en tal-

kode, inden den behandles ved edb.
Hvis spørgeskemaet ikke er forbe
redt for edb, bliver man her udsat for
et uhyggeligt stort arbejde. Desuden
skal man lave en omhyggelig kode-
vejledning, så man undgår, at der
bliver indsat forkerte talkoder.

4.
Overførsel til regneanlæg:
Inden data kan indlæses i datama
skinen, skal de hulles op. Her skal
man sørge for, at hullevejledningen
til tasteoperatørerne er korrekt og
letforståelig. Det er bekosteligt at
omhulle et helt analysemateriale.
Prisen for ophulning ligger på ca. i
kr. pr. hulkort.

Efter indlæsning i datamaskinen
ligger data i en eller flere filer. Det er
en fordel at have struktureret sin
analyse således, at man i denne fase
ikke behøver at lave en speciel be
handling af data, f.eks. i form af
sammensætning af oplysninger fra
forskellige filer.

Kontrol:
Selv om man har været omhyggelig,
vil der altid være fejl i materialet.
Derfor skal man kontrollere data.
F.eks. kan man sørge for, at den en
kelte interviewparameter antager
bestemte værdier. Man kan da kon

En ny forening

Der har flere gange været tilløb til at
få dannet en forening af dem, der
underviser i vejbygning på danske
ingeniørskoler. På et møde på Insti
tuttet for Veje, Trafik og Byplan
hvortil professor Bent Thagesen
havde indkaldt den 13. december
1980, var der sot fremmøde af læ
rere fra DtH — DIA — AUC og fra
Teknika i Esbjerg, Arhus, Horsens,
Odense, Haslev og København.

Alle var enige om det ønskelige i
at oprette en lærerforening, og man
diskuterede om en sådan forening
skulle have en traditionel for
eningsstruktur eller være løsere op
bygget. Der var mest stemning for
det sidste, dog således at der oprettes
et sekretariat ud over styret, der ud
gøres af lærerne ved den skole, hvor
næste årsmøde afholdes.

Foreningens navn blev ‘Jngeniør
skolernes lærerforening for vej- og
trafikteknik« og dens formål er at

trollere, at data antager disse vær
dier.

Indsamling af data på to måder gi
ver mulighed for kontrol af disse
data mod hinanden. F.eks. kan man
både uddele spørgeskemaer og tælle
antal passagerer og sammenligne de
to tal med hinanden. Manglende mu
lighed for kontrol af data betyder, at
man ikke kender nøjagtigheden.

6.
Opregning:
Meget ofte indsamler man ikke data
om alle rejsende. F.eks. uddeler man
ikke dataskemaer til alle i bussen,
men kun til en del af de rejsende.
Man skal da registrere totaltallet af
rejsende for at kunne opregne tur-
mønstret. Mangelfulde opregnings
muligheder kan give misvisende re
sultater.

7.
Resultatudskrifter:
Når resultaterne udskrives, skal
man sørge for at konstruere nogle
tabeller, der giver svar på de stillede
spørgsmål.

Ved at benytte en standardanalyse,
kan man undgå mange af disse fald
gruber. Det gør afholdelse af analy
sen billigere og mindre problema
tisk.

styrke undervisningen i vej- og tra
fikfagene ved ingeniørskolerne i
Danmark samt at fremme medlem
mernes kollegiale forhold. Formålet
søges blandt andet opnået ved afhol
delse af rsmøder og ved deltagelse i
fagligt udvalgsarbejde.

Foreningen er naturligvis interes
seret i at høre fra brugerne om, hvad
de finder godt eller mangelfuldt ved
den viden, som foreningens med
lemmer bibringer de studerende. Li
geledes vil det være naturligt for for
eningen at drøfte også udefra kom
mende forslag til ændringer i under
visningen. Indtil primo april 1981 er
foreningens formand civilingeniør
Bent Poulsen, Odense Teknikum,
Niels Bohrs Allé 1, 5230 Odense M,
medens sekretariatet foreløbigt har
tilhuse på IVTB, DtH, bygning 115,
2800 Lyngby.

G.C.
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“Vi bruger
COLAS-MIX hele

året. Både til
frostskäder og

småhuller. Det er
hurtigt at blande

og bruge på
stedet, og så er vi

sikre på,
at det holder”
-siger vejtormand

EJNER KRISTENSEN
Fredericia Kommune

______

• CO LAS MIX er torasfalt til risiko-
fri Iangtidsopbevaring og kan
anvendes året rundt.

• Klargoring på stedet i mængder
efter behov. Der tilsættes asfalt
oplosning, som leveres i spande
å 2 liter. Oplosningsmidlet
anvendes også som klæbemiddel
for udlægning at Colas Mix.

• Et smidigt materiale, der er let at
lægge ud.

• Lagertores at alle
CO LAS -fabrikerne.

•1

/
KQMMU%E

N

VDHOLD:33KQ

L1

MI
,

COLAS VEJMATERIALE A/S
Randersgade 60
2100 København Ø, 0126 3600

lndustrNej 27
8800 Viborg, 06624611



Vejregelarbejdet —

synspunkter 5 år efter
Af afdelingsingeniør P. Mathiassen, Århus amts vejvæsen

Overvejende politiske
synspunkter
Vejdirektør Per Milner indledte med
et tilbageblik over den udvikling,
der har fundet sted siden de første
vejregler udkom i 1943, herunder
initiativer, der førte til bla.
1964-reglerne og motorvejsreglerne,
der, om end af uofficiel eller begræn
set karakter, fik stor betydning for
udformningen af vejene i de påføl
gende år.

Den nye vejlov i 1972, der i prin
cippet ligestillede de forskellige vej-
bestyrelser, medførte et Øget behov
for generelle normer og vejlednin
ger. Dette førte til nedsættelse af
Vejregelkomiteen og Vejregeludval
get samt til oprettelse afVejregelse
kretariatet, som ud over at varetage
sekretariatsfunktioner også vareta
ger den daglige styring af vejrege
larbejdet.

Vejregelarbejdet foregår i ar
bejdsgrupper og projektgrupper. Før
1980 var der op til 40 arbejdsgrupper
og 16 projektgrupper. Antallet er i
1980 reduceret til henholdsvis 27 og
9 grupper og vil i løbet af 1981 blive
reduceret til henholdsvis 20 og 7
grupper. I 1978 blev der anvendt ca.
46 mandår på vejregelarbejdet for
delt med ca. 2/3 på vejdirektoratet og
resten på de Øvrige vejbestyrelser,
ministerier og private firmaer mfl.
De samlede udgifter skønnes at ud
gøre 10 mill. kr. på årsbasis.

Den valgte organisationsform gør
det muligt at trække på den teoreti
ske og praktiske viden og erfaring,
der findes her i landet til belysning
af de mange aspekter, der skal tages
hensyn til i vejregelarbejdet.

Vejrregelkomiteen har ændret de
overordnede retningslinier, der er
udstukket for vejregelarbejdet. Vej-
reglerne prioriteres nu således:
1. Påbegyndt arbejde færdiggøres og

udsendes.
2. Ved nyt vejregelarbejde tilgodeses

især områderne bytrafik og drift
og vedligeholdelse.

3. Umiddelbart tilgængelig viden
bør gøres anvendelig gennem vej-
regler, hvis det kan ske med be
skeden ressourceindsats.

For at sikre, at det ikke efter h
ringsfasen bliver nødvendigt at fore
tage radikale ændringer af politiske
eller Økonomiske årsager, skal for
fremtiden Vejregelkomiteen god
kende, at vejregelforslag med tilhø
rende konsekvensredegørelse ud
sendes til høring.

Vejreglerne bør være fleksible for
derved at hjælpe de ca. 300 uaffiæn
gige vejbestyrelser på bedste måde.
Der bør derfor ikke indbygges mak
simumskrav i vejreglerne. Vejreg
lerne bør fremstå som vejledninger
med undtagelse af helt specielle for
hold f.eks. af færdselssikkerheds
mæssig karakter.

En velbegrundet udformning af

vejreglerne og en fornuftig brug af
disse i de enkelte vejbestyrelser må
anses for tilstrækkelig til at sikre det
nødvendige ensartede helhedsind
tryk af det danske vejnet.

Kontorchef Leif Larsen, Ministe
riet for offentlige arbejder, henviste
til, at vejregelarbejdet oprindeligt
blev forestået af få personer og at den
stærke udvikling i arbejdet, der
havde fundet sted, hang sammen
med det komplicerede samfund og at
der nu, ud over rent geometriske for
hold, var inddraget hensyn til miljø,
landbrug m.v.

Organisationen må anses for at
være klart opbygget med klar an
svarsfordeling, men der er vanske
ligheder som følge af arbejdets over
vældende omfang og den skæve ba
lance mellem de økonomiske, sik
kerhedsmæssige mfl, interesser.

Vejregelarbejdet bør styres af poli
tikere, men bliver derved ofte en
punktvis styring som følge af, at po
litikerne har tilbøjelighed til kun at
tage enkelte detaljer op. Vejregelud
valget præges derfor af teknikerne.

Kommissorierne for arbejdsgrup
perne er for snævert udformede, hvor
ved grupperne ikke altid har blik
for alle aspekter, der bør tages hen
syn til.

Man må vælge et kompromis mel
lem en fast politisk styring, der med
fører et stift system, og den totale
frihed, der resulterer i en kraftig
censurering af de udarbejdede for
slag.

Kontorchef Ove Nissen, Amtsråds
foreningen, frygtede for omfanget af
vejregelarbejdet, når alene et af de
vejregelforslag, der senest havde
været til høring, omfattede 276 si
der (5.3.21, regel og vejledning).

Endvidere er vejreglerne præget
af ord, der er uforståelige for ik
ke-teknikere.

Resultatet er, at politikerne bliver
fortumlede og mistroiske over for

Referat at møde på Scanticon torsdag den 30. oktober 1980 arrangeret at Vej- og

byplanforeningen og Dansk Ingeniørforenings afdeling for Århus.
Formålet med mødet var en drøftelse af vejregelarbejdet på baggrund at

udviklingen og erfaringerne i de 5 år, arbejdet har stået på.
Programmet fulgte, så vidt dette var muligt, en opdeling i 3 afsnit med
overskrifterne: Overvejende politiske synspunkter, overvejende tekniske

synspunkter og fremtiden.
Hvert afsnit indledtes med indlæg fra et panel, hvorefter fulgte en diskussion.
Prof. N. 0. Jørgensen var mødets ordstyrer. Formanden for vej- og

byplariforeningen, afdelingsingeniør N. P. Kjær, bød velkommen.
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teknikernes hyppige henvisninger
til vejreglerne.

Det er en fiktion at tro, at Vejre
gelkomiteen er politisk styret.

Reel politisk styring kræver ny
tænkning, bl.a bør beslutnings
grundlaget præsenteres på en anden
måde. Amtsrådsforeningen har in
gen mulighed for at gennemgå det
omfangsrige materiale, der tilsendes
før udvaigsmøderne.

Vejsektoren må anses for at være
særdeles begunstiget ved, at der er
givet politisk og økonomisk mulig
hed for at gennemføre et vejregelar
bejde af det nævnte omfang.

KontorchefP. Sylow, Kommuner
nes Landsforening, ønskede, at der
kun blev tale om bindende normer,
hvor dette var absolut nødvendigt,
og ikke blot fordi arbejdsgruppen
fandt det rigtigt.

Den vedtagne tredeling af vejreg
lerne i normer, retningslinier og vej
ledning bør ændres, således at der
kun bliver tale om normer og vejled
finger.

Vejreglerne må ikke medføre en
forøgelse af investeringsniveauet,
hellere det modsatte eller i hvert fald
bør reglerne medføre bedre projekter
for de samme penge.

Vejreglerne skal fremstå som let
tilgængelig information. For korn
muneingeniøren er der tale om en
enorm informationsmængde vedrø
rende en sektor, der kun er en be
grænset del af det daglige arbejde.
Der bør derfor anvendes kræfter på
uddrag til anvendelse for kommune
veje.

Den politiske styring af den store
vejregelorganisation kan kun lade
sig gøre, såfremt problemstillin
gerne bliver præciseret, og såfremt
der bliver fremlagt reelle alternati
ver.

For så vidt angår kommunernes
syn på vejreglernes rolle i admini
strationen kan der henvises til s. 163
i vejlovsbetænkningen.

Minimums- og maksimumsnor
mer bør undgås, da det vil føre til
sektorstyring i detaljer, hvilket er
uacceptabelt for den kommunale
tværstyring.

Paneldiskussion (uddrag)
N. 0. Jørgensen, Bent Andersen.
Hvor bindende kan man acceptere
vejreglerne? Kan lokal praksis føl
ges, såfremt man mener den er bed
re?
Per Milner: Vejdirektoratet opfatter

vejledninger som næsten bindende.
Ove Nissen: Normbegrebet kan und
væres, da vejreglerne faktisk efter
kommes.
LeifLarsen: Der indarbejdes en tra
dition på baggrund af vejledninger,
jfr. de foreløbige 1964-regler, der i
realiteten var bindende.
P. Sylow: Man kan ikke fastsætte
regler for i hvilket omfang admini
strationen skal forelægge fravigel
ser for politikerne.
Bent Thagesen: Er vejregelarbejdet
lagt på et for højt plan?
Per Milner: Niveauet er sænket i de
senere år, jfr. nedgangen i antal ar
bejdsgrupper.
Jens Rorbeeh: Normer kan ikke
undværes, men formentlig bør be
grebet retningslinier udgå.
LeifLarsen: Det er svært at forudse,
hvad der vil give politiske proble
mer, men det er vigtigt så vidt mu
ligt at påpege disse ting.
Ove Nissen: Vejreglerne er blevet alt
for detaljerede på trods afdet påstået
sænkede ambitionsniveau.
E. Harste, Colas: Som entreprenør
kan man være tilfreds med ensar
tede retningslinier, som produktud
vikler kan man være bange for, at
reglerne bremser nye initiativer.
Der er behov for en løbende åjourfø
ring. Hvorledes sker det?
Per Milner: Der er endnu ikke taget
stilling til dette, men det vil ske in
den for vejregelorganisationen for
mentlig ved genoprettelse af pro
jektgruppen.

Overvejende tekniske
synspunkter
Professor Bent Thagesen, D.T.H.,
redegjorde for den interesse D.T.H.
har i vejreglerne og vejregelarbejdet.

Der skal ikke tages specielle un
dervisningsmæssige hensyn ved ud
arbejdelsen af vejreglerne. Vejreg
lerne er i sig selv af sproglige grunde,
der næppe kan ændres, dårligt eg
nede til undervisningsbrug.

Særlig betydning har vejregler
nes alder. For brugerne har nor
merne betydning, så længe de er
gældende. I undervisningen har
normerne mest interesse, s længe
de repræsenterer den nyeste viden
på området. Betydningen afåjourfø
ringen afvejreglerne kan derfor ikke
understreges stærkt nok.

Til brug i undervisningen er det af
væsentlig betydning, at der er ad
gang til vejreglernes baggrundsstof.
Det er derfor ønskeligt, at der udar

bejdes en grundig dokumentation af
reglerne.

Vejregelarbejdet giver forskerne
mulighed for at kommunikere resul
tater ud til brugerne, så en del af
arbejdet i grupperne har for
skningsmæssig karakter. Lærerne
på D.T. H. er da også stærkt engage
ret i vejregelarbejdet.

Vejregelarbejdet må betragtes
som et meget væsentligt initiativ i
dansk vejbygnings historie og må
fortsætte, så fagområdet i det væ
sentligste dækkes.

Stadsingeniør H. G. Kjær, Hjør
ring kommune, tog sit udgangs
punkt i tre forhold, nemlig at kom
munerne er givet en form for selvsty
re, at der i de mindre vejbestyrelser
er forholdsvis få vejteknikere og at
vejtekniske hensyn i reglen kun er
en beskeden del af løsningen af de
kommunale opgaver.

Det at man har valgt at lægge be
slutningerne ud til kommunerne be
tyder, at man accepterer lokale for
skelle. Den centrale styring bør der
for ikke gå i detaljer. Hensynet til
trafiksikkerheden er også lokalt set
højt prioriteret.

Vejreglerne er en god støtte for de
lokale administrationer. Men reg
lerne bør ikke binde for meget, det
skal være muligt at afvige fra reg
lerne. hvis andre hensyn alt taget i
betragtning vejer tungere.

De nye vejregler gør det nødven
digt at vurdere og argumentere i et
videre omfang, hvilket gør reglerne
mere spændende for en vejtekniker.
Der bør lægges vægt på at gøre vej-
reglerne overskuelige. For oversku
elighedens skyld bør ufravigelige
regler samles særskilt, eventuelt
forrest i vejreglerne.

En del af vejreglerne forudsætter
bl.a. laboratoriemæssige undersø
gelser, som de mindre kommuner
kun kan klare ved f.eks. bistand fra
amternes vejlaboratorier.

Med henblik på optimal udnyt
telse af vejreglerne bør der gøres en
indsats for at udbrede kendskabet
gennem efteruddannelsesvirksom
hed.

I vid udstrækning er reglerne til
fredsstillende, men der savnes f.eks.
regler for valg af materiel, relevant
vejledning om slidlagsfornyelse i by-
gader, regler for ledningers place
ring, regler for stiføring gennem
bykryds i abent land, løsning af pro
blemerne omkring knallerterne og
regler for vejafvanding.
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Der er ikke behov for maksi
mumsnormer, ingen kommuner
bygger for flot, og de kommunale ak
tiviteter kan staten styre på anden
måde. Rent undtagelsesvist kan der
være behov for minimumsregler,
men vurderingerne kan i Øvrigt
overlades til kommunerne.

Det er tilfredsstillende, at vejreg
lerne udsendes så snart vejregelud
valget har godkendt reglerne. Den
endelige godkendelse i vejregelko
miteen og i ministeriet bør frem
skyndes.

Afdelingsingeniør A. V. Kristen
sen, Århus amts vejvæsen, udtrykte
tilfredshed med, at vejregelarbejdet
var sat i gang, for også i nedgangspe
noder er der brug for regler til sty
ring bla. af Ø’skerne om nedskæ
ringer. Udbyttet efter 5 års arbejde
synes for beskedent. De udsendte
regler kendetegnes ofte ved en uhyre
detaljeret beskrivelse over mange
sider af emner, der kun udgør en lille
del af vejområdet. Arbejdsgrupperne
synes ofte at have glemt hvem reg
lerne skrives for, og hvorledes de
faktisk vil blive brugt.

I stedet for at antage karakter af
lærebøger burde vejreglerne hellere
have karkter af en »ståbi«. En del
overflødige gentagelser og en større
fornemmelse af sammenhæng vej-
reglerne imellem ville have været
skabt, såfremt der havde været ud
arbejdet et startgrundlag omfat
tende parametre og andet fælles stof.

Vejreglelarbejdet bør effektivise
res ved en stramning af den tid, der
bruges til den endelig afpudsning og
ved prioritering af opgaverne, så de
mest presserende regler gives for
trinsret.

Der er især behov for regler, hvor
økonomi og ressourceforbrug spiller
en afgørende rolle. Her kan nævnes
vejbelægningerne, herunder især as
faltbelægningerne, hvor en nyvur
dering og ensartede dimensione
rings- og udbudsregler vil være af
væsentlig betydning. Endvidere kan
nævnes afvandings- og ledningsar
bejder, et udgiftskrævende område,
hvor mange spørgsmål melder sig
angående behov for og omfang af af
vandingsanlæggene.

Regler for drift og vedligeholdelse
er væsentlige, herunder også for
planlægningen af vedligeholdelse
sopgaver. Der er i den forbindelse
behov for en analyse af driftsområ
det, så der skabes klarhed over, hvor
ledes opgaverne bør prioriteres. En-

delig skal peges på vigtigheden af, at
vejreglerne holdes åjour i takt med
udviklingen.

Paneldiskussion (uddrag)
Mai Buch, Miljøbestyrelsen: Forhol
dene omkring vejene forsømmes i
vejreglerne. Bør reglerne ikke udvi
des til at omfatte grænsefladerne til
vejene?
Jens Rørbech: Det vil blive et over
vældende og tungt centralt anlig
gende at lave totalløsninger. Sam
menvejningen må ske på det lokale
plan.
H. G. Kjær: Der kan ikke opstilles en
enhedsformel. Sektorernes forskel
lige synspunkter må bøjes mod hin
anden af vejbestyrelsen. Det er hel
digt, at høringsfasen giver mulighed
for, at vejregelforslagene kan an
vendes i praksis. Alligevel bør god
kendelsesfasen fremmes.
Leif Larsen: Ministeriet har en op
gave i at resumere reglerne i et for
ståeligt sprog for andre. Endvidere
kan en detalje let bremse godkendel
sen, f.eks. brugen af ordet epoxy.
Ove Nissen: Forståelsen af temino
logien volder problemer for politi
kerne.
Jørgen Jensen, Tjærekompagniet:
Hvornår bliver der bragt orden på
asfaltbetingelserne. Firmaet har i år
været udsat for 8 forskellige regel-
sæt.
Ole Djurhuus, Vejdirektoratet: En
projektgruppe arbejder med struk
tureringen af arbejdsbetingelser.
E. Harste: Dokumentationen for vej-
reglerne bør være tilgængelig. Der
bør være litteraturhenvisninger i
vejreglerne.
J. K. Fonnesbech, Viborg amts vej-
væsen: Dokumentationen savnes
ved praktisk brug. Derfor bør den i et
vist omfang anføres i reglerne.
Ole Djurhuus: De udarbejdede rap
porter m.v. vil formentlig få plads i
vejregelsekretariatets arkiver.

Fremtiden
Overingeniør Jens Rørbech, Vejdi
rektoratet, indledte med at nævne,
at selv om udbyttet af de 5 r for
nogle kunne synes beskedent, så er
det dog et væsentligt resultat, at or
ganisationerne er etableret, og at
arbejdet nu er godt kørende. Der er
så mange positive erfaringer med
organisationsformen, at der ikke er
planer om ændringer. Man må er
kende, at arbejdet tager tid, men
«demokrati tager tid og ingen har

sagt, at demokrati er effektivt. Men
hvis alle blot bliver lykkelige’<. Til
svarende kan man sige om decentra
lisering.

Man vil forsøge at udarbejde vej-
regler, der går på tværs, d.v.s., samle
reglerne inden for et lokalt område i
een regel.

Man er endvidere så småt ved at
komme igang med problemerne ve
drørende vedligeholdelse af vejreg
lerne. Det har således været overve
jet at nedsætte permanente projekt
grupper, der skul’e tage sig af de lø
bende problemer og justeringen af
reglerne.

De højest prioriterede opgaver bli
ver drift og vedligeholdelse og bytra
fikproblemer.

Overingeniør Bent Andersen,
Fyns amts vejvæsen, sagde, at i det
korte perspektiv er der næppe an
ledning til at regne med radikale æn
dringer af arbejds- og organisations
formen.

Omfanget af arbejdet og af norm-
kravene er reduceret, således at re
sultatet fremover synes at blive få
normer og i øvrigt vejledninger.

Produceren bør ændres, så reg
lerne ikke er så længe undervejs.
Vejregeludvalget bør bruge mere tid
på kommissorierne i stedet for at de
tailbehandle vejregelforslagene.
Bla, bør arbejdsgruppernes ambi
tionsniveau begrænses.

Emnerne for det kommende ar
bejde bør prioriteres i rækkefølgen:
Bytrafik, cykel- og knallerttrafik og
vedligeholdelse.

For ingeniøren i den mindre kom
mune, der ikke bare er vejingeniør,
kan det blive vanskeligt at overskue
reglerne. Endvidere må man kritise
re, at der ofte kun er tænkt på nye
veje i arbejdsgrupperne.

Reglerne bør være egnede til at
løse ombygningsopgaverne.

Hvis vejreglerne anvendes med
god vilje og sund fornuft, må man dog
anse dem for passende flexible til, at
forudsætningerne er opfyldt.

Paneldiskussion (uddrag)
Diskussionen drejede sig i det væ
sentlige om efteruddannelse og ud
sigterne til at få bragt vejreglerne i
anvendelse.

Jens Rørbech: Vejbestyrelserne
må erkende, at det koster ressourcer
at efteruddanne. Der er mange må
der at gøre det på, men alle er lige
dyre. Det er chokerende, så få tekni
kere, visse kommuner har klaret sig

36 Dansk Vejtidsskrift nr. 2 1981



med. Det er derfor begrænset, hvad
disse teknikere overkommer. Vejbe
styrelserne må se i Øjnene, at decen
tralisering koster penge.

Ove Nissen: Det er vanskeligt at
foretage analyser af vejreglernes
økonomiske fordele. Specielt er det
kompliceret, når det drejer sig om
bytrafik. Vejregelarbejdet er centra
liseret, og centralisering koster pen
ge. Der må derfor gøres en indsats for
at bringe reglerne i anvendelse.

Bent Andersen: Det kan ikke være
meningen, at der skal skabes større
organisationer for at sikre vejreg
lernes anvendelse.

Bent Thagesen: Bør det ikke være
et grundlæggende krav, at vejreg
lerne skal kunne anvendes uden be
hov for efteruddannelse?

Ole Djurhuus: Målsætningen for
vejregelarbejdet er at samle eksiste
rende viden og praktiske erfaringer.
Det er ressourcerne for at nå dette
mål det først og fremmest drejer sig
om. I relation til reglernes anvende
lighed skal nævnes, at der forventes
meget af de påtænkte områdeorien
terede vejregler.

Nyt fra
Vejdirektoratet

Reparationsarbejder
Forslag til Vejregler for reparations
arbejder og til Håndbog for vedlige
holdelses- og reparationsarbejder er
nu udsendt til høring. Høringsperio
dens udløb er sat til 1. maj 1981.

Vejregler for reparationsarbejder
beskriver systematiske eftersyn af
belægningerne på krebane, fortove
og cykelstier. Endvidere behandles
særlige reparationer:
— beskadigede kørebanekanter
— kØrebaneudvidelse
— beskadigede rabatter
— rabatudvidelse
— beskadigede betonbelægninger
Som bilag indeholder vejreglen:
— skema for årligt hovedeftersyn
— tolkning af resultater fra relative

bæreevnemålinger med særligt
henblik på kantforstærkning

— dimensionering af drænsystemer
ved eksisterende veje

• — valg mellem forskellige repara
tionsmetoder

— eksempel på beregning af sidestøt
te.

Håndbog for vedligeholdelses- og re
parationsarbejder er et informa
tionshæfte der knytter sig til vejre
gelforslaget. Håndbogen. der især
henvender sig til personalet i mar
ken, beskriver forskellige skadety
per samt fastlæggelse af hvorledes
konstaterede skader repareres.
Håndbogen er disponeret således, at
skadebilledet og den nødvendige ved
ligeholdelse eller reparation er vist
på modstående sider. Såvel skader
som reparationer er illustreret med
fotos.
Håndbogens hovedafsnit er:
— vejafvanding
— bituminøse belægninger
— betonbelægninger
— øvrige belægninger
— beskadigede kørebanekanter
— kørebaneudvidelse
— beskadigede rabatter
— rabatudvidelse.

Vejregelforslaget og håndbogen
kan så længe oplag haves fås ved
henvendelse til:
Vejdirektoratet, Ve.jregelsekre
tariatet. tlf. (01) 11 33 38.

DE MAG ASFALTUDLIEGGER DF5C

Nu med teleskoperbart
strygejern i området
1,50 m-2,50 m
max. arbejdsbredde
3,OOm.
Vibration i hele arbejds
bredden.
Kan leveres med nivel
leringsanlæg.
Forlang brochure.

Prospekter og tekniske oplysninger hos:

THOMAS
SCHMIDT AIS
KROGSHØJVEJ 30 2880 KØBENHAVN-BAGSVÆRD TELEFON (02)981233
TELEX 37 460
SØNDERSKOVVEJ 16 8520 LYSTRUP TELEFON (06) 221455
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Mere styr på

vejvedligeholdelsen

A[F. G. Dinesen, H. J. Ertrnan, B. Hall-Andersen, Statens Vejlaboratorium, Vejdirektoratet

asfaltbelægnrng.

Formål og baggrund
Statens Vejlaboratorium har for kort
tid siden afsluttet arbejdet med at
udvikle en enkel styringsmodel for
vedligeholdelse af mindre veje med
asfaltbelægning.

Formålet med styringsmodellen
er, at brugeren på en enkel og over
skuelig måde kan nå frem til en be
slutning om hvilken vedligeholdel
se, der i den konkrete planlægnings
situation kan gennemføres for at
sikre en optimal anvendelse af de
økonomiske ressourcer.

Modellen henvender sig til de tek
nikere i kommunernes tekniske for
valtninger, som varetager planlæg
ning og styring af vedligeholdelse
sarbejdet for de mindre veje. Der er
specielt tænkt på de situationer,
hvor de i vejreglerne foreslåede sy-

stemer af tekniske eller ressource
mæssige grunde ikke kan bruges

fuldt ud. Rapporten omtaler ikke
drift, dvs at sikre at vejene er farba

re, sikre og fremkommelige.
Udviklingen af styringsmodellen

er initieret af en række kommuner,

der som følge af den mærkbare

stramning af den økonomiske situa
tion ikke følte at de kunne bruge de
sædvanlige vurderingsprincipper.

Arbejdsgruppen bag modellen har

søgt at lave en praktisk enkel vej
ledning med baggrund i vejreglerne.

Dette er gjort ved at:
1. benytte vejreglerne,
2. afholde møder i enkelte kommu

ner, overvejende landlige
3. afprøve modellen i praksis i et par

kommuner,
4. benytte vejteknisk viden i Øvrigt.

Teknisk økonomisk styring af

vejvedligeholdelse
- mindre veje med asfaltbelægning

Fig. i Rapporten

De udvalgte kommuner, der selv
havde udvist interesse for emnet,
har givet meget værdifulde «inputs<,
så modellen efter arbejdsgruppens
mening er blevet tilpasset mindre
primærkommuners ressourcer.

Modellen
Da modellen er baseret på enkle tek
niske vurderinger og Økonomiske
beregninger, der fører frem til be
slutning, bliver den kaldt
TEKNISK-ØKONOMISK STYRING
AF VEJVEDLIGEHOLDELSE
— mindre veje med asfaltbelægningo.
Den er opbygget i 5 trin, der i rappor
ten er beskrevet med en kort tekst,
samt 5 skemaer til praktisk brug.
Desuden er anvendelsen belyst ved
to eksempler. Modellens enkelte trin
er:

Kontroller vejens tilstand
Med regelmæssige mellemrum — fx
hver år — gennemføres et eftersyn
omfattede en visuel bedømmelse af
vejoverfladen, rabatter og afvan
dingssystem.

I et eftersynsskema er de hyppig-

økonomien spiller en afgørende rolle, når man skal beslutte om en vej skal have

nyt slidlag, eller om den blot skal repareres. Dette fremgår at Laboratorierapport

nr.50 fra Statens Vejlaboratorium, Vejdirektoratet. Rapporten beskriver en model

til teknisk og økonomisk styring at vejvedligeholdelse at mindre veje med

Vejdirektoratet

Statens Vejlaboratorium
LABORATORIERAPPORT 50 1981

STRÆKNING / ÅRSTAL

Hovedeftersyn

Vej:

V ej b red de:

Dato:

_______________

Udfyldi af:

SKEMA i

Omfang af skader;

A <

13 lO-5O

C > 5Oo

(hcnyltes i skema)

Asfaltbelægning
I Reimer pâ langs

0-I m fra kant

Bredde < ½ cm

Vi -3cm

2 Res fler p3 langs

> I ni fra kant

res ner flå ti ærs
03

Bemrknirtger:

3 Krakeleringer

Bredde < ½cm I

½-3cm 2

>3cm 3

4 Rivninger

Små<lOnIOcm I

Middelstore < ½ m5 2
Ç!( -i/, ,,,i i

Ingen Sten afrevet

Fine sten afreset

5 Alskalnisiger

ell. slaghuller
Små < JP

Fig. 2: Udsnit at eftersynsskemaet
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synsskemaet. springet og/eller manglende sidestotte.

ste skadestyper anført med plads til
at angive et groft — men tilstrække
ligt

— skøn på skadens karakter og
omfang. Udsnit af skemaet er vist i
fig. 2 samt på foto nr. 1.

I en kommune med 150-200 km vej
skønnes det muligt for 2 erfarne
vejmænd at gennemføre eftersynet
på 5-6 dage. Dette tempo afhænger
dog af vejens generelle tilstand i
kommunen. Såfremt man virkelig
ønsker et mere effektivt styringssy
stem, kan denne indsats imidlertid
ikke siges at være høj. Udfyldelse af
eftersynsskemaet kræver ingen spe
ciel uddannelse, men almindelig
vejmæssig erfaring.

skadestyper til arsag og mulig repa
rationsmetode.

Skaderne er opdelt i skader på as
faltbelægninger og skader pa afvan
dingssystemet. Mange skader skyl
des vand i befæstelsen, underbund
eller rabatter. Følgen heraf kan
være mangelfuld bæreevne eller si
destøtte. Man bør derfor søge at
holde vejoverfladen tæt og fa vandet
væk fra vej og rabatter. Denne for
mange helt naturlige regel skal igen
slås fast her.

Beregn omkostninger til henholdsvis
reparation og nyt slidlag
Da omkostningerne indgår som en

vigtig del af grundlaget for beslut
ning om den mest hensigtsmæssig
udbedring af vejskaderne, er det
nødvendigt at beregne omkostnin
gerne ved fortsat reparation og ved
slidlagsfornyelse. For et nyt slidlag
eller særlige reparationer beregnes
de årlige omkostninger som anskaf
felsespris multipliceret med en kapi
talindvindingsfaktor afhængig af
levetiden. Denne faktor fas fra en ta
bel.

Man har nu et overblik over, hvad
savel fortsat reparation koster, som
hvad et nyt slidlag koster arligt. Ud
fra disse to overslag kan den økono
misk optimale løsning vælges. I en-

Vurder skader, skadesarsager og
reparation
Denne tekniske vurdering vil blive
foretaget hjemme på kontoret af vej-
ingeniør eller vejassistent.

Det er naturligt ikke bare at repa
rere skaderne, men også at vurdere
eller skønne skadesårsagerne for
derigennem at kunne foretage det
bedste valg afreparationsmetode. Fx
vil revner som følge af manglende
sidestøtte hurtigt opstå igen, hvis
man blot reparerer revnerne (foto nr.
2).

I et skema »TEKNISK VURDE
RING» — se fig. 3 — er givet en sum
marisk oversigt over sammenhæn
gen mellem de hyppigst forekom
mende skadestyper, årsagerne til
dem, samt reparationsforslag. Ske
maet er primært tænkt som et hjæl
pemiddel, der leder brugeren fra

Foto nr. 1. En at de værste skader pa velen faren speciel bemærkning i efter- Foto nr. 2. Det mà vurderes, om disse revner skyldes nedsivning ved rabatop

Teknisk vurdering

Askalt belægning

i SKEMA 2A

Dato:

Udfyldt af:

I Resner på langs ‘El
0-I m fra kant El

El

Skader Skonnet årsag Reparationsforslag

Opblodnine
Niangelfeld sidestotte El Lukning af revner ved oprensning og
Ukendt udlobning med asfaltmortel,

bitumen eller Ingenrasse.
Se afvanding i skema I El Kantforstærkntng eller rabatforstærkning

°»nde bsereevne
‘tssk ader

Fig. 3: Udsnit at skemaet TEKNISK VURDERING

El Lukning af revner ved oprensning og
udlobning med aslalintortel bitunten eller
tage masse

El Lokal udskiltning af belægning
‘ Lokal adskiftning af befæsielse ved frost to.

“dsskader

‘igning lbortfræsningl og lægning
“iale
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kelte specielle tilfælde kan det være
nødvendigt med en mere præcis be
regning gennem en nøjere vurdering
af en skade, der er specielt dyr at
reparere; dette er naturligvis kun
aktuelt, hvis de to overslag er næ
sten lige store.

Valg af reparation eller nyt slidlag
Det er tanken, at man vælger den
billigste af de to løsninger, men også
andre forhold kan inddrages. Det er
på dette trin en politisk beslutning
kan komme på tale — fx kan politi
kere her bestemme om de vil:
— følge den Økonomisk optimale løs

ning,
— foretage fortsat reparation, selv

om dette er dyrest, fx for at undgå
at skulle skaffe penge til investe
ring,

— udlægge nyt slidlag, fx af hensyn
til komfort for biler, busser og cyk
ler, vejens naboer (æstetik), trafi
kafvikling, belysning osv.

I forhold til vejreglerne er der foreta
get nogle forenklinger ved den øko
nomiske vurdering, idet man ikke
tager hensyn til den mere langsig
tede planlægning, fx med valg af de
næste 4-5 slidlagtyper osv, idet dette
ikke skønnes så nødvendigt for

mindre veje. Ligeledes er der set bort
fra bumpmeter- og friktionsmåling,
som kriterie-værdier i beslutnings
grundlaget. Sådanne målinger
skønnes kun meget sjældent at være
aktuelle for små veje; idet undla
delse af målinger dog ikke må bevir
ke, at trafiksikkerheden tilsidesæt
tes.

Foretages de indtil nu nævnte
vurderinger årligt, vil løsningen
meget ofte være en reparation. I så
fald er arbejdet med styringsmodel
len slut efter dette trin, idet man dog
bør arkivere resultaterne i et vejre
gister eller lignende.

Vælg nyt slidlag eller forstærkning
Hvis resultatet af valget bliver, at
vejskaderne skal udbedres ved ud
lægning af nyt slidlag, må det afgø
res om vejen forinden skal forstær
kes, dvs om bæreevnen er dårlig.

I rapporten er der givet vejledning
i, hvornår egentlige bæreevneun
dersøgelser er nødvendige.

Kun i de tilfælde bæreevnen skøn
nes dårlig, må der udføres målinger
p vejen med Benkelman-bjælke el
ler faldlod. Sådanne målinger kan
man selv udføre — eller lade udføre af
vejlaboratorier eller andre firmaer. I

rapporten er anvist enkle metoder til
tolkning af resultatet og til eventuel
dimensionering. I sidstnævnte til
fælde kan trafiktællinger blive nød
vendige. Et tælleskema med en for
enklet omregningsformel er med i
rapporten.

Planlægning
Afslutningsvis er der i rapporten i 2
ekstra trin — 6 og 7 anført de vejreg
ler mv, der kan bruges ved udbud,
levering mv. Desuden er der nævnt
visse idéer til en lidt mere langsigtet
planlægning.

Formidling
Vejsektorens Efteruddannelse (VEJ
EU) har i forårets kursusplan an
nonceret fire én-dageskurser med
titlen ‘»Vedligeholdelse af mindre ve
je». Tanken med disse kurser er at få
lejlighed til at drøfte styringsmodel
len med brugerne, ligesom der vil
være mulighed for at udveksle viden
mellem deltagerne indbyrdes. Ek
sempler afLaboratorierapport nr. 50
kan fås ved henvendelse til Statens
Vejlaboratoriums bibliotek (02) 35
7588. VEJ-EU’s kursusprogram kan
fås på VEJ-EU’s sekretariat, Vejdi
rektoratet (01) 11 33 38.

også på
VEJLEFJORDBROEN
beskytter

STØBEASFALTBELÆGNING
de ædlere dele

AIS DANSK
ASFALTFABRIK

ØSTRE TEGLGADE 7
2450 KØBENHAVN SV
TLF. (01)311648

LOKESVEJ 6
8230 ÅBYHØJ
TLF. (06)153844
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Forårets aktivitetsprogram
inden for veje, trafik og byplan

Tællinger af cykel- og
knallerttrafik
Behov, metoder, apparatur
og resultater
Mandag 2. marts kl. 13.30-1 7.00
Mødelokale 007, bygning 115, Dan
marks tekniske Højskole, Lyngby
IVTB og V&B
Behovet for pålidelige tællinger af
cykel- og knallerttrafikken synes at
være voksende, men de fleste steder
er de tilgængelige oplysninger me
get sparsomme.

Gennem en række eksempler på
tællinger fra kommuner, amter og
vejdirektoratet, samt fra enkelte
forskningsprojekter, vil det blive
forsøgt at give et overblik over nu
værende praksis og muligheder, og
derigennem få en diskussion om en
brugelig metodik.

80’ernes byplanlægning
Onsdag 11. marts kl. 19.30
Odense Teknikum
Byplanteknisk Gruppe, AAR ogFAB
på Fyn
En byplanlægger med fingeren på
pulsen, arkitekt Jørgen Hjort fra
konsulentfirmaet Møller & Grøn-
berg, Århus, fortæller om 80’ernes
byplanlægning med hensyn til areal
anvendelse, boligtyper og energi.

Nyt om trafiksikkerhed
Tirsdag 17. marts kl. 9.30-16.30
Teknologisk Institut, Århus
Århus-afd. og V&B
Heldagsmøde med en række korte
foredrag om ny viden om trafiksik

kerhed, centreret omkring forsk
nings- og udviklingsarbejder og dis
ses anvendelse i praksis.

Følgende emner vil blive behand
let: Hastighedsbegrænsninger, vej-
belysning, børns trafiksikkerhed,
sort plet-arbejder, effektstudier og
målsætninger. Foredragsholderne
er medarbejdere fra tekniske for
valtninger, Rådet for Større Færd
seissikkerhed, Rådet for Trafiksik
kerhedsforskning, Vejdirektoratet
og Institut for Veje, Trafik og By-
plan.

Orienteringen skulle lette læs
ningen af de mange rapporter, der
udsendes, og henvender sig til såvel
planlæggere som trafikteknikere
blandt ingeniører, arkitekter, poli
tiembedsmænd og andre, der har tra
fiksikkerhed som arbejds- eller an
svarsområde i deres daglige virke.

Mødet afholdes også i København
først i april.

Deltagerafgift: 100 kr. for med
lemmer, 125 kr. for andre.

Tilmelding er nødvendig til DIF’s
medlemsekspedition tlf. (01) 15 65
65), senest den 10. marts.

Taxikørsel har mange
muligheder
Tirsdag 17. marts kl. 15.00-17.00
Irigeniørhusets foredragssal
TØF og V&B
Forårets andet møde i rækken ‘>Tra
fik — netop nu<.

Indleder: Konsulent Preben Vil
hoff, Cowi-consult.

Taxikørslens organisation, drift

og økonomi i by- og landområder
gennemgås. Taxis muligheder for at
indgå i den almindelige kollektive
trafik og som telebus undersøges.
Enkelte indbudte vil deltage i dis
kussionen.

Ordstyrer: Uffe Jacobsen, TØF.

Almennyttigt boligbyggeri fra
perioden fra tyverne til
halvfjerdserne
Tirsdag 17. marts kl. 19.00
Domus Technica
Byplanteknisk Gruppe, I-S
Foredrag v!professor, arkitekt Viggo
Møller-Jensen vil fortælle om det so
ciale boligbyggeri, som han i en lang
årrække har beskæftiget sig med.

Genbrug af vejasfalt
Torsdag 19. marts kl. 15.00-18.00
Ingeniørhusets foredragssal
Bygnings ingeniørgruppen og V&B
AOV arrangerede i efteråret 1980 en
studierejse til USA for at undersøge
de metoder, der her bruges ved gen-
anvendelse af asfalterede vejmate
rialer.

På mødet vil erfaringerne fra stu
dierejsen blive gennemgået, herun
der hvilke metoder, der har mulig
hed for at tilpasses danske forhold,
og hvad det vil kræve af anskaffelse
af nyt eller ombygning af eksiste
rende materiel.

Nyt om trafiksikkerhed
Tirsdag 7. april kl. 9.30-16.30
Danmarks tekniske Højskole,
Lyngby.
V&B
Heldagsmøde om trafiksikkerhed
med samme indhold som mødet i
marts i Århus.

Deltagerafgift: 100 kr. for med
lemmer, 125 kr. for andre.

Tilmelding er nødvendig til DIF’s
medlemsekspedition (01) 15 65 65)
senest den 10. marts, således at de to
møder eventuelt kan slås sammen til
et, hvis der kun er beskeden tilslut
ning.

Fortsættes side 42

Vej og byplanforeningen i DIF har samlet nedenstående oplysninger om en række
møder, seminarer og konferencer, der afholdes af følgende institutioner inden for
området: Bygningsingeniorgruppen i DIF — Byplanteknisk Gruppe i l-S —

Foreningen at Byplanlæggere(FAB)— Institut for Vej, Trafik og Byplan, DTH (IVTB)
— Transportøkonomisk Forening (TØF) — Vej- og Byplanforeningen i DIF (V&B).

Alle interesserede er velkomne til alle arrangementerne. Da der kan
forekomme ændringer i de planlagte programmer, henvises i hvert tilfælde til
annonceringen i »ingeniøren, normalt 2-3 uger før, samt ugen før mødets
planlagte afholdelse.
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Planønsker — virkelighed
i byfornyelsen
Tirsdag 7. april kl. 19.00
Domus Technica
Byplan teknisk Gruppe
Debatmøde med arkitekt Mogens
Søegaard Andersen, Skaarup & Jes
persen og chefarkitekt Knud Ras
mussen, KBI.

Highways in South Korea
Torsdag 23. april kl. 14.00
Mødelokale 007, bygning 115, Dan
marks tekniske Højskole, Lyngby
JVTB og V&B
Ii Hwan Kim, who is studying Traffic
Engineering at IVTB in a one year
DANIDA fellowship, will give a brief
presentation about the Korea high
ways.

Before coming to Denmark, mr.
Kim was working for the Korean
Highway Corporation, a gover
ment-operated agency, which is in
charge of design, construction and
maintenance of expressways in Ko
rea.

Besides the past, present and fu
ture of the Korean highways and the
activities ofKorean Highway Corpo
ration, the Korean life and culture
will be introduced. The representa
tion will be illustrated with slides
and film.

Trafikale fremtider
Tirsdag 28. april kl. 15.00-17.00
Ingeniørhusets lokale 302
TØF og V&B
Forårets sidste møde i rækken «Tra
fik — netop nu«.
Indleder: Civilingeniør Asger Høeg,
Trafikministeri ets planlægningsaf
deling.

I 1979-80 har 150 trafikfolk mfl.
deltaget i en deiphiundersogelse på
nordisk plan om fremtidens trans
portproblemer. Sidste runde blev
afviklet ved en konference i septem
ber 1980. Tendenser og meninger fo
religger nu færdigbehasndlet i en
rapport. Flere af de danske deltagere
vil være med på mødet.

Ordstyrer: Uffe Jacobsen, TØF.
Rapporten kan til april fås gratis

fra trafikministeriet, (01) 12 62 42,
lokal 5351.

Fodgængertrafik og
barriéreeffekt
Onsdag 29. april kl. 14.00
Mødelokale 007, bygning 115, Dan
marks tekniske Højskole, Lyngby
IVTB og V&B

Seminar om fodgængertrafik og bar
rièreeffekt. Indlæg ved civilingeniør
Lene Herrstedt om igangværende
fodgængertrafikprojekt på IVTB,
ved civilingeniør Vibeke Kanstrup
om fodgængerproblematik fra en
amtskommunal synsvinkel og ved
arkitekt Michael Varming om et for
søg på måling af barrièreeffekt i for
bindelse med Nordkolt-projektet.

Ekskursion til Farø
En hverdag først i maj
Farø
Bygningsingeniørgruppen og V&B
Heldagstur med bus og båd til Fare.
Besigtelse afbroarbejderne og de til
stødende vejanlæg, hvor oppumpet
sand på forsøgsstrækninger er stabi
liseret på fem forskellige måder.

Angående nærmere program,
herunder mødested og -tidspunkt
samt deltagerafgift henvises til an
nonceringen i «ingeniøren» nr. 12 og
13.

Tilmelding er nødvendig senest
mandag d. 6. april til DIF’s medlems
ekspedition, tlf. (01) 15 65 65.

Ærøskøbing
Lokalhistorisk Byvandring
Lørdag 9. maj kl. 08.15
Færgen i Svendborg
Byplanteknisk Gruppe, AAR og FAB
pâ Fyn
Forfatteren Tove Kjærboe er vores
guide på forårets byvandring i en
kystby.

Ressourcebesparende
vej b efæstels er
Tirsdag 19. maj
Mødelokale 1 bygning 101, Dan-
ni arks tekniske Højskole, Lyngby.
VEJ-EU
Vejsektorens Efteruddannelse har
arrangeret dette heldags-oriente
ringskursus for ingeniører, der be
skæftiger sig med anlæg, drift og
vedligeholdelse af veje. Formålet er
at orientere om de alternative vejbe
fæstelser, der er afpasset 80’ernes
økonomiske krav og ressourcesitua
tion.

Deltagerafgift 400 kr.
Nærmere oplysning og tilmelding

snarest til Mette Ravn, VEJ-EU’s
sekretariat i Vejdirektoratet, tilf.
(01) 11 33 38.

Cykelekskursion i Vestegnen
Lørdag 23. maj kl. 10.00-16.00
Københavns Vestegn
V&B

Cykeltur for hele familien ad de
grønne stier i Københavns vestegn,
gennem Vestskoven og de nye bolig-
kvarterer — en skovtur med fagligt
udbytte. Den medbragte madpakke
nydes et passende sted undervejs.

Turen udgår fra Ballerup Station,
og der vil blive sørget for en lejet
cykel til deltagere uden egen cykel.

Tilmelding er nødvendig til DIF’s
medlemsekspedition (01) 15 65 65
senest d. 18. maj.

Besigtelsestur til almennyttigt
boligbyggeri fra tyverne til
halvfjerdserne
Lørdag 30. maj kl. 10.00-ca. 15.00
Københavns Omegn
Byplanteknisk Gruppe
En bustur til boligbyggerier i Kø
benhavns Omegn under ledelse af
professor, arkitekt Viggo Møller
Jensen. På turen, der starter og slut
ter ved Domus Technica, besøges
bla. boligkomplekser, som er blevet
omtalt i arkitektens foredrag i marts
måned.

Madpakken spises et sted under
vejs.

Deltagerantallet er begrænset til
40 pers.

IRF’s 9. VERDENSKONGRES
Mandag 1. juni — fredag 5. juni
MOssan, Stockholm
I.R .F.
International Road Federation af
holder sin 9. verdens-vejkongres i
Stockholm i juni i år. Hovedtemaet
er «VEJENE I FREMTIDEN<.

Kongressen vil påvise, hvorledes
fremtidens krav til energiforbrug,
sikkerhed, miljø og mobilitet kan
imødekommes. I tilknytning til
kongressen afholdes en udstilling af
nye produkter og systemer inden for
vejtransportområdet, ligesom der
arrangeres en række tekniske eks
kursioner i Stockholm og omegn.
For ledsagere er der tilrettelagt et
specielt program med forskellige ud
flugter.

Deltagerafgift før 1. april: 1550
S.kr for medlemmer af IRF mv. og
1850 S.krfor andre, derefter 300 S.kr
mere. For ledsagere: 700 S.kr.

Program med nærmere oplysnin
ger kan fås ved henvendelse til civil
ingeniør E. Renstrup, Vejdirektora
tet, tlf. (01) 11 33 38.
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Veje ind i fremtiden
Orientering ved akademiingeniør Carl Johan Hansen, Vejdirektoratet

International Road Federation
(IRF) afholder i dagene 1-5. juni
1981 sin IX Verdenskongres i
Stockholm. Temaet for kongressen
er Veje ind i fremtiden. Det behand
les på en række tekniske møder, med
en udstilling og endelig ved en film-
festival.

Indfaldsvinklen til behandlingen
af dette tema på kongressen skal sø
ges i følgende forhold:

Vejen og automobilet har været
fundamentale drivende kræfter i det
moderne samfunds økonomiske ud
vikling og fremgang. I udviklings
landene er vejtransporten samtidig
en af forudsætningerne for hurtig
økonomisk ekspansion.

Automobilet har i forbindelse med
et godt vejnet bragt en revolutione
rende ændring i mobilitet og bevæ
gelsesfrihed for den enkelte, og for
det moderne menneske er automobi
let blevet et middel til at virkelig-
gøre forestillingen om frihed og
fremgang.

Der er imidlertid store udfordrin
ger, der skal mødes og løses i fremti
den, som eksempelvis energiforbru
get, trafiksikkerhed, kvalitet ved
miljøet og ikke mindst kravet om
mobilitet. Energisituationen vil
uden tvivl komme til at påvirke
fremtidens vejtrafik. I de industria
liserede lande er kravene om sik
kerhed, om forureningsfrit miljø og
om behagelige omgivelser vokset.
Dette vil forme den måde, som men
nesker, varer og gods vil blive trans
porteret i fremtiden. Stigningen i
trafikken og målet at forbedre vej
nettet vil også betyde Økonomiske
udfordringer.

Der findes ingen simple løsninger
på de problemer, som disse udfor
dringer stiller. Hvis man blot har
lidt tro på menneskets evne til at
forvandle udfordringer til dets eget
bedste, er der ingen tvivl om, at for
holdene for vejtrafikken lidt efter
lidt kan forenes med menneskets øn
ske om mobilitet og en god livskvali
tet i al almindelighed.

Den officielle åbning af kongres
sen vil finde sted på Stockholms
Måssan, hvor alle møderne vil blive
afholdt, mandag formiddag af den
svenske konge, Carl XVI Gustaf.
Herefter følger forskellige indlæg til
belysning og uddybning af kongres
sens tema, bla. af den mexikanske
viceminister for offentlige arbejder.
Fællesmødet mandag eftermiddag
har overskriften Fremtidens sam-
fund og vejtransport. Her vil et panel
på 9 personer fra hele verden forsøge
at kigge 15-20 år ud i fremtiden og
vurdere virkningerne på vejtrans
porten af de fremtidige forhold på
det økonomiske samt miljø- og ener
gimæssige områder. Ligeledes vil
man tage evt, tekniske gennembrud

og sociale forandringer med i be
tragtningerne.

Herefter er der åbnet for de tekni
ske møder, som finder sted (to paral
lelt1bende ad gangen) de følgende
dage, tirsdag, onsdag formiddag,
torsdag og fredag formiddag. De er
opdelt i seks møderækker med ho
vedoverskrifterne:

Vejpolitik, finansiering og
administration
Omkring 25 indlæg vil behandle
problemer for fremtidens vejpolitik,
finansieringen af vejene i fremtiden
samt vejpolitikspørgsmål og finan
siering i udviklingslandene. Vejdi
rektør Per Milner vil her frem
komme med et indlæg om samarbej
det mellem offentlige og private fore
tagender.

Vejplanlægning
Nøglespørgsmål i den fremtidige
vejplanlægning, virkninger på vej-
planlægning af fremtidens gods
transport, planlægning af veje i ud
viklingslandene og projektering i ly
set af vejtrafikkens udvikling er
blandt de emner, der vil blive drøftet
i ca. 30 indlæg.

Vejprojektering og sikkerhed
Her er emnerne: Trnfiksikkerheds
hensyn i vejprojekteringen, virknin
gerne på projekteringen, af den
menneskelige faktor og informa
tionssystemer (vejdatabanker), mil
jøhensyn ved vejprojekteringen og
fremskridt i vejprojekteringstekno
logien. I alt 35 foredrag bliver det til
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Næppe er vi nordiske vejfolk kommet hjem fra NVFs 13. kongres i Oslo, før vi igen
drager afsted nordpå, denne gang til Stockholm for at deltage i IRFs IX Verdens-
kongres, der afholdes i dagene 1.-5. juni. Her samles over 3.000 vejfolk fra hele
verden for at høre om og drøfte fremtidens veje. Efter sidste sommers titel—Veje,
vejtrafik og ressourcer — synes temaet denne sommer— Veje ind i fremtiden — at
være en velvalgt og passende fortsættelse.
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ved dette emne. Blandt de inviterede
bidragsydere er arkitekt Ib Møller
fra Danmark.

Vejmaterialer og
anlægsarbejder
Ca. 40 indlæg bliver det til her, hvor
emnerne vil være nøglespørgsmål
ved fremtidens vejbyggeri, proble
mer ved vejarbejder i udviklingslan
dene og fremskridt i vejanlægstek
nologien.

Vejvedligeholdelse
Nøglespørgsmål for vejvedligehol
delsen i fremtiden, vejvedligeholdel
sesproblemer i udviklingslandene
samt fremskridt i vejvedligeholdel
sesteknologien vil blive behandlet i
omkring 35 indlæg.

Transport i byer
Dette sidste tema, hvor der vil frem
komme Ca. 25 foredrag, har følgende
emner: hovedspørgsmål ved fremti
dens bytransport, miljøspørgsmål i
forbindelse med transporten i byer
samt bytransportproblemer i udvik
lingslandene.

De tekniske møder afsluttes med en
plenumsdiskussion fredag eftermid

dag med titlen Resultater for frem
tiden.

Onsdag eftermiddag er afsat til en
teknisk tur i Stockholm og omegn.
Der er i alt 8 forskellige ture at vælge
imellem.

I forbindelse med kongressen er
der som fØr nævnt arrangeret en el
ler måske rettere to udstillinger, idet
den er opdelt i en kommerciel og en
ikke-kommerciel del.

Vejen af i dag og i morgen
Sådan er hovedtemaet for den kom
mercielle del, som vil omfatte sel
skaber og firmaer involveret i alle
stadier af planlægning, projekte
ring, anlæg og vedligeholdelse afve
je. Udstillerne vil vise materiel, red
skaber og metoder beregnet på at
gøre disse processer lettere, billigere
og mere effektive. Nye produkter og
begreber for driften afveje samt nye
fremgangsmåder ved energi, køre
tøjskonstruktioner, trafiksikker
hedsfaktorer og miljøbeskyttelse vil
være punkter af særlig interesse.

Fremtidens vej
Dette er temaet for den ikke-kom
mercielle del, hvis mål er at vise den

fremtidige udvikling inden for veje
og vejtransport. Den vil focusere på
vejtransportens rolle i det moderne
samfund og dens betydning for øko
nomisk og social fremgang for udvik
lingslandene.

Endelig er der for første gang i for
bindelse med en IRF-kongres arran
geret en filmfestival, hvor et stort
antal informative og nyligtproduce
rede film om emner, der knytter sig
til hovedtemaet Veje ind i fremtiden,
fremvises. De bedste film vil blive
kåret ved en ceremoni onsdag aften.

Alt dette får man naturligvis ikke
gratis. Tilmeldingsgebyr for IRF
medlemmer og deltagere fra offent
lige virksomheder, universiteter og
andre ikke-kommercielle organisa
tioner er indtil 1. april 1981 1.550,-
sv. kr. og for øvrigè 1.850,- sv. kr.

Ved tilmelding efter denne dato er
gebyrerne 1.850,- henholdsvis
2.150,- sv. kr. For ledsagere er geby
ret 700,- sv. kr. uafhængigt af til
meldingstidspunktet. Der er i øvrigt
for ledsagere lagt et program for de
dage, hvor de ikke er med ved selve
kongresmøderne.

Henvendelse til NVFs danske af
deling, Postboks 2169, 1016 Køben
havn K. Tlf. (01) 11 33 38.

nytfr2dIandet

Planlægningsmøde i Liege
International Federation for Hous
ing and Planning er en meget aktiv
organisation i forbindelse med af
holdelse af kongresser og symposier
om fysisk planlægning. Således af
holdes der hvert r en ugelang plan
lægningskongres. hvor den fysiske
planlægning i videste forstand be
handles. Kongresserne er af en så
dan karakter, at de også i høj grad
har interesse for vejplanlæggere,
idet det ofte netop er grundlaget for
vejplanlægningen, der behandles.

Årets IFHP kongres afholdes i
Liege i Belgien i tiden 26.-30. sep
tember, og den henvender sig især til
to kategorier af deltagere. Man vil for
det første beskæftige sig med areal-
politik, herunder mulige målsæt
ninger, og de metoder der kan an
vendes for at opnå disse mål. For det
andet vil man beskæftige sig med
energiaspekter i byplanlægningen.

Begge emner synes at være af stor

interesse for vejplanlægningen. Et
fuldt kongresprogram forventes ud
sendt i slutningen af februar.

Et nyt indslag i internationale
kongresser er afholdelse af en slags
filmfestival, hvor de bedste tekniske
film premieres. Også i forbindelse
med IFHP kongressen i Liege afhol
des der en sådan filmkonkurrence.
Endvidere afholdes en tilsvarende
audiovisuel konkurrence, d.v.s. præ
sentation af lysbilleder i forbindelse
med et lydbånd. Til begge konkur
rencer er man interesseret i at mod
tage bidrag.

Et andet arrangement som IFHP
står for, er afholdelse af et sympo
sium i Cardiff i tiden 12-15. maj
1981. Ved dette symposium skal be
handles emner i forbindelse med
planlægning afkoordination afindi
viduel og kollektiv transport i byer.

Trafikproblemer i
byplanlægningen
International Federation for Hous
ing and Planning beskæftiger sig
også med trafikplanlægningspro
blemer. Til brug herfor har man en
permanent komité om trafikproble

mer. I denne komité er der også dan
ske medlemmer. Komiteen holdt sit
sidste møde i Stockholm i foråret,
hvor man gennemgik de mange stu
dier, der er udarbejdet i spørgsmålet
om reduktion af trafikken i større og
mindre byer med henblik på at gøre
byerne mere miljøvenlige. Det er vel
et spørgsmål, om man er kommet ret
meget nærmere en løsning. Blandt
de konklusioner man fremsatte kan
nævnes:

De fornødne miljøkvaliteter i et
bysamfund kan kun opnås ved at
reducere de nuværende trafik-
mængder væsentligt.

Der synes ikke at være nogen
enkelt foranstaltning, der er til
strækkelig til at opnå den ønskede
miljøstandard, hvorfor en sum af
foranstaltninger m overvejes.

Det vil tage lang tid at give de
nuværende byer den fornødne mil
jøkvalitet.

Og endelig en konkret ting.
Man anser det for muligt, at kol
lektiv transport kan foregå i fod
gængerområder uden urimelig ri
siko for konflikter mellem busser
og fodgængere. E. Renstrup

44 Dansk Vejtidsskrift nr. 2 . 1981



MANNESMANN
DEMAG

Moderne q4gning
—. ..— .-

DEMAC. vejniateriel

- --
OKONOMISK BEVIDSTE ENTREPRENORER
ONSKER TIL GUNST FOR DE MAC.

Høj kvalitet: Uanset om det drejer sig om grusasfalt, magerbeton samt
alle kendte former for asfalt. DEMAG’S fuldhydrauliske asfaltudlæg
gere giver stor ydeevne og maximal overfladekvalitet.

Mere økonomisk: DEMAG præsterer høj standard inden for moderne
udlægning med det tids- og pengebesparende strygejern der trinløst
kan ændre bredde fra 2.50-4,70 m (max. 6,0 m).

Stor alsidighed: DEMAG’S pro
gram inden for tromler er et per
fekt supplement til asfaltudlæg
gerne. Sammen danner de en in
tegreret og alsidig udlægnings
teknik.

THOMAS SCHMIDT AIS
KROGSHØJVEJ 30 . 2880 KØBENHAVN-BAGSVÆRD TELEFON (02) 98 1233

TELEX 37460 huus

SØNDERSKOVVEJ 16 8520 LYSTRUP TELEFON (06) 22 14 55

—



Rationaliseringsudvalget

Rapport over gruppens arbejde i perioden
1. juni 1979 til 1. juni 1980

Meddelelse nr. 017 — gr. 7
Rettelsesblade til «Bestemmelser og
vejledning vedrørende budgettering,
regnskab mm. for hovedlandeveje,
foreløbig udgave, april 1977. 7. marts
1980.

Gruppens medlemmer er pr. 1. juni
1980:

Overingeniør Aage Andersen
Vejdirektoratet (formand)

Overingeniør K. Birkegaard
Ringkøbing amtskommunes
tekniske forvaltning

Overingeniør F. Hemmingsen
Københavns amtskommunes
tekniske forvaltning

VejchefK. V. Ekner
Københavns kommune
Stadsingeniørens direktorat

Stadsingeniør Chr. Steen Petersen
Helsingør kommune

Afdelingsingeniør C. S. Berggreen
Vejdirektoratet

Fuldmægtig Leo Koch
Vejdirektoratet (sekretær)

Afdelingsingeniør R. Schondel
Vejdirektoratet (sekretær)

Gruppen har i perioden holdt 6 mø
der.

Der er pr. 1. juni udsendt følgende
materiale til Vejdirektoratets sam
arbejdspartnere:

Meddelelse nr. 00 1.02 — gr. 1
Vilkår for udførelse af ledningsan
læg, 1. Juni 1977.

Meddelelse nr. 001.03 — gr. 1
Vilkår for udførelse af ledningsan
læg, 17. august 1979. (Supplement).

Meddelelse nr. 002 — gr. 2
Vilkår for anlæg afkvægtunneler, 16.
dece,’nber 1974.

Meddelelse nr. 004 — gr. 1-3
Beplantning på og ved hovedlandeve
je, 21. marts 1975.

Meddelelse nr. 005.02 — gr. 1
Retningslinier for tilladelse til an
bringelse af faste genstande, 10. fe
bruar 1977.

Meddelelse nr. 006.03 — gr. 3
Drift og vedligeholdelse. Overdra
gelse af anlæg, 14. juni 1979.

Meddelelse nr. 007.01 — gr. i
Om færdseisregulering og afmærk
ning, 14. juni 1979.

Meddelelse nr. 008.01 — gr. 1
Retningslinier for byggeliniedispen
sationer, 25. juni 1979.

Meddelelse nr. 009.01 — gr. 2
Vejledning for: Indstilling om og ud
førelse af mindre anlægsarbe.jder, 11.
februar 1980.

Meddelelse nr. 010 — gr. 3
Paradigma for entreprisekontrakt,
24. maj 1976.

Meddelelse nr. 011.01 — gr. 9
Ulemnpeerstatning for polygonpunk
ter mv., 10. februar 1977.

Meddelelse nr. 0 11.02 — gr. 9
Ulemnpeerstatning for polygonpunk
ter mv., 26. oktober 1978.

Meddelelse nr. 0 11.03 — gr. 9
Ulempeerstatning for polygonpunk
ter mv., 17. august 1979.

Meddelelse nr. 012 — gr. 9
Paradigmna for overenskomst med
landinspektører, 13. februar 1979.

Meddelelse nr. 012.01 — gr. 9
Supplement til 012 af 14. mnaj 1980.

Meddelelse nr. 013 — gr. 1 og 2
Almindelige vilkår for gennemførelse
af drift- og vedligeholdelsesarbejder
samt mindre anlægsarbejder på ho
vedlandeveje, inklusive mnotorveje. 4.
marts 1980.

Meddelelse nr. 014 — gr. 1 og 2
Tekniske bestemmelser for drift og
vedligeholdelsesarbejder samt min
dre anlægsarbejder på hovedlande
veje, inklusive motorveje. 5. marts
1980.

Meddelelse nr. 015 — gr. 1
Regler for beregning af betaling for
arbejder på hovedlandeveje, inklu
sive motorveje. 6. marts 1980.

Meddelelse nr. 016 — gr. i
Ajo u rføri ng af adgangs bes te mmcl
serne i henhold til lov om offentlige
veje, kap. 6. 12. februar 1980.

Udvalget har i perioden behandlet
følgende:

1. Vilkår for udførelse afledningsan
læg for naturgas i hovedlandeveje
og i disses byggeliniearealer, samt
vilkår for aftale, når gaslednings
servitutter og byggelinieservitut
ter overlapper hinanden.

2. Vejledning for: Indstilling om og
udførelse af mindre anlægsarbej
der.

3. Almindelige vilkår for gennemfø
relse af drift- og vedligeholdelse
sarbejder samt mindre anlægsar
bejder på hovedlandeveje, inklu
sive motorveje.

4. Tekniske bestemmelser for drift
og vedligeholdelsesarbejder samt
mindre anlægsarbejder på hoved-
landeveje, inklusive motorveje.

5. Regler for beregning af betaling
for arbejder på hovedlandeveje.

6. Ajourføring af adgangsbestern
melserne i henhold til lov om of
fentlige veje, kapitel 6.

7. Rettelsesblade til >‘Bestemmelser
og vejledning vedrørende budget
tering, regnskab m.m. for hoved-
landeveje.’.

(Meddelelser herom er udsendt
bortset fra i).

Udvalget arbejder for tiden med føl
gende opgaver:

1. Paradigma for registrering af be
plantning.

2. Cirkulæreskrivelse om indkøb af
lyskilder, herunder udarbejdelse
af tekniske krav og garantier ved
indkøb af lyskilder.

3. Retningslinier, eventuelt i form af
et kommenteret procesdiagram
vedrørende samarbejde mellem
anlægsmyndigheden og Land
brugsministeriet.
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£AGAARD

INFRA KOLB

LANGELANDS
KEMISKE FABRIKER
vi interesserer os for færdseissikkerhed
— detharvigjortil2år

fly-Ti

INFRARØD GASVARMER
for asfaltfræsere.

SAMLI NGSVARMERE
for asfaltudlæggere.

Udført i rustfrit stål.
Elektrisk tænding/flammekontrol.

For nærmere oplysninger, ring venligst
(02)28 26 07

I
De kan få:
Striber til gader
Striber til veje
Striber til broer
Striber til fodgængere
Striber til P-pladser
Striber til knallertbaner
Striber til flyvepladser
Striber til boldbaner
Striber til advarsel
Striber til anvisning
Striber til svømmebassiner

Malede striber
Termoplast striber
Nedfræsede striber
Hvide striber
Sorte striber
Farvede striberr.

yvy
Longelse
09-50 10 16

T. F. TRADING AS
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DE LÆGGER FLISER OMKRING EF RUNDF MKSEL - SIDAN.
Alle problemerne med at
»hakke(( fliser til, er nu
forbi. UK 10 er et Ulefos
kvalitetsprodukt, der

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

styreknaster og en
lysning på6Oø.Ogsåerden
naturligvis lige så kørestærk
som vore dæksler.

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


