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Ændrede retningslinier for
vintertjenesten
— effektundersøgeise vinteren 1980/81

Af civilingeniør Jan Kildebogaard, Vejdatalaboratoriet, Vejdirektoratet

Vejdatalaboratoriet, september 1981.

Indledning
I vinteren 1980/81 er vintertjenesten
på hovedlandevejene gennemført ef
ter et sæt retningslinier, som afviger
fra, hvad der har været gældende de
tidligere år. De nye retningslinier
lægger generelt op til en reduktion af
vintertjenestens omfang.

Baggrunden for de ændrede ret
ningslinier er et Ønske om at redu
cere de kraftigt stigende udgifter til
vintertjeneste. Stigningen skyldes
ikke kun de seneste års unormale
vintre, men også de forøgede lønud
gifter samt ekstraordinære stignin
ger i kørselsomkostningerne bl.a.
som følge af de stærkt stigende
brændstofpriser.

Retningslinierne er udarbejdet ud
fra et Ønske om at reducere udgif
terne med færrest mulige gener for
trafikanterne. Den væsentligste
ændring er, at vintertjenesten søges
indskrænket mest muligt uden for
normal arbejdstid og især i natteti
merne. Herudover anbefales det
først at igangsætte snerydning, når
snefaldet er af et sådant omfang, at
fremkommeligheden for trafikan
terne ikke er acceptabel.

For at vurdere effekten af de nye
retningslinier har Vejdirektoratet
igangsat en række opfølgende akti
viteter. De omfatter bl.a.:
— registrering af amtskommuner

nes*) og 3 primærkommuners ved
ligeholdelsesindsats. Indsatsen
sammenholdes med den tilsva
rende indsats efter de tidligere
retningslinier,

— opinionsundersøgelse vedrørende
offentlighedens holdninger og er
faringer,

— opinionsundersøgelse vedrørende
de professionelle brugeres og inter
esseorganisationernes holdnin
ger og erfaringer,

— analyse af trafikuheld,
— analyse af trafikmængder.

Uheldigvis — set fra undersøgel
sens synspunkt — forløb vinteren
1980/81 relativt mildt. Reduktionen
i indsats slog ikke igennem med en
sådan styrke, at den kan danne
grundlag for en nøjere statistisk an
alyse af sammenhængene i undersø
gelsesmaterialet. Resultaterne er
derfor fremkommet med en mere
summarisk opdeling.

Amtskommunerne grupperes ud
fra graden af indsatsreduktion i for
hold til året for. Grupperingen an
vendes i konsekvensundersøgel
serne til at afgøre, om påviste vari
ationer i uheldstal, opinionsmålin
ger osv, mellem amtskommunerne
indbyrdes kan forklares ud fra gra
den af indsatsreduktion.

Vedligeholdelsesindsatsen
Den centrale del af undersøgelsen er
en opgørelse over de ændringer i vin
tervedligeholdelsen, der rent faktisk
har fundet sted. Som supplement
hertil er amtskommunernes og 3
primærkommuners retningslinier
for vintervedligeholdelsen indsam
let.

Registreringen af den faktiske
vedligeholdelsesindsats er foregået

ved, at de enkelte amtskommuner
har indsendt ugerapporter. I uge
rapporterne er der for hvert døgn —

delt op i nat og dag — angivet den
faktiske vedligeholdelsesindsats
samt en skønnet indsats under de
samme forhold, men med de »gamle»
retningslinier. Skemaet til dataind
samlingen er vist i figur 1.

Metoden er naturligvis behæftet
med en vis usikkerhed, idet der er
tale om et subjektivt skøn over den
>tænkte» indsats under de tidligere
retningslinier. Det er imidlertid
ikke muligt umiddelbart at sam
menligne to vintres forløb og derved
få de samme oplysninger om forskel
len i indsatsen.

Et andet forhold, der bør fremhæ
ves er, at der på denne måde kun
registreres ændringen i vedligehol
delsen og ikke det absolutte service-
niveau. Det betyder fx, at amts
kommuner, der allerede tidligere år
har gennemført den reducerede stra
tegi, ikke vil fremtræde som »bespa
relsesamter» i undersøgelsen. Det
har imidlertid ingen betydning for
de efterfølgende analyser, idet de
også er udført som en sammenlig
ning af forholdene i vintrene 79/80
og 80/81.

Endelig skal nævnes, at de æn
dringer, der registreres, kun er de,
der giver sig udslag i et ændret antal
rutegennemkørsler i dag- hhv, nat-
perioden. Der kan derfor være fore
taget andre ændringer i standarden,
uden at det fremgår af de følgende
resultater.

På figur 2 ses en oversigt over de
indkomne besvarelser.

Det viser sig, at en fjerdedel af
amtskommunerne ikke har ændret

I efteråret 1980 udsendte Vejdirektoratet et sæt retningslinier for
vintertjeneste på hovedlandeveje, der repræsenterede en nedskæring i
serviceniveauet i forhold til tidligere år. Der blev samtidig igangsat en
undersøgelse, der som formål havde at vurdere effekten af
nedskæringerne. I artiklen gengives undersøgelsens hovedkonklusioner.
Artiklen er et sammendrag af rapporten »Undersøgelse af effekten af
ændrede retningslinier for vintervedligeholdelse. Vinteren 1980/81.»

*) Indsatsundersøgelsen omfatter også pri
mærkommunerne København, Århus og
Odense, men afpraktiske grunde vilde i det
følgende ikke blive særskilt nævnt.
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Figur 1. Dagbogsblad til indsatsundersøgelsen.

\
BESVARELSER OM\ DEB FAKTISKE
\ VIN’rERVEr,

\ LIGEHOL-
Har ind- Antal Hvordan Hvordan Er der Hvordan Hvordan r der Er der Er der
sendt indsendte er be— er be— sket an— er be— er be— sket æn— medsendt mangler i\DELSE
fast ugerapp. skrivel— skrivel— dringer skrivel— skrivel— tringer suppie— besvarelsen
skema sen af sen af i glat— sen af sen af i sne- rende

nuv. tidl. førebe- nuv. sne— tidl. rydnings— bemærk—

5AMARBEJDSPAR

glatføre glatføre kæmpel— rydnings— sneryd— indsatsen finger
bekæmp. bekæmp. sen indsats ningsind

sats BEMÆRKNINGER

Københavns amtskomm. ja 12 god god nej god god nej ja nej

Frederiksborg amtsk. ja 13 god god +10% god god —16% ja nej

Roskilde amtskommune ja 12 god god nej god uklar
ja, men Angi. af Snerydning op—ja
uklar ænd.a.snery gjort i timer

Vestajællands amtsk. ja 11 god god —10% god god små ja nej
Snezydning op--
gj plovind.

Storstrøms amtskomm. ja 12 god god snå god god nej — nej
Opgjort på
distrikter

Bornholms amtskomm. ja 13 god god nej god god nej ja nej

Fyns amtskommune ja 11 god god små god god nej ja nej
Ikke oegj. i an.
enk.ruter,m.tot.

Sønderjyll. aistskom. ja 12 god god nej god god nej ja nej
Opgjort r’
distrikter

Ribe amtskommune nej — — — — — - - — —

Vejle amtskommune ja 12 god god —25% god god —24% ja nej

Ringkøbing amtsk. ja 13 god god -7% god god —22% ja nej

Dækker kun étÅrhus amtskommune ja 13 god god små god god små ja nej
distrikt

Viborg amtskommune ja 13 god god nej god god nej — nej

Nordjyll. amtskomm. ja 13 god god nej god god nej ja nej

Københavns kommune nej — — — — — — — — —

Ang. af.Odense kommune ja 10 god mangler 7 god mangler 7 ja
tidl. prak.

Århus kommune ja 11 god god små god god nej ja nej

Figur 2. Besvarelser om den faktiske vintervedligeholdelse
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KØBENHAVN/FREDERIKSBERG
KØBENHAVNS AMTSKOMMUNE
FREDERIKSBORG AMTSKOMMUNE
ROSKILDE AMTSKOMMUNE

STORSTRØMS AMTSKOMMUNE

VESTSJÆLLANDS AMTSKOMMUNE

BORNHOLMS AMTSKOMMUNE

FYNS AMTSKOMMUNE

ÅRHUS AMTSKOMMUNE

VEJLE AMTSKOMMUNE

NORDJYLLANDS AMTSKOMMUNE
RINGKØBING AMTSKOMMUNE
VIBORG AMTSKOMMUNE
RIBE AMTSKOMMUNE

SØNDERJYLLANDS AMTSKOMMUNE

% % %

45 7 36 15 103
31 14 59 8 111
29 11 51 20 111
43 10 47 6 107
19 18 40 27 104
25 16 72 3 116
29 28 58 — 116
13 11 58 24 105
28 13 52 16 110
27 10 56 14 107
19 16 63 14 111
38 6 47 11 102
30 12 59 10 111
34 24 40 25 122
31 25 48 13 116

praksis (København, Bornholm,
Sønderjyll., Viborg, Nordjyll,)

— amtskommuner med små (under
2%) reduktioner (Storstrøm, Fyn,
Århus)

— amtskommuner med større reduk
tioner (Frederiksborg, Vestsjæl
land, Vejle, Ringkøbing)

— amtskommuner med uklare eller
manglende besvarelser (Roskilde,
Ribe, Københavns kommune)

idet Odense og Århus kommune er
udeladt (de dækkes geografisk af
Fyns henholdsvis Århus amtskom
mune).

Offentlighedens oplevelse af
serviceniveauet
Offentligheden blev i begyndelsen af
vinteren via pressen orienteret om
ændringerne i vedligeholdelsesstra
tegierne. Der blev manet til større
forsigtighed ved kørsel i vinterfØret,
og det blev specielt fremhævet, at
man i højere grad end tidligere måtte
være forberedt på »overraskelser< i
form af ikke-ryddede strækninger.

Det var derfor af særlig stor in
teresse at få indhentet viden om,
hvordan trafikanterne opfattede det
nye serviceniveau.

Til dette formål blev gennemført
en opinionsundersøgelse af Gallup
Markedsanalyse A/S i perioden
9—13. marts, 1981.

Undersøgelsen omfattede 1500 re
spondenter, fordelt over samtlige
amtskommuner. Det skal under
streges, at det er respondenternes
bopæl, der er basis for opdelingen i
amtskommuner. Det er ikke nød
vendigvis ensbetydende med, at det
er den pågældende amtskommunes
vejstandard, der danner grundlag for
bedømmelsen. En del trafikanter
færdes dagligt gennem flere amts
kommuner.

Spørgsmålene er opdelt i 5 grup
per:
— karakteristik af trafikanten.
— indledende spørgsmål, der skal

lede tankerne hen på vinteren.
— spørgsmål om trafikantens ople

velser.
— spørgsmål om trafikantens sub

jektive holdning til serviceni
veauet.

— spørgsmål om trafikantens reak
tion i form af ændrede rejsevaner.
Det viser sig (figur 3), at flertallet

af befolkningen (53%) ikke ønsker,
at myndighederne skal ofre mere på
snerydning og saltning. Det viser sig
også, at der er betydelig flere, der

Mener De, at myndighederne bør ofre mere i penge og materiel
på snerydning og saltning i vintermånederne, eller mener De
ikke, at mon bør ofre mere?

OFRE OFRE IKKE VED IALT ANTAL
MERE MERE OFRE IKKE SVAR
SNE- SALT- MERE
RYDN. NING

192
217

75

41

72
88
16

135
132
110

140

65
92
59

66

TOTAL 29 13 53 14 109 1500

Figur 3.

vintervedligeholdelsesindsatsen. En momenter. Det kan derfor være mis-
fjerdedel har gennemført mindre re- visende at angive procenter for be
duktioner (under 2%), mens en fjer- sparelserne i de amtskommuner,
dedel har gennemført større reduk- hvor indberetningerne viser beske
tioner. En amtskommune har gen- den forskel i forhold til sidste år. Kun
nemfØrt så stor en reduktion i sne- i amtskommuner, hvor der er be
rydningen, at man mener, at indsats tragtelige udsving, er besparelserne
mod glatføre er blevet forøget med angivet i procent.
ca. 10%. Den sidste fjerdedel af amts- Ved sammenligning med øvrige
og primærkommunernes oplysnin- indsamlede data, opinions-, trafik
ger er ufuidstændige. og ulykkestal benyttes en firdeling

Disse tal er— som tidligere nævnt— af materialet:
belastede af en række usikkerheds- — amtskommuner med uændret

Hvis De nu tenker specielt på de større gennemgående veje — mener
De så, at der har været forskel på snerydningen i år, i forhold til
tidligere år?

JA, JA, NEJ, VED IALT ANTAL

BEDRE DÅRLI- INGEN IKKE SVAR

I ÅR GERE FOR

I ÅR SKEL

9 % %

KØBENHAVN/FREDERIKSBERG 2 47 28 23 100 192

KØBENHAVNS AMTSKOMMUNE 4 42 38 15 100 217

FREDERIKSBORG AMTSKOMMUNE - 46 39 15 100 75

ROSKILDE AMTSKOMMUNE 4 66 14 16 100 41

STORSTRØMS AMTSKOMMUNE 2 15 66 17 100 72

VESTSJÆLLANDS AMTSKOMMUNE — 30 49 22 100 88

BORNHOLMS AMTSKOMMUNE - 49 44 7 100 16

FYNS AMTSKOMMUNE 1 29 52 19 100 135

ÅRHUS AMTSKOMMUNE - 33 43 24 100 132

VEJLE AMTSKOMMUNE 5 41 45 10 100 110

NORDJYLLANDS AMTSKOMMUNE - 23 51 26 100 140

RINGKØBING AMTSKOMMUNE - 52 34 14 100 65

VIBORG AMTSKOMMUNE 1 19 40 40 100 92

RIBE AMTSKOMMUNE - 48 43 8 100 59

SØNDERJYLLANDS AMTSKOMMUNE 2 29 43 26 100 66

TOTAL 2 36 42 20 100 1500

Figur 4.
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KØBENHAVN/FREDERIKSBERG

KØBENHAVNS AMTSKOMMUNE
FREDERIKSBORG AMTSKOMMUNE
ROSKILDE AMTSKOMMUNE

STORSTRØMS AMTSKOMMUNE

VESTSJÆLLANDS AMTSKOMMUNE

BORNHOLMS AMTSKOMMUNE
FYNS AMTSKOMMUNE

ÅRHUS AMTSKOMMUNE

VEJLE AMTSKOMMUNE

NORDJYLLANDS AMTSKOMMUNE

RINGKØBING AMTSKOMMUNE

VIBORG AMTSKOMMUNE

RIBE AMTSKOMMUNE

SØNDERJYLLANDS AMTSKOMMUNE

ønsker en større snerydningsindsats
(29C%) end forøget saitning (13d).

Der er markante forskelle mellem
amtskommunerne, men kun i Kø
benhavn/Frederiksberg Ønsker de
fleste en større indsats og kun i form
af snerydning.

På figur 4 og 5 ses svarene på
spørgsmålene om forskellene i for
hold til de tidligere år for hhv, sne
rydning og glatførebekæmpelse.

Det viser sig i begge tilfælde, at Ca.
halvdelen af de adspurgte mener, at
vedligeholdelsen er blevet ringere,
mens den anden halvdel mener, at
den er uændret. Dvs, den del af be
folkningen, der anser vedligeholdel
sen for forringet, er væsentlig større
end den del af befolkningen, der går
ind for en forøget indsats. Det må
tages som udtryk for, at flertallet af
befolkningen finder en reduktion af
serviceniveauet på vejene i vinter
månederne acceptabelt.

Dette skal ganske givet ses i sam
menhæng med, at kun 9% af trafi
kanterne har været udsat for ubeha
gelige trafiksituationer på de stØrrc
gennemgående veje på grund af vin
tervejret. Halvdelen af disse situati
oner forekom inden kl. 09.00.

Med hensyn til forholdet mellem
på den ene side hovedlandeveje og
landeveje og på den anden side
kommuneveje mener folk, at hoved
landevejene og landevejene er bedre
vedligeholdt end kommunevejene.
Der er igen store forskelle mellem
amtskommunerne. København/Fre
deriksberg-borgere har naturligvis

JA, JA, NEJ, VED IALT
BEDRE DÅRLI- INGEN IKKE

I ÅR GERE FOR
I ÅR SKEL

% % %

3 52 22 24 100 192
2 41 41 15 100 217
— 47 36 17 100 75
4 83 10 4 100 41

— 29 52 19 100 72

— 36 48 16 100 88
— 52 48 — 100 16
1 37 45 17 100 135

3 44 32 21 100 132

— 30 47 17 100 110

— 35 48 17 100 140
— 67 30 4 100 65

3 24 42 32 100 92

5 54 31 10 100 59
4 43 35 18 100 66

vanskeligt ved at besvare spørgsmå
let, mens holdningen i Københavns
amtskommune er delt. I resten af
landet er holdningerne helt mar
kante for, at vedligeholdelsen af ho
vedlandeveje og landeveje er bedst.

Til at prøve en af undersøgelsens
vigtigste hypoteser: sammenhæng
mellem gennemførte reduktioner i
vintertjenesten og befolkningens op
levelse af serviceniveauet, anvendes
den før omtalte firdeling af amts
kommunerne:

— en gruppe med uændret indsats

— en gruppe med små reduktioner
— en gruppe med større reduktioner
— en uklar/uoplyst gruppe

ANTAL På fig. 6 ses svarene på nogle af
spørgsmålene fordelt efter denne
gruppering.

En hypotese om, at der er en sam-
— menhæng mellem lokale ændringer i

vintertjenesten og offentlighedens
oplevelse af serviceniveauet, kan
ikke bekræftes af skemaet, idet amt
skommunerne med de små redukti
oner bedømmes bedst, mens offent
lighedens bedømmelse af de «uoply
ste» amtskommuner er den hårde
ste. Herimellem ligger såvel amts
kommuner med uændret praksis
som amtskommuner med større re
duktioner uden nogen konsekvent
rangfølge.

Dertil kommer, at variationen i de
enkelte amtsgrupperinger er så stor,
at det ikke er muligt at bekræfte en
hypotese om sammenhæng.

De afsluttende spørgsmål belyser,
om vinterens oplevelser har ændret
trafikanternes adfærd. Det viser sig,
at kun få ændrede trafikvaner, mens
lidt flere overvejede det.

Interesseorganisationernes
holdninger og erfaringer
Som led i den samlede analyse blev
gennemført en spørgeskemaunder
søgelse blandt et stort antal organi
sationer med tilknytning til vejtra
fiksektoren. Undersøgelsen skulle
give et kendskab til organisationer
nes holdninger til det nuværende

Mener De, at der har veret forskel p0 glatfgï’ebeknpelsen pO
de større gennemgdende ve7’e i dr, i forhold til tidligere dr?

TOTAL 2 43 38 18 100 1500

Figur 5

ANDEL AF ANDEL, SDM ANDEL, SOM ANDEL, SOM ANDEL, SOM

ADSPURGTE, MENTE, AT FANDT SNE- ØNSKEDE FLERE FANDT SNE-

SOM BLEV GLATFØRE- RYDNINGS— RESSOURCER RYDNINGS

UDSAT FOR BEKÆMPEL— INDSATSEN ANVENDT TIL INDSATSEN

UBEHAGELIGE SEN VAR VAR BLEVET FOR RINGE

TRAFIKSITU- BLEVET RINGERE

ATIONER I RINGERE SALT- SNERYD

VINTER NING NING

ANTAL
(i parentes: min, og max.)

AMTSKOMMU
10 39 32 19 28 13

NEM MED
(6—14) (24—52) (19—42) (12—28) (19—31) (9—20) 5

UÆNDRET

INDSATS

ANTSKOMMU 5 37 29 14 20 5

NER MED (5) (29—44) (15—33) (11—18) (13—28) (4—6) 3

SMÅ REDUK

TIONER

AMTSKOMMU 11 46 42 11 26 12

NER MED (7—17) (36—67) (30—52) (6—16) (25—38) (4—18) 4
STØRRE RR

DUKTIONER

UKLAREDG 13 66 50 14 41 23
UOPLYSTE (9—16) (52—83) (47—66) (7—24) (34—45) (16—37) 3
ANTSKOMMU
NEM

TOTAL 9 43 36 13 29 14

Figur 6. Oversigt over svar i opinionsundersoge(sen forde)t på grupperingen af amtskommuner.
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serviceniveau og til den eventuelle
ændring, man måtte have oplevet i
forhold til den forrige vinter. Der
udover var der mulighed for at få
nyttige erfaringer fra nogle af de pro
fessionelle brugere af vejnettet.

Der blev udsendt spørgeskemaer
til 18 organisationer, hvoraf de 11
har svaret. Heraf har 4 (LDV, P&T,
DSB og HT) ladet lokale afdelinger
svare individuelt, således at det sam
lede antal besvarelser udgør 51.

Besvarelserne er landsdækkende
og kan danne grundlag for en be
dømmelse af organisationernes
holdning til vintertjenestens servi
ceniveau i 1980/81

Det kan nævnes, at 77% aforgani
sationernes medlemmer/ansatte be
nytter alle vejtyper og at 42% mener,
at man i vinter har været udsat for
flere ubehagelige trafiksituationer
på det overordnede vejnet end nor
malt. Det fremgår også, at 52% me
ner, at deres medlemmer/ansatte re
gelmæssigt eller dagligt oplever
ubehagelige trafiksituationer som
følge af vintervejret.

De ubehagelige situationer, der
blev nævnt, var:
Isglat 58%
Pletvis isglat 48%
SammenkØrt sne 42%
Skift i vejrforholdene 15%
Spærret vej pga. sne 15%
Løs sne 8%
Snedriver 4%
Man udtalte dog, at vinteren 1981
ikke havde givet mere besvær end
normalt.

De tidspunkter på hverdage, hvor
de største besværligheder indtraf,
var der stor enighed om:
90% angav tidligere morgentimer
48% angav aften- og nattetimer
19% angav dagtimer.
På søn- og helligdage var svarene:
52% angav tidlige morgentimer
42% angav aften- og nattetimer
17% angav dagtimer.
Sammenholdt med kommentarerne
giver det et meget markant udtryk
for utilfredshed med vintertjenesten
i de tidlige morgentimer.
På spørgsmålene om, hvorvidt sne-
rydningen og glatførebekæmpelsen
var blevet ringere, blev svarene:
Snerydn ing
56% angav dårligere

6% angav væsentlig dårligere
4% angav ingen forskel

Glatførebekæmpelse
52% angav dårligere
17% angav væsentligt dårligere

Figur 7. Trafikuheld i vinteren 1979/80 og 1980/81.

10% angav ingen forskel.
Organisationernes oplevelse af ser
viceniveauet er dermed markant la
vere end opinionsundersøgelsens tal.
Organisationerne angav også at det
havde været mest fØleligt i januar og
i de tidlige morgentimer, samt at
myndighedernes indsats havde væ
ret bedst i februar.

Forskellen i myndighedernes ind
sats fremgår også tydeligt af besva
relserne:
48% havde bemærket forskel mellem
amtskommunerne
44% angav, at de ikke havde til
strækkelig erfaring herom
88% havde bemærket forskel mellem
kommunerne
6% angav, at de ikke havde tilstræk
kelig erfaring herom.
Spørgsmålet om forskel mellem
amts- og primærkommuners vinter
tjenesteserviceniveau blev besvaret
således:
46% angav amtskommunernes ind
sats som bedst
13% angav kommunernes indsats
som bedst
31% angav, at de ikke havde til
strækkelige erfaringer herom.

Herefter fulgte en række spørgs
mål om, i hvilke situationer det
kunne lade sig gøre at reducere ind-

satsen. Når det drejede sig om løs sne
og snedriver, var der delte meninger
om den nødvendige indsats størrelse.
Ellers var der en tydelig holdning til,
at indsatsen skal forøges.

Uheidstal for vinteren 1980/81
Uheldstallene for vinteren 1980/81
er opgjort på grundlag af foreløbige
tal fra Danmarks Statistik. Figur 7
viser de samlede uheld for de 14
amtskommuner for vinteren
1979/80 og 1980/81.

Der er sket et fald i antallet af
uheld i forhold til vinteren 197 9/80,
specielt markant når det drejer sig
om dødsulykker.

Ændringerne i uheldstallene er
sammenholdt med ændringen i sam
arbejdspartnernes vedligeholdelses
indsats (se figur 8).

Der kan ikke påvises nogen sikker
sammenhæng mellem redukti
onerne i serviceniveauet og ændrin
gerne i uheidstaflene.

Trafikmængder
En afundersøgelsernes hypoteser er,
at en reduktion af serviceniveauet i
vintertjenesten medfører en reduk
tion i trafikanternes aktivitetsni
veau.

Opinionsundersøgelsen viser, at

1979/80 1980/81

Uheld med personskade 2258 2191

Uheld med materiel skade 2133 1990

Antal dræbte 151 124

Antal tilskadekomne 2808 2630

PERSONSKADE- MATERIELSKADE- ANTAL ANTAL AMTS-
UHELD UHELD DRÆBTE KVÆSTEDE KOMMUNER

ÆNDRING I % I ALT
AMTSKOMMUNER — 3,4 —13,5 —10,6 — 6,8 5
UDEN REDUK

TIONER

AMTSKOMMUNER — 0,8 7,1 —32,6 0,5 3
MED SMÅ RE
DUKTIONER

AMTSKOMMUNER — 1,8 — 4,0 —13,5 —12,2 4
MED STØRRE
REDUKTIONER

UKLARE OG — 6,0 — 9,4 —12,5 — 7,5 2
UOPLYSTE

I ALT — 3,0 — 6,7 —17,9 — 6,3

Figur 8. Ændring i uneldstal fordelt på grupperingen af amtskommuner
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Figur 10. Skonnet udvikling i antallet af pigdæk.

det i den forgangne vinter kun i me
get ringe omfang har været tilfældet.

Som en yderligere beskrivelse af
trafikarbejdet er tællingerne fra
Vejdirektoratets permanente tælle-
stationer sammenlignet for 1. kvar
tal 1980 og 1981. Sammenligningen
bygger på månedlige totaltal for
samtlige stationer korrigeret for de
perioder, tællestationerne evt, har
været ude af drift.

I figur 9 er vist ændringerne i tra
fiktallene fordelt på amtsgrupperin
ger og måned.

Der er sket et generelt fald i trafi
ken, størst i januar måned. Det tyder
på en sammenhæng mellem vejens
tilstand og trafikarbejdet. Faldet er
tilsyneladende størst i de amtskom
muner, der har skåret kraftigst ned,
men der kan ikke påvises nogen sta
tistisk sikker sammenhæng mellem
reduktionen i serviceniveauet
(grupperingen) og trafiktallene.

Brug af pigdæk
Hvis serviceniveauet i vintervedli
geholdelsen generelt nedsættes, vil
en sandsynlig konsekvens være, at
flere bilister anskaffer sig — og bru

ger — pigdæk.
Salget afpigdæk må formodes i høj

grad at være styret aftrafikanternes
forventninger til vinterens vejtil
stande. Man kunne derfor forvente,
at alene presseomtalen af nedskæ
ringerne i serviceniveauet har øget
salget.

Pigdækkene importeres og fabri
keres kun i begrænset omfang som
færdige pigdæk, men fremstilles der
imod ved indskydning af pigge i de
såkaldte vinterdæk af en dækmon
tør. Både pigge og vinterdæk impor
teres af en række forskellige impor
tører, og arbejdet med indskydning
af pigge kan principielt udføres af en
hvilken som helst dækmontør, hvil
ket gør det vanskeligt at fremskaffe
rimeligt sikre oplysninger.

På baggrund af forespørgsler hos
brancheforeninger og enkelte impor
tører kan en skønsmæssig oversigt
opstilles (figur 10).

Der ses at have været en voldsom
stigning i bestanden af pigdæk de
sidste to vintre (79/80 og 80/8 1). Det
skyldes sandsynligvis henholdsvis
den strenge vinter i 78/7 9 og den for
ventede reduktion i serviceniveauet

i vinteren 80/81.
En øget brug af pigdæk betyder et

øget slid på vejbelægningerne. Som
konsekvens af en ændret vinterved
ligeholdelsesstandard er det vigtigt
at kunne kvantificere denne effekt.
Det har ikke været muligt inden for
undersøgelsens rammer at frem
skaffe datagrundlag for en seriøs
vurdering af effektens størrelse.

økonomi
De samlede udgifter til vintervedli
geholdelse på hovedlandevejene be
løb sig i regnskabsåret 1980 til 88,7
mill. kr. (1981-prisniveau). Heraf
udgjorde de variable udgifter 67,5
mill. kr., dvs. ca. 76w.

Formålet med de ændrede ret
ningslinier er at nedskære udgif
terne til vintervedligeholdelse. De
tager primært sigte på de vejraf
hængige udgifter, dels fordi det er
langt den største del, dels fordi de
faste udgifter*) næppe lader sig re
ducere væsentligt.

Som et led i den opfølgende under
søgelse er der derfor foretaget en op
gørelse af de vejrafhængige udgifter
i 1. halvår 1980 og 1981. Opgørelsen
er baseret på amtskommunernes
budgetrapporter for hovedlandeveje
og motorveje.

I enkelte amtskommuner er de
vejrafhængige udgifter ikke opgjort
særskilt, og der er da anvendt de to
tale udgifter til vintervedligeholdel
se. For de fleste amtskommuners
vedkommende er de anførte beløb
forbrug på opgørelsesdato, men i

enkelte tilfælde er kun angivet de
bogførte beløb.

I figur 11 ses således de indberet
tede vejrafhængige udgifter til vin
tervedligeholdelse på hovedlande
veje incl, motorveje for 1. halvår
1980 og 1981. Endvidere er den pro
centvise ændring fra 1980 til 1981
beregnet.

Som tidligere nævnt er det ikke
umiddelbart muligt at sammenligne
to vintres forløb. Der er derfor an
vendt samme analysemetode som for
uhelds- og trafiktal:

De amtskommuner, der ikke har
ændret praksis, udgør en reference

JANUAR FEBRUAR MARTS IALT, 1 . KVARTAL

ÆNDRING I %

AMTSKOMMUNER — 7,45 1,15 — 1,12 — 2,45

UDEN REDUK

TION

AMTSKOMMUNER — 7,30 2,18 — 2,43 — 2,48

MED SMÅ RE

DUKTIONER

AMTSKOMMUNER — 9,74 1,81 — 3,13 — 3,66

MED STØRRE

REDUKTIONER

UKLARE, UOP— — 7,15 3,06 — 0,46 — 1,49

LYSTE AMTS

KOMMUNER

IALT — 7,79 1,67 — 1,71 — 2,59

ABSOLUTTE

TAL FOR 577.199 640.781 647.057 1.865.D37

1981

Figur 9. Ændring i trafiktal fordelt på grupperingen at amtskommuner.

77/78 78/79 79/80 80/81

salg af pigge/pigdæksæt 2200 5000 15000 18000
Bestand af pigdæksæt 7500 10300 23000 38500

*( De faste udgifter består afgrundtakst (for
rentning og afskrivning af materiell, klar
gøringsudgifter, beredskabstillæg samt
drift og vedligeholdelse af siloanlæg og
salthaller.
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gruppe. Den procentvise ændring af
udgifterne i denne gruppe tages som
udtryk for forskellen mellem vinte
ren 1979/80 og 1980/81.

De Øvrige amtsgrupperinger er til
svarende udtryk for de ændrede ret
ningsliniers indflydelse på udgifter
ne.

Der er stor spredning indenfor
de enkelte grupper, hvilket bla. kan
skyldes geografiske forskelle på vin
terens forløb.

Der kan ikke påvises nogen klar
sammenhæng mellem reduktionen
af udgifterne og ændringen af ind
satsniveauet. Omvendt kan man
heller ikke afvise, at reduktionen i
indsatsniveauet har medført en til
svarende reduktion i udgifterne.

Hvis man som en sandsynlig (gen
nemsnits-) ramme for de opnåede be
sparelser sætter 10, fås — jvf.
regnskabsåret 1980 — en besparelse
på de vejrafhængige udgifter samt
kemikalier og grus på 6,8 mill kr. for
hovedlandevejsnettet.

Den eventuelle besparelse, ned
skæringen i serviceniveauet har gi
vet anledning til, skal sammenhol
des med de merudgifter, der påføres

samfundet. Det er tidligere nævnt,
hvorledes en Øget brug af pigdæk vil
give anledning til stigende vedlige
holdelsesudgifter på vejnettet.

Et andet samfundstab, som det
heller ikke har været muligt at op-
gøre i undersøgelsen, er trafikanter-
nes øgede tidsforbrug som følge af
vintervejenes lavere standard.

Konklusion
Det er betegnende, at der tilsynela
dende findes både et verbalt niveau
og et handlingsniveau. Det verbale
niveau karakteriseres ved intenti
oner og holdninger.

På det verbale niveau findes en
lang række vedtagne besparelses
retningslinier i amtskommunerne.
Disse følges ikke alle steder op på
handlingsniveauet. En af hovedår
sagerne hertil kan være, at det tager
tid, før de vedtagne retningslinier er
indarbejdet i den udførende del af
vedligeholdelsesorganisationen.

Opinionsundersgelsen og inte
resseorganisationsundersøgelsen
befinder sig i alt væsentligt på det
verbale niveau. Den megen debat om
besparelserne har tilsyneladende

påvirket oplevelsen af serviceni
veauet meget — også mere end de
faktisk gennemførte nedskæringer
berettiger.

Trafïktallene og amtskommuner-
nes indberetninger om den faktiske
vintervedligeholdelse illustrerer i
modsætning hertil handlingsni
veauet.

Denne forekomst af to niveauer
gør det svært at uddrage en samlet
konklusion af undersøgelsen.

Amtskommunerne har i stØrre el
ler mindre grad skåret ned på servi
ceniveauet i vintervedligeholdelsen.
Det har i undersøgelsen ikke været
muligt at påvise nogen klar sam
menhæng mellem ændringerne i
serviceniveau og udviklingen i tra
fik- og uheldstallene. Det har heller
ikke været muligt at finde nogen
klar sammenhæng mellem nedskæ
ringerne og de udgifter, amtskom
munerne har indberettet til Vejdi
rektoratet. Opinionsundersøgel
serne har følgende hovedkonklusi
oner:
— Befolkningens flertal er tilfreds

med vintervedligeholdelsen.
— Befolkningens flertal finder re

duktionerne i vintervedligehol
delsen acceptable.

— Interesseorganisationer er meget
negative overfor besparelser i vin
tervedligeholdelsen.

— De ubehagelige trafi ksituationer
optræder i de tidlige morgentimer.
De rammer hårdest de «professi
onelle» trafikanter med ofte sam
fundsvitale funktioner.

— Der er konstateret mærkbare for
skelle i vintervedligeholdelsen
mellem amtskommunerne og
(især) mellem kommunerne.

På denne baggrund kan det anbefa
les:
— at retningslinierne for vinterved

ligeholdelsen i morgentimerne ta
ges op til revurdering.

— at der arbejdes videre med at for
bedre registrerings- og dataind
samlingssiden i forbindelse med
evt, kommende undersøgelser.

— at der indhentes mere viden om
sammenhængen mellem service-
niveauet i vintervedligeholdelsen
og trafikkens størrelse og hastig
hed samt trafikuheldenes antal og
art.

Vejrafhængige udgifter

1.000 kr.
Nedgang

Gruppe *) 1980 1981 i % Bemærkning

Kommuner:

København IV - - -

Amtskommuner:

København I 3.197 1.560 51

Frederiksborg III 2.038 1.280 37

Roskilde IV 1.532 1.274 17

Vestsjælland III 3.975 2.743 31 Totaltal

StorstrØrn II 3.980 2.350 41 Totaltal

Bornholm I 604 552 9

Fyn II 2.589 1.158 55

Sønderjylland I 2.210 1.073 51

Ribe IV 1.600 805 50

Vejle III 3.562 1.840 48

Ringkøbing III 2.592 1.120 57

Århus II 2.785 2.200 21

Viborg I 3.150 1.890 40 Totaital

Nordjylland I 4.076 (1.658) (59) 1981: Kun

en del af
*) I: uændret praksis forbruget

II: små reduktioner bogført

III: store reduktioner

IV: uoplyst

Figur 11. Indberettede udgifter til vintervedligeholdelse pa hovedlandevejsnettet 1. halvar 1980 og 1981
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Totaflosning afvejkryds
med én leverandør. ER-ELECTRIC.

Koordinering er nødvendig.
når vejkryds skal etableres
eller udbygges.
Når De vælger at samarbejde
med ER-ELECTRIC, har De
alle krydsets installationer
samlet på én leverandør
og sikkerhed for tidsplanens
overholdelse.

Fuldstændig koordinering
ER-ELECTRIC kan løse
alle opgaver fra den første
planlægning til den færdige
montage. Det betyder én
projektleder, - og kun én
leverandør at holde styr på.

Færre opgravninger
ER-ELECTRIC kender det
totale projekt for vejkrydset
og koordinerer f.eks. ned
gravning af kabler til belys
ningen, trafiksignalanlægget
eller til skilteportalerne.
Det betyder en hensigts
mæssig afvikling af opgaven.

1

I

_

vide mere, så ring til os.
Hør mere om, hvordan vi for
en række kommuner og
amter har løst mange forskel
lige vejkryds, og lad os give
Dem et konkret tilbud.

ERELECTRIC
- et Brown Bover, selskab

ER-ELECTRIC AIS
Vejlevej 123
7000 Fredericia
Tlf. 05-924311

ER-ELECTRIC AIS
Malervej 9
6700 Esbjerg
Tlf. 05-1536 33

ER-ELECTRIC AIS
Vestergade 15-17
8000 Arhus C
Tlf. 06-1205 33

ER-ELECTRIC AIS
Diget 1
7100 Vejle
Tlf. 05-824733

ER-ELECTRIC AIS
Esbjergvej 20
6000 Kolding
Tlf. 05-533133

ER-ELECTRIC AIS
1-lesteha ven I
5260 OdenseS
Tlf. 09-14 04 33

ER-ELECTRIC AIS
Thorsvej 8
4100 Ringsted
Tlf. 03-615700

ER-ELECTRIC AIS
Bernhard Bangs Allé 17
2000 København F
Tlf. 01 -87 1311

Trafiksignalafllæg Vejbelysning

• projektering • projektering
• styreapparater, master • master

og lanterner • armaturer og lyskilder
• fundamenter • fundamenter
• kabler og montage • kabler og montage
• detektorspoler
• service og

vedligeholdelse Jordarbejder
• vej underforinger
• kabeigrave

Skilteportaler
• projektering
• portaler
• skilte
• armaturer og lyskilder
• fundamenter
• kabler og montage

Stikledning
og målerafsætning

Mindre gener for trafikken
og omkringboende
En koordineret opstilling
af master, standere og porta
ler og færre opgravninger
giver mindre gener for den

kørende trafik. Også de lokale
beboere generes minimalt.
når De vælger ER-ELEC
TRIC til totalleverandør.

Nærmere oplysninger
Når De er interesseret i at

.



Nød lærer nøgen kvinde
at spinde
eller prioritering at vedligeholdelsesarbejde i
Københavns kommune.

AfBørge Larsen og C. J. Probst, Stadsingeniørens Direktorat, Vejkontoret

Københavns kommunes vejnet om
fatter ialt Ca. 760 km vej, hvoraf ca.
360 km er offentlig vej. En nøjere
oversigt over omfanget i Øvrigt er
vist i fig. 1.

Vedligeholdelsen af vejbelægnin
gerne (og færdselsstriber) udføres af
eget mandskab og i vid udstrækning
med eget materiel, herunder to as
faltudlæggere. Kun brolægningsar
bejde, støbeasfaltarbejde og overfla
debehandlinger udføres ved entre
prenør. Vejkontoret har også eget la
boratorium til udførelse af forunder

søgelser og kontrol med udførte ar
bejder.

Danske og for den sags skyld også
udenlandske vejadministrationer
stilles i disse år over for den kends
gerning, at de til rådighed værende
midler til vejvedligeholdelse er ble
vet nedskåret eller blot blevet for
små til at dække udgifterne til den
vejvedligeholdelse, man hidtil har
anset for nødvendig.

Københavns kommune har i løbet
af 70erne mødt dette forhold, idet
Københavns kommune har været en

udbygget kommune rent vejmæssigt
i flere r, såvel hvad angår det se
kundære som det primære vejnet, og
nu i dag står vi med et totalt vejnet,
overtaget og parat til vedligehol
delse, hvor vii 60erne og 70erne sta
dig kunne forvente hovedfærdselså
rerne omlagt over anlægsbevillinger,
inden de var totalt nedslidte.

Tidligere tiders bevillinger til vej-
vedligeholdelse er alene blevet pris-
reguleret som kommunens budget i
øvrigt, d.v.s. uden hensyntagen til
bla. de stærkt stigende bitumenpri
ser. Dette budget kan dække nød
vendig vedligeholdelse af det sekun
dære vejnet, men ikke tillige vedli
geholdelse af hele det primære vej-
net, det vejnet, hvor vii de senere år
har fået flere større akseltryk, dels
fra lastvognstrafikken og dels især
fra det store antal bybusser. Behovet
for øget indsats med vejvedligehol
delse har nu vist sig i form af et syn
ligt antal stadigt stigende skader og

Totale vejnet: Ca. 710 km, heraf offentlig vej: Ca. 360 km. Som rummer:

2 Vedligeholdel- 2Offentlige veje km mill. m sesbudget x) kr/km kr/m
1981 i mio.kr.

RØrebaner 360 5,o 24,6 68.300 4,9o

Fortove 730 2,5 6,7 9.200 2,7o

Cykelstier 240 0,8 2,5 10.400 3,lo

I alt 32,8

x) Beløbet rummer alene vedligeholdelse af belægninger og er inkl, en opnået tillægsbevilling

5,0 mio.kr., men ekskl. fællesudgifter.

Fig. 1. Oversigt

Som allerede beskrevet i en artikel (»Vedligeholdelsesstrategi i Kø
benhavns kommune») i Dansk Vejtidsskrift nr. 9, 1979 og i »ingeniøren»
nr. 30, den 24/7-81, har Københavns kommune nu i nogle år arbejdet med
en langsigtet strategi for vedligeholdelse af kommunens veje. Nærvæ
rende indlæg er en opfølgning af de tanker, der dengang blev fremlagt,
bla. med angivelse af en række erfaringer siden da.
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akut opståede huller, hvilket har
krævet en stadig større del af bud
getmidlerne til akut reparation af
disse huller. En umiddelbar udvi
delse af budgetmidlerne til at imø
dega dette forhold, har i sagens na
tur ikke været mulig, hvorfor man
som vejbygger har været nødsaget til
at analysere problemet og finde ker
nen i det.

Midlerne til vejvedligeholdelse i
Kpbenhavn deles, når vi taler om kp
rebanerne alene, i midler til bære
lag. slidlag og reparationer. Vi an
vender hellere ordet bærelag» frem
for »forstærkning, idet byens vejnet
som helhed bør have den fornødne
styrke i sin opbygning samtidig med
vejens anlæg, fordi man af hensyn til
fortovskoterne i en storby ikke har
mulighed for at forstærke ovenpa.

En første grov beregning over bæ
relagenes og slidlagenes gennem
snitlige konstaterede brugstider
(kontra »skønnede levetider) med
deraf afledte nødvendige udskift
nings- og asfaltarbejder pr. år viste,
at vedligeholdelsesbudgettet til kø
rebanearbejder skulle omtrent for
dobles, hvis den investerede kapital
skulle bevares intakt.

»Nød lærer nøgen kvinde at spin
de», står der i overskriften, og det
skal forstås således, at selv om vi
nåede til den ovenstående erken
delse om manglende midler, måtte vi
alligevel med de eksisterende midler
søge at nå længst muligt. Måske p
grund af denne nød har vi iværksat
nogle vedligeholdelsesforanstalt

ninger, som det nu viser sig vil
kunne blive hensigtsmæssige under
de herskende forhold.

Danmark ligger som bekendt i et
klimatisk ustadigt bælte, som gør
vejvedligeholdelse vanskelig. Den
stadige skiften mellem frost og t i
vinterperioden, de betydelige ned
brsforekomster i form af regn, slud
og sne, gør jo, at vi meget ofte har
våde belægninger. og vandet er nu
engang den store skadevolder pa
vore veje — enten det kommer fra Un
derbunden eller fra overfladen.

København er heldigvis fri for al-

vorlige vandforekomster i under-
bunden, og evt, blød bund kan i de
fleste tilfælde imødegås i anlægsfa
sen. Derfor behøver vi sjældent ved
vedligeholdelsen at tage særlige
hensyn til eventuel frostfarlig bund.
Derimod har vi måttet erkende, at
vandnedsivningen gennem slidlaget
og ned i belægningen er et problem.
Det er jo sådan, at de traditionelle
malemetoder for asfaltbelægninger
taler om komprimeringsgrader, men
en vurdering af— eller en måling af—
hvor store vandmængder, der kan
trænge ned igennem selv velkom
primerede belægninger, har vi ikke
tidligere foretaget. Netop sådanne
undersøgelser foretaget ved at sætte
opborede borekærner under vand-
tryk og måle vandgennemsivningen
er nu indarbejdet og har hjulpet os
ved valget af de aktuelle slidlag.

Af det årlige budget er man altid
nødt til først at udnytte eller bruge
midler til de løbende småreparati
oner, d.v.s. fyldning af huller mv.
Hvis de årlige udgifter hertil begyn
der at være stadig stigende, og— som
en følge heraf — midlerne til fore
byggende vedligeholdelse (i form af
forseglinger, nye slidlag eller i den
sidste ende udskiftning af totalt
nedbrudte bærelag) bliver mindre,
hvis dette sker, er vejvedligeholdel
sen kommet ind i en ond cirkel». Da
denne udvikling blev klarlagt,
havde vi allerede været inde i den i
nogle år og været tvunget ud i ud
skiftninger af totalt nedbrudte bære-

ï iI.-
,._), ,1

Alvorlig nedbrudt vej.
Forebyggende vedligeholdelse har ikke kunnet iværksættes p.g a. verserende planer om omprofilering.

Meget utæt vejoverflade.
Velen kan dog stadg reddes ved udlægning at AB- eller OB-slidlag.
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lag, som sikkert kunne have været
undgået, hvis den onde cirkel havde
været erkendt noget tidligere og ind
satsen dengang koncentreret om de
arbejder, vi i dag finder økonomisk
optimale.

Viser målinger på en vej, at bære-
evnen ikke længere er til stede, er
vejen normalt blevet forstærket,
men det vil i et byområde sige, at
hele befæstelsen er udskiftet, hvil
ket er meget bekosteligt, især under
storbyforhold med vanskelige trafik-
forhold. Og når vi tidligere udnyt
tede en stor del af vedligeholdelses
midlerne hertil og til hulfyldning,
havde vi derfor færre midler tilbage
til den tredie form for indsats, nem
lig nye slidlag. Det har da også vist
sig, at slidlag på selv stærkt trafike
rede veje i København indtil i dag,
har haft en brugstid på op til tyve år,
inden vi forsynede dem med nyt slid-
lag. Dette er en brugstid, som frem
over ikke vil være realistisk, såfremt
slidlaget skal yde en rimelig beskyt
telse mod vandnedtrængning i de
underliggende lag.

Da vi hverken teknisk eller øko
nomisk kunne fortsætte i denne cyk
lus, greb vi til en løsning, som i Kø
benhavn har vist sig at være en øko
nomisk og vejteknisk acceptabel del
af vor strategi, hvorfor den skal
nærmere beskrives:

Vi har en vej opbygget med en
fleksibel vejbefæstelse, bestående af
makadam — eller GAB — bærelag med
et slidlag, som har været brugt i
mangfoldige år. Besigtigelse og un

dersøgelser viser, at befæstelsens
bæreevne er svigtende, at under-
bunden er ved at være opblødt, og
overfladen udviser mange afskal
finger, slaghuller, revner og rivnin
ger— alle de klassiske typer af skader
— som viser, at vejen er i forfald. Men
hvor kommer vandet fra? Som tidli
gere nævnt, kommer det i Køben
havn sjældent fra underbunden, det
kommer altså ovenfra, dels pa grund
af lunker og dels p.g.a., at hele vej-
overfladen er utæt, således at der
foregår en stadig vandnedsivning,
også vandnedsivning af underafkø
let vand i vinterperioden.

Det gælder altså om at lukke for
denne vandnedsivning ved en eller
anden form for vandtæt belægning,
en vandtæt belægning, der samtidig
skal kunne holde til ret store nedbøj
finger under hjulenes passage, idet
bæreevnen er svigtende. En sådan
belægning kan ifølge sagens natur
ikke være et til trafikken afpasset
‘>klassisk« hårdt og tykt slidlag, som
ellers skulle lægges på den type vej,
som der her er tale om. Vi vælger
tværtimod et relativt tyndt, fingra
dueret slidlag, som komprimeres
godt, vi taler her om ca. 45-50 kg/m2,
0/8 mm, pen. 200. I starten kaldte vi
disse slidlag ‘overlevelsesslidlag«,
fordi det først og fremmest var til
stræbt, at vejbelægningen blot
skulle overleve nogle ganske få år,
indtil en udskiftning alligevel var
nødvendig. Økonomiske beregninger
havde godtgjort, at brugstiden ikke
behøvede at være mere end to til tre

år for sådan et slidlag, før det var
afskrevet. Alligevel har vi slidlag af
denne type liggende, som har haft
væsentligt længere brugstider uden
at udvise alvorlige skader. Det vil
sige, at vi ved at hindre vandnedsiv
ning har standset nedbrydningen. Vi
har sandsynligvis ikke alene ud
skudt udskiftningen af bærelagene i
nogle år, men har grund til at tro, at
vi har genvundet vejens bæreevne,
og at vi fortsat kan vedligeholde den
med nye slidlag afAB eller OB, i en
lang årrække endnu. Ved at anvende
et slidlag med passende tykkelse og
en — muligvis — blødere bitumen end
tidligere, forbedre komprimeringen
ud over det hidtidige niveau og ved
opretning at sikre en ensartet tyk
kelse af slidlaget uden rivninger
over >buler< i underlaget, kan vi
opnå et i praksis vandtæt slidlag.

Det er derfor klart, at vii de sene
ste par år har vendt os mod den ved
ligeholdelsesstrategi, der går ud på,
hurtigst muligt at få det størst mu
lige areal af vejoverfladen gjort
vandtæt og derved hindre vandned
sivningen, således at yderligere ska
der forhindres, og sådan at vi — bog
stavelig talt: «hen ad vejen — kan få
flyttet pengemidler fra den akutte og
enkeltvise hulfyldning over på yder
ligere forebyggende arbejde.

Den indledende model vi i 1978
havde opstillet for vedligeholdelses
behovet af krebaner, har siden
kunnet revideres således, at hvor vii
1978 anslog manglerne på budgettet
i størrelsesordenen op til ca. 20 mio.
kr. ,ja, denne model har vi nu kunnet
revidere, sådan at manglerne pr. år i
dag skønnes til et sted mellem 5 og
10 mio. kr., dog skal der større mid
ler til i en overgangsperiode pa 2-3
år, dersom synlig bedring for alle
trafikanter ønskes opnået hurtigt.
Vi har haft den tilfredsstillelse at fa
vedtaget en tillægsbevilling til ved
ligeholdelsesbudgettet for indevæ
rende år på 5 mio. kr., bl.a. ud fra den
argumentation, som er blevet be
skrevet i det foregående. Også i bud
getforslaget for 1982 er der påregnet
en tilsvarende forøgelse på 5 mil. kr.,
nu håber vi blot, at man ved den en
delige budgetbehandling i efteråret
1981 vil vedtage denne budgetforø
gelse. Det er vor overbevisning, at vi
med disse ekstra 5 mio. kr. om året i
løbet af 5-10 år vil være i stand til at
vende udviklingen til det bedre. Men
de senst indtrufne stigninger på as
faltmaterialerne begynder desværre

På dette niveau skulle vi gerne have råd til at sætte ind, men heller ikke meget for.
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at belaste vore beregninger.
Efter at have klarlagt vor situa

tion og fundet vandnedsivningen
som vort største problem, har vi så
ledes forsøgt at koncentrere den
Iangtsigtede indsats i vejvedligehol
delsen på at imødegå dette problem.
Den daglige lapning af alvorlige hul
ler og skader fortsætter naturligvis
indtil videre i stort omfang (især i
kørebaner, hvor der også færdes cyk
lister), men efter hver asfaitsæson er
der allerede nu mærkbart færre kø
rebaner, som giver anledning til
‘>katastrofeudrykninger<.

Først når vi har genskabt og sikret
de i vejanlæggene investerede vær
dier for eftertiden eller — sagt på en
anden måde — genskabt vejenes
«fremkommelighed<, kan vi tage
stilling til, om der til den tid er råd til
et højere komfortniveau end det, der
eksisterede omkring 1970. Ved
hjælp af ovennævnte forudsætninger
om vejene i København, har vi for
muleret de praktiske krav, der skal
opfyldes for at bevare den investe
rede kapital således:

a) hindre vandnedsivning
b) sikre vandafledning og
c) hindre stødpåvirkningen.
Når ovennævnte er sikret, har vi

råd til yderligere service:
d) forbedre jævnhed
e) forbedre stØjgener
f) forbedre udseende.

For god ordens skyld bemærkes, at
friktionen stort set er tilfredsstil
lende i København, hvor den ikke er

det, henføres den til sikring af ve
jens fremkommelighed.

Disse mål skal nu direkte tilgode
ses ved vore bærelags-, slidlags- og
reparationsarbejder.

De skal selvfølgelig gennemføres
ved, at bærelag først udskiftes, når
det er virkeligt tvingende nødven
digt og i så fald kun på strækninger
og delarealer, hvor en håndrepara
tion eller er nyt slidlag ikke længere
kan forventes at få en brugstid, der
gør reparation eller nyt slidlag ren-
tabel, set i forhold til en øjeblikkelig
udskiftning af bærelaget. Derved får
vi minimeret udgifterne til bærelags
udskiftning og således frigjort flest
mulige midler til forebyggende ved
ligeholdelse af vejoverfladerne, dvs.
dels til nye slidlag af AB eller over
fladebehandling, og dels til håndre
parationer i form af forsegling af
revner og tætning af åbne vejover
flader med hensigtsmæssige forseg
lingsmaterialer.

Arbejderne udføres nu målbevidst
efter en teknisk/økonomisk vejved
ligeholdelsesstrategi baseret på
konkrete besigtigelser og undersø
gelser på stedet og fulgt op af vore
egne laboratorieundersøgelser. Hele
strategien er startet med det helt
grundliggende spørgsmål: Hvorle
des fastholder vi fremover værdien
af den samlede vejinvestering i Kø
benhavn? Med svar på dette grund
læggende spørgsmål har strategien
kunnet udarbejdes og mål og meto
der til dens gennemførelse formule
res.

Vi har formuleret målene forholds
vis simple og er nu i en situation,
hvor de fastlagte eftersyn af vejene
kan foretages på en måde, så de di
rekte er henledt på at opfylde disse
vedligeholdelsesmål. Fastlagte vej-
eftersyn klassificerer vejenes til
stand efter en simpel men rimelig
sikker metode, og denne registrering
danner grundlag for rækkefølgen af
vore istandsættelsesarbejder, idet
vejoverfladens tæthed prioriteres
højt, ligesom der sættes hurtigt ind,
hvor vi har store årlige udgifter til
småreparationer.

Som tidligere nævnt, viste bereg
ninger for år tilbage, at en udskift
ning afbærelag i det tænkte omfang
ikke var mulig inden for vejvedlige
holdelsesbudgettet. Vi har siden da
revideret, hvor store mængder, der
måtte blive behov for at udskifte
fremover, og er nået frem til væsent
lig mindre mængder, og måske vil
udviklingen vise, at vi kan styre
disse mængder endnu længere ned,
bl.a. ved hjælp af en tilfredsstillende
vedligeholdelse af de øvrige elemen
ter i vejen, nemlig især vejens over
flade. Det har således vist sig, at ad
skillige strækninger med makadam
befæstelse har kunnet genvinde bæ
reevnen ved hjælp af de omtalte ved
ligeholdelsesforanstaltninger. Ud
fra de brugstider, vi i dag håber på
fremover at kunne anvende, bl.a.
som gennemsnitstal ved budgetlæg
ning, er der i fig. 2 vist forventede
omlægningsbehov pr. år, middelom

Fortsætte side 262

Forventet om
Totale2antal lægningsbehov Midde1omlæing Omlægning 1981Belægningsart m 2 pr. år fremover 1971—1980 2

. ,nr 2 2 1000 mi 1000 m /ar 1000 ni /ar

Betonfundament 1.640 35 45 15
c’l

e
GAB-fundament

m (herunder Makadarn) 2.820 50 60 15

StØbeasfalt eller
special AB 1.640 70 55 15

b
cT
-1

‘ AB—slidlag 2.820 230 180 240
rH
a

Overf 1 adebehandling
OB

— 50 0 60

LØbende reparation (hånd
lapning og plombering) - 55 90 -

Fig. 2. Belægningsoversigt — offentlige veje i København
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Indledning Projektet

Den nye omfartsvej nord om Sønderborg, hvis vigtigste
strækning åbnes for trafik den 19. oktober 1981 at Hen
des Majestæt Dronning Ingrid, skal tore den gennem
gående trafik uden om Sønderborg og trafikken mellem
Jylland og den østlige del af Sønderborg uden om Søn
derborgs centrum. Begge dele vil medvirke til en hårdt
tiltrængt aflastning af Kong Chr. X’s bro. en tratikalt
overbelastet klapbro fra 1930, som indtil nu har været
ene om at klare både godsbane- og vejtrafik mellem
Sundeved og Als.

Denne forlægning, som blev vedtaget ved lov i 1976,
er det sidste større anlægsarbejde i en samlet, sidst i
1950’erne besluttet, udbygning at en hovedlandevejs
forbindelse fra Nyborg til Tønder, idet færgeruten Bøj
den-Fynshav blev indviet i 1967 og forlægningen syd
om Nybøl Nor med Egernsundbroen blev åbnet i 1968.

Et væsentligt led i forlægningen er den nye Alssund
bro, som fører over sundet ca. 2 km NV for Sønderborg.
Broen er udført i beton som højbro med en fri gennem
sejlingshojde på 33 m. Den samlede længde er 660 m og
nyttebredden 16 m.

Anlægsarbejderne blev påbegyndt i januar 1978, og
den vestligste, Ca. 1 km lange strækning fra Egernsund
vej (hovedlandevej 316) til Flensborgvej blev åbnet alle
rede i oktober 1980, først og fremmest tor hurtigst mu
ligt at eliminere krydset ved Frydendal, som har været
skueplads for en lang række alvorlige ulykker. Den 19.
oktober åbnes strækningen fra Flensborgvej til Vester
mark, inclusive den nye bro, medens åbningen at den
resterende strækning fra Vestermark til Augustenborg
landevej (hovedlandevej 315) af besparelsesgrunde har
måttet udskydes til efteråret 1982.

Den 11.5 km lange vejforlægning bygges som statsvej
(hovedlandevej) med tilslutningen til den eksisterende
hovedlandevej 316/315 syd for Botfelkobbel skov på
Jyllandssiden og ost for Madeskov på Alssiden.

Valget at tracé er foretaget således, at landskabet
omkring Dybbøl skanser er skånet mest muligt, og at
passagen over Alssund i umiddelbar nærhed at Søn
derborg by i en klar og homogen form er underordnet
det markante terræn på begge sider af sundet. På Als er
tracéen lagt nord om Ulkebøl for at tilgodese Sønder
borg kommunes udviklingsplaner.

Landskabet omkring vejanlægget er et typisk moræ
nelandskab skabt i den sidste istid. Blandt de forekom
mendejordarter dominerer kalkfrit moræneler kvantita
tivt med over 50%, medens de fleste andre almindeligt
forekommende jordarter er repræsenteret i mindre
mængder.

I den østlige ende fører vejen over Spang Nor, en
mindre Vig med op til 5 m tykke lag at materialer med
små forskydningsstyrker og stort vandindhold. Udskift
ningen at disse ikke-bæredygtige lag fandt sted under
udførelse af vejdæmningen, idet påfyldningsmateri
alerne blev indbygget med stejl front under fortræng
ning at de underliggende bløde lag. Arbejdet udførtes
for igangsættelse af jordarbejdet på de tilstødende
strækninger. hvorved opnàs. at initialsætningerne i det
væsentlige er overstået, når det samlede belægnings
arbejde skal udføres (lokaliteten ligger på den stræk
ning, der først skal åbnes i 1982).

Vejens normaltværsnit er for storstepartens ved
kommende udført med 8,0 m korebane og 3,5 m rabat
ter, hvoraf de 2.0 m er grusbefæstet. På strækningen
mellem Abenråvej (hovedlandevej 319) og Vestermark,
som vil blive den hårdest belastede strækning, er køre
banebredden dog udvidet til 15,0 m, hvilket også gælder
den nye bro. Vejen vil blive afmærket som motortrafik
vej og altså forbcholdt motorkøretøjer, idet dog kryd
sende trafik af enhver art tillades.
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Belægning Tilslutn ingsan læg

Omfartsvejens normaltværsnit er udført med en belæg
ning opbygget af et slidlag bestående af 4 cm asfaltbe
ton og et bærelag bestående at 6 cm grusasfaltbeton
type I (GAB I), 8cm grusasfaltbeton type II (GAB II) og 15
cm mekanisk stabilt grus. Under bærelaget 37 cm
bundsikringsgrus.

På den 4-sporede strækning er laget at GAB II for
øget til 12 cm for, under hensyntagen til den større
trafik, at opnå samme beregnede levetid som gældende
fpr den 2-sporede strækning (10 år).

I yderrabatterne er udført 2,0 m brede nødspor belagt
med 15 cm stabilt grus.

Broanlæg

Foruden selve højbroen er udført 4 mindre bygværker:
Broerne for Abenråvej og Vestermark er udført som

direkte funderede, forspændte pladebroer over 3 fag.
En fælles underføring for Sønderborg-Tinglev banen

og en kommunevej er udført som traditionel ramme-
konstruktion funderet på rammede jernbetonpæle.

Endelig er udført en cykel- og gangstitunnel ved Ul
kebøl efter Vejd irektoratets standardprojekt.

Ved de to vigtigste skærende veje, Abenråvej og Ve
stermark, er udført tilslutningsanlæg ude at niveau.
Specielt interessant er anlægget ved Abenråvej (bagsi
debilledet), hvis udformning (trompet plus halv ruder)
sigter meget bevidst på at lede størstedelen at trafikken
med ærinde på Als over den nye bro.

Herudover findes 4 vejkryds i niveau, hvoraf 2 er lys
regulerede og belyste.

Udførelse

Vejarbejdet er opdelt i følgende hovedentrepriser: Bro
er, dæmninger på begge sider at Alssundbroen, jord +
belægning Jylland og jord + belægning Als.

Vejanlæggets hovedmængder er følgende: Jordar
bejder 830.000 m3, bundsikringsarbejder 100.000 m3.
Broanlæg: Beton 3100 m3, slap armering 280 t, spændt
armering 20 t. Belægningsarbejder: Stabilt grus
140.000 m3, GAB 11110.000 m2, GAB 1110.000 m2. asfalt
beton 116.000 m2.

De samlede anlægsudgifter beløber sig for vejanlæg
get til Ca. 90 mio. kr. incl. moms. Hertil kommer arealer
hvervelsesudgifter på ca. 11 mio. kr.
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Projekterende, konsulenter, entreprenører Alssundbroen

Vejanlægget:

Projektering og tilsyn: Vejd irektoratet
Jysk Motorvejskontor
Cowiconsult,
Rådgivende Ingeniører AS

Vejdirektoratet
Statens Vejlaboratorium
(belægningsdimensionering)
Cowiconsult
Rådgivende Ingeniører AS
(geoteknik)
Edith og Ole Nørgård
Arkitekter M.D.L.
(æstetik, beplantning)
B. Boserup (beplantning)

Entreprenorer:
Broarbejder: Stenderup Jensen A/S

Jord og belægning.’ Stenderup Jensen A/S og
Ove Arkil A/S
K. L. Kristensen
F. C. Schultz A/S

Alssund broen:

Projektering og tilsyn: Cowiconsult
Rådgivende Ingeniører AS

Arkiteksbistand: Edith og Ole Nørgård
Arkitekter MDL.

Hovedentreprenor: Al ss und ko n sort i et,
bestående af:
0. G. Jensen A/S
AB Skånska Cementgjuteriet

Alssundbroen blev udbudt i oktober måned 1977 inde
holdende 2 broforslag hver delt op i 2 entrepriser: over-
bygning med kassedrager i forspændt beton og beto
nunderbygning samt overbygning med stålkassedrager
og betonunderbygning. Ved licitationen den 24. januar
1978 indkom tilbud fra 10 nationale og internationale
konsortier. Tilbudene viste, at stålløsningen for denne
bro ikke var konkurrencedygtig i forhold til en beton-
løsning, og endvidere at de tilbudte alternativer ikke var
så fordelagtige som det billigste tilbud på den udbudte
betonløsning.

Vejdirektoratet underskrev derfor den 20. april 1978
kontrakt med Alssundkonsortiet, bestående af 0. G.
Jensen AIS, Risskov og AB Skånska Cementgjuteriet,
Göteborg, om udførelse af det udbudte forslag til be
tonbro.

Arbejdet blev igangsat i marken i juni 1978 med ud
dybningsarbejder i sundet: ramning og belastning at
prøvepæle og indretning af arbejdsplads.

I vinteren 1977/78 gennemførtes for starten at broar
bejderne et opfyldnings- og kystsikringsarbejde på Als
siden, bla. med det formål at skabe et arbejdspladsom
råde for broentreprenøren.

Opførelsen af broen er forløbet i overensstemmelse
med den oprindelige tidsplan. Således blev underbyg
ningen færdiggjort i september måned 1980, og afleve
ring af overbygningen fandt sted ultimo september må
ned 1981, en halv måned før forudsat i kontrakten. Den
samlede byggetid kan derfor opgøres til 3 år og 4 måne
der.

De totale anlægsudgifter (incl. moms) beløber sig til
148 mill. kr. incl, projektering og tilsyn.

Kystregulering Als:

El-installationer:

Stenderup Jensen A/S

Monberg & Thorsen A/S
For- og bagside er fotograferet
at Scharling & Lassen ApS

Konsulenter:

Hovedlandevej Nord om Sønderborg Alssundbroen



Generel udformning Underbygning

Broen er udført som bjælkebro i 9 fag og er kontinuerlig
over alle fag med dilatationsfuger ved begge endepiller.

Hovedbroen, som spænder over den dybe del af sun
det, er udført i tre fag med et midterfag på 150 m og to
sidefag på 85 m.

Skibspassage sker gennem midterfaget, hvor gen
nemsejlingsbredden er 135 m og den fri gennemsej
lingshøjde mindst 33 m over en bredde på 50 m.

Symmetrisk om hovedbroen er opført rampeviaduk
ter med samme taginddeling 60, 60 og 50 m på begge
sider af sundet. Af økonomiske grunde er viaduktlæng
derne valgt relativt korte (170 m), idet dog vejdæmnin
gerne på begge sider ikke er ført længere frem mod
sundet end æstetisk forsvarligt.

Længdeprofilet har rampehældninger på 35% og en
vertikal radius på 8.000 m, med toppunkt sammenfal
dende med bromidten. Broen er retliniet i horisontalt
plan.

De to strømpiller (pillerne midt i sundet) er efter bort
gravning at de øverste dyndholdigejordlag, placeret på
henholdsvis Ca. 10 m og ca. 14 m vanddybde, begge
med undersiden i kote—13,5 m. Pillerne funderes på ca.
15 m lange, rammede jernbetonpæle med tværsnit
0,4x0,5 m, 140 stk. pr. pille.

Strømpillefundamenterne blev støbt inden for en tør
lagt byggegrubeindfatning udført at rammet stålspuns,
indvendig tætnet med undervandsstøbt bundprop.

Viaduktpillerne på lavt vand er tunderet på oa. 10-15
m lange rammede jernbetonpæle med tværsnit 0,4x0,5
m, 48 stk. pr. pille. Fundamenterne blev støbt i tørlagt
byggegrube af afstivet stålspuns, tætnet med under
vandsstøbt bundprop.

De to piller på land nærmest sundet er funderet på oa.
20 m henholdsvis Ca. 13 m lange rammede jernbeton-
pæle med tværsnit 0,3x0,3 m, 72 stk. pr. pille. De to
øvrige viaduktpiller på land samt endepillerne er tunde
ret direkte i de glaciale aflejringer efter afgravning af de
øverste slappe jord lag.

Overbygning

Hovedbroens overbygning er udført i forspændt beton
ved fri frembygning symmetrisk fra strømpillerne.

Det bærende tværsnit er udformet som en central
kassedrager med overliggende brobaneplade, udkra
get på begge sider af kassen. Brobanepladen er forsy
net med lastfordelende kantbjælker.

Kassedrageren er 8,0 m bred og har variabel højde,
8,0 m ved pillerne aftagende til 2,9 m ved midten af
hovedfagetog 3,0 m ved tilslutningen til viaduktfagene.

Overbygningen i viaduktfagene er udført i forspændt
beton ved støbning på fast stillads. Der blev støbt et helt
fag ad gangen startende med de yderste på hver side at
sundet.

Det bærende tværsnit er som for hovedbroens ved
kommende udformet som en central kassedrager med
udkraget brobaneplade.

Kassedragerens bredde er 8,0 m og konstruktions
højden konstant 3,0 m i alle viaduktfag.

Hovedlandevej Nord om Sønderborg Alssundbroen



Zusam menfassu ng Summary

Die neue Hauptlandstrasse nördlich um Sonderburg
herum mit der neuen Hochbrücke über Alssund ist die
letzte. grössere Teilstrecke einer durchgehenden
Strassenverbindung von Tondern bis Nyborg, nachdem
die Fährverbindung Bøjden-Fynshav und die Brücke
über Egernsund eröffnet worden sind, in 1967 bzw.
1968. Auf lokaler Ebene wird die Umgehungstrasse der
alten Eisenbahn- und Strassenbrücke über Alssund ifl
Sonderburg eine wesentliche Entlastung beibringen.

Die 11,5 Km lange Strasse, die dem Kraftfahrzeugver
kehr vorbehalten ist, ist grundsätzlich 2-spurig mit 8,0
m Fahrbahn und 2,0 m Standspuren. Die mittlere
Strecke, einschliesslich der Hochbrücke, aut der eine
besonders starke Verkehrsbelastung zu erwarten ist, ist
jedoch mit 15,0 m Fahrbahnbreite ausgebaut worden.

Die Fahrbahnbefestigung besteht aus einer 14 cm
Asphaltbetontragschicht (18 cm auf der 4-spurigeri
Strecke) und einer 4 cm Asphaltbetondeckschicht.

Ausser der Hochbrücke sind 4 kleinere Bauwerke er
richtet worden.

Die Bauarbeiten wurden im Januar 1978 eingeleitet,
und die wichtigste Strecke wird am 19. Oktober 1981
dem Verkehr übergeben. Die Fertigstellung der östli
chen 5 Km ist wegen Haushaltsparmassnahmen um ein
Jahr verspåtet worden.

Die Baukosten der Strassenanlagen betrugen 90 Mio.
Kr., und für den Grunderwerb wurden 11 Mio. Kr.
ausgegeben.

Die Hauptlandstrasse führt über Alssund auf einer
660 m langen Hochbrücke. Die höchste Fahrbahnhöhe
über dem Wasserspiegel ist 36,8 m, die Fahrbahnbreite
st insgesamt 16,0 m. Die Brücke ist ganz aus Beton.

Die Baukosten betrugen etwa 148 Mio. Kr. für die
Hochbrücke.

The New highway bypass North of Sønderborg with the
new road bridge across Alssund is the only remaining
part of a major highway connection between Tønder
and Nyborg. A terry connection from Bøjden to Fynshav
and a bridge at Egernsund have previously been op
ened to traffic, in 1967 and 1968 respectively. Locally,
the bypass will relieve an older bridge in Sønderborg, at
present accommodating alI rail and road traffic across
Alssund.
The new road is 11,5 km long and the main part is a
2-lane highway with a 8,0 carrigeway. On a minor
stretch, including the Alssund bridge, where heavy traf
fic may be expected, the carrigeway width is increased
to 15,0 m, allowing for 4 lanes.

The surfacing consists of a base of dense graded mix
14 cm thick (18 cm on the 4-lane stretch) and a 4 cm
wearing course also of dense graded mix.

In addition to the big bridge, 4 minor structures have
been erected.

The construction works started in January. 1978, and
the most important part of the road will be opened to
traffic on October l9th, 1981. Due to lack of funds, the
completion of the remaining 5 km will be delayed by
app. one year.

The total construction costs of the highway will be 90
mio. kr. (including VAT), and the expropriation expendi
ture amounts to 11 mio. kr.

The highway crosses Alssund on a 660 m long bridge.
The bridge deck at its highest is about 36,8 m over the
water surface and its total effective width is 16,0 m. The
bridge is made of concrete.

The total construction costs (inciuding VAT) for the
Alssund bridge amounts to 148 mio. kr.

Hovedlandevej Nord om Sønderborg Alssundbroen





Nye metoder- nyt materiel
Ikke alene i forbindelse med større maskiner til

REMIX og KOLDFRÆSNING kan WIRTGEN tilbyde det
største program i Europa.

På området mindre maskiner og specialudstyr er
udviklingen lige så omfattende:
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For nærmere oplysninger om udførelse at entrepriser, salg at
maskiner og specialudstyr, kontakt venligst

Koldfræser

Ø Wirtgen
Taulov Kirkevej 31-33, DK 7000 Fredericia
Tlf. 05-563322 Telex 51180 rewir dk



Påregnede “livsforlØb” for kørebanebelægninger i København.

osv.
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Anlæg AB AB
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Fig. 3. Påregnede «Iivsforlob for korebanebelægninger i København

lægninger i de sidste ti år, samt i
sidste kolonne vedligeholdelsesfor
anstaitninger i 1981. Tallene for
1981 viser, på hvilken måde vi forsø
ger at gennemføre vores strategi for
kØrebaner.

Til illustration af hvilke brugsti
der og hvilken vedligeholdelsescyk
lus vi indtil videre forestiller os i vo
res strategimodel, er i fig. 3 vist ka
rakteristiske københavnske belæg
finger og de vedligeholdelsesforan
staltninger, der forventes nødven
dige gennem årene fremover.

De skønnede brugstider ses at
være ganske lange, men vi anser
dem indtil videre for opnåelige ved
hjælp af foranbeskrevne strategi,
bl.a. forventer vi — som nævnt — at
kunne bevare mange gamle maka
dambefæstelser, uden at skulle for
stærke eller udskifte, men alene ved
fornøden (total) overfladevedlige
holdelse.

Københavns kommunes vejnet er
som tidligere nævnt udbygget, an
lægsarbejdet samler sig nu om ud
bygning af cykelstinettet, samt tra
fiksaneringer. I det hele taget står
indtil videre trygheds- og miljø
fremmende foranstaltninger i første
række. Man forsøger at planlægge og
koordinere i store sammenhænge ef
ter overordnede mål, og det gør, at
mange vejstrækninger er indeholdt i
flere helt forskellige «planlægnings
områder’, eksempelvis fjernvarme-
eller naturgasopvarmningsområder,
boligsaneringsområder og stillevejs
områder, hvor det inden for en kor
tere eller længere tid kan forventes,
at trafikmønsteret ændres. Det gør,

at mange veje og gader har været og
er ‘fredhellige’ for os vedligeholdel
sesfolk. Vi kan derfor ikke sætte ind
med vore slidlagsarbejder eller an
dre mere langsigtede, men hen
sigtsmæssige, vedligeholdelsesfor
anstaltninger i de veje, der ligger i
sådanne planlægningsområder ,

fordi dette udadtil ville se ud som et
indgreb i en eventuel kommende po
litisk beslutningsproces. Det har
for visse vejstrækninger hæmmet
vedligeholdelsen, således at den
økonomiske korrekte vedligehol
delse ikke har kunnet udføres, men
der synes på dette område at være en
vågnende forståelse for, at ressour
cerne bør udnyttes så hensigtsmæs
sigt, at vejvedligeholdelse kan sæt
tes ind også på vejstrækninger, der
indgår i «planlægningsområderne.
En sådan forståelse synes det muligt
at opnå, når strategien bag vedlige
holdelsen kan forklares.

Vi er af kolleger ofte blevet spurgt,
om det ikke kan virke frustrerende
at skulle vedligeholde vejene i en by,
hvor vejnettet er så hullet, som det er
i København i dag, og hvor indsatsen
må ydes på veje, der i den grad er
nedbrudte. Hertil kan man vel bedst
svare, at det virker mere frustre
rende for os at se vedligeholdelses
foranstaltninger foretaget på veje,
hvor de efter de oplysninger, vii dag
sidder inde med, af os må anses for
uhensigtsmæssige.

Indledningsvis er anført, at denne
artikel er en opfølgning af en tilsva
rende artikel fra 1979, og denne re
degørelse viser, at en strategi er ud
sat for stadige forandringer, efter-

hånden som erfaringerne ved dens
gennemførelse indhstes. Det er dog
vigtigt at bemærke, at det er meto
derne, der er foranderlige. ikke må
let.

Nyt fra
Vejdirektoratet V
Strategi C
Vejdatalaboratoriet har udsendt
rapport nr. 28, ‘Strategi C — et nyt
begreb i vejplanlægningen’. Rap
porten er et særtryk af en artikel i
Dansk Vejtidsskrift nr. 5, 1981.
Rapporten kan’ rekvireres på tlf.
02-91 96 33.

Vejtypevalg
I forbindelse med Vejregel nr.
4.30.01 Typekatalog for nye veje og
stier i åbent land er udviklet et nyt
program T424, Vejtypevalg.

Programmet beregner for forskel
lige vejtyper og trafikmængder de
samfundsøkonomiske omkostnin
ger, der inden for en given tidshori
sont er en konsekvens af anlæg af en
vejstrækning på 1 km. Desuden be
regner programmet det optimale ud
bygningsår for 2. trin ved en evt.
trinvis udbygning samt udvælger
den samfundsøkonomisk optimale
vejtype under de givne forhold.

Brugervejledning er udsendt til
laboratoriets abonnentkreds, men
kan iøvrigt rekvireres på tlf. 02-91
96 33.

Opbygning Traf ikbelastning
A
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Slurritex
mere end 100.000 m2 udlagt
i Danmark
Slurritex
to ryn ge r
og forsegler
gi. belægninger

EKAKI
KØBENHAVNS

ASFALTKOMPAGNI A/S
SCANDIAGADE14 2450SV

(01) 21 4111

epoke
r- for Epoke har hjulet

solidt plantet på jorden,
her er ingen sultne

motorer, der først skal
mættes. Og hjulet

giver samtidig - ganske
gratis - den nødvendige

vejafhængighed.

gratis
med...

TMK1O

I

ITM 35

Maskinerne er logiske
og enkelt opbyggede

uden unødvendige
installationer. På- og

afmontering tager kun
få minutter - med Epoke
er spredning kun at køre.

A/S ALFRED THOMSEN
Askov, DK -6600 Vejen
Tlf.: 05-360700

5 mm S(urritex på Motorvejsrampe, Fyn



Sikkerhedsmæssig effekt,
vej ledn i ng for vejbestyrelser
Af civilingeniør Else Jørgensen, Vejclirektoratet, SSV.

Ved vi noget om, hvorvidt det har haft en sikkerhedsmæssig effekt, når
danske veje er ombygget for at skabe større trafiksikkerhed?
Vi burde vide det!
Men hvordan undersøger man det? Hvad skal man tage hensyn til ved en
undersøgelse? Hvor sikkert er resultatet?
I SSV’s nye publikation »Sikkerhedsmæssig effekt, vejledning for
vejbestyrelser» gennemgås en metode, der kan anvendes ved
undersøgelse at den sikkerhedsmæssige virkning at vejombygninger. I
denne artikel gives eksempler på, hvad vejledningen indeholder.

Effektstudier
Sikkerhedsmæssig effekt, vejled

ning for vejbestyrelser» indeholder
forslag til en fremgangsmåde, der
kan anvendes ved måling af foran
staitningers virkning, såkaldte ef
fektstudier.

Når en foranstaltning gennemfø
res af sikkerhedsmæssige grunde er
det som regel en følge af et forarbejde
i form af analyse af uhelds-, vej- og
trafikdata samt af økonomiske over
vejelser. Dette forarbejde og gen
nemførelsen af foranstaltningen bør
følges op af et effektstudium, se fig.
2. Herved opnår man information
om, hvorvidt bestræbelserne for at
øge trafiksikkerheden har båret
frugt, og samtidig giver effektstudiet
ofte en indikation af, om der kan fo
retages yderligere forbedringer på
stedet. Et effektstudium på alle de
foranstaltninger, en vejforvaltning
har gennemført i et eller flere r, gi
ver endvidere grundlag for at vurde
re, om den samlede sikkerhedsmæs
sige indsats i disse år har været løn
nende.

Når hensigten med en foranstalt
ning er at mindske antallet af uheld,
vil det ideelle effektstudium være
baseret på en sammenligning af
uheldsdata fra en periode før foran
staltningen er gennemført med
uheldsdata fra en periode efter for
anstaltningen er gennemført. Sik
kerhedsmæssig effekt, vejledning for
vejbestyrelser» omtaler netop s
danne før- efter målinger af uhelds
data.

Effektstudium på en enkelt
foranstaltning
Praktiske eksempler på effektstu
dier af enkelte foranstaltninger har
været omtalt i en artikelrække i
Dansk Vejtidsskrift i 1979 og 1980.
Artiklerne er samlet i en publikation
‘Eksempler på effektstudier fra
SSV» fra november 1980. I eksem
pelsamlingen diskuteres imidlertid
ikke nøjere hvilke data, der skal ind-

Før
Efter

Fig. 1. Har ombygningen haft sikkerhedsmæssig effekt?
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samles til et effektstudium, eller
hvilke fejikilder, der kan optræde, og
hvad man kan gøre for at undgå dem
eller kompensere for dem. Vurderin
gen af resultatet omtales heller ikke
nærmere i eksempelsamlingen. Disse
spørgsmål gennemgâs derimod i den
nye publikation Sikkerhedsmæssig
effekt, vejledning for vejbestyrelser<
fra juli 1981.

Hovedtanken ved et effektstu
dium er, som allerede antydet, at
man optæller antallet af indtrufne
uheld i to lige lange perioder før og
efter, at foranstaltningen er gen
nemført. Hvis andre forhold er
uændrede, kunne man formode, at en
ændring i uheidstallet var udtryk for
foranstaltningens effekt.

Imidlertid vil man undertiden
være interesseret i at bruge en ef
ter-periode, der har en anden længde
end før-perioden. Forudsætningen
om uændrede forhold, bortset fra
foranstaitningen, er heller ikke altid
tilstede. I denne forbindelse er det
vigtigt at bemærke, at de trafikale
forhold i Danmark som helhed er
ændret i løbet af de sidste 10 år, og
det har givet sig udslag i et faldende
uheidstal. Er uheldstallet på det
sted, der undersøges, faldet tilsva
rende alene på grund afden alminde
lige udvikling og ikke på grund af
foranstaitningen?

I vejledningen foreslås en metode
til at korrigere for den generelle
uheldsudvikling i Danmark. Meto
den giver samtidig mulighed for at
anvende før- og efter-perioder af for
skellig længde.

Mulighed for korrektion for
generel uheldsudvikling
Korrektionen for den generelle
uheldsudvikling foretages efter føl
gende synspunkter:

Der optælles hvor mange uheld f,
der er indtrådt på et sted i en given
periode før en foranstaltning er gen
nemført. Hvis alle forhold er uænd
rede, vil man forvente, at der i en lige
så lang periode senere også vil ske f
uheld. Imidlertid er uheldstallet på
steder i Danmark, der ligner det, der
undersøges, ændret med en faktor C
fra før-perioden til den senere perio
de. Altså må man forvente, at uhelds
tallet på det undersøgte sted også
vil være ændret med en faktor C,
d.v.s. til f x C. Dette er under forud
sætning af, at der ikke er sket andre
ændringer på stedet, end hvad der
svarer til forholdene i Danmark som

Uheldsdata ] Vejdata j Tratikdata j
I I’ I

Koordineret
uheldsstatistik

Sort-plet
udpegning

Trin 1

Trin 2

Trin 3

Trin 4

Trin 5

Trin 6+

Trin 8

Trin 9

Detailanalyse af
uheidsmønstret 4——
på de sorte pletter

[rbedinger I

Vurderi og/priori
tering at forslag

_________________________________________________________

I
Gennemførelse I
af arbejder

og —
— _J

opfølgning

Fig. 2. Diagram over trin i uheldsbekæmpende arbejde.

UHELD, summeret månedsvis fra 1. januar 1970

Byområder Landområder

kryds f strækn. -- kryds T—kryds

AR - MD 7C—CO
70—01
70—02
70—03
70—04
70—O5
70—06
7C—07j
7C—C8
70—09
70—1 O
70—11
70—l2
71—01
71—02
71—03
71—04

0 0 0 0 0
80 54 226 39 44

168 147 437 67 82
259 233 632 103 136
366 312 841 143 191
511 420 1171 204 251
689 595 1501 285 348
876 730 1803 383 452

1338 895 2097 43 580
1204 1062 2416 553 670
1404 1232 2734 620 779
1568 1384 3335 679 873
1742 1512 3368 741 961
1895 1613 3608 787 1336
2013 1721 3828 835 1111
2133 1823 4068 876 1164
2269 1926 4327 942 1235 I

71—051 2449 ?072 4636 1015 1337
71—06] 2617 2215 4929 1103 1438

Fig. 3. Uddrag at aumtabel over personskadeuheld i Danmark fra 1. januar 1970. Det indrammede tal 1235
viser, at i danake T-kryda i landområder erderfra 1. januar 1970 til den 30. april1971 sket 1235 personskade-
uheld. Tabellen bruges til at finde antal uheld i en periode ved at subtrahere tabellena uheldstal for

yderpunkterne at perioden. Tabellen kan således benyttes til at beregne le og If,
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helhed. På de steder der undersøges
for sikkerhedsmæssig effekt, er der
dog sket yderligere den ændring, at
foranstaitningen er gennemført. Nu
tælles der faktisk i en efter-periode
af samme længde som før-perioden e
uheld. Foranstaltningen har da haft
en sikkerhedsmæssig effekt, der kan
udtrykkes ved fx C — e.

Korrektionsfaktoren C kan be
regnes af tabeller i vejledningen, se
eksemplet fig. 3. Af disse tabeller
kan det aflæses hvor mange uheld If,
der er sket i Danmark i den valgte
før-periode på steder der svarer til
det, der undersøges. Tilsvarende af
læses antal uheld i i den valgte ef
ter-periode. Uheldstallet på de på
gældende steder i Danmark er da
ændret med faktorenI0!Ii,som altså
er den søgte korrektionsfaktor C.

Er resultatet sikkert?
Den sikkerhedsmæssige effekt kan
som nævnt udtrykkes ved f x C — e.
Denne størrelse vil normalt have en
talværdi, som er forskellig fra nul.
Men betyder det, at der faktisk har
været en sikkerhedsmæssig effekt af
foranstaltningen eller skyldes det
blot tilfældigheder, at (f x C — e) er
forskellig fra nul? Ved et effektstu
dium er det nødvendigt at forsøge at
besvare dette spørgsmål.

Uheldstallene f og e er underka
stet tilfældig variation. Det er derfor
nødvendigt at undersøge, om forskel
len mellem fog e eller rettere mellem
f x C og e er så stor, at den ikke blot
skyldes tilfældigheder. Hvis forskel
len ikke skyldes tilfældigheder, må
den tilskrives forhold, der har påvir
ket uheldstallet systematisk. Disse
forhold må være foranstaitningen,
hvis der iøvrigt ved valg af metode er
kompenseret for systematisk varia
tion, der skyldes trafikmængdeæn
dringer, lovgivning o. lign. Ved et
signifikanstest kan man undersøge,
om forskellen mellem f x C og e er så
stor, at den kan anses for reel, d.v.s.
skyldes en systematisk variation. I
vejledningen vises eksempler på
simple signifikanstest, der kan be
nyttes i denne sammenhæng. Eks
emplet i fig. 4 viser en tabel, der kan
anvendes, hvis der ikke bruges no
gen korrektionsfaktor C. Et test, der
kan anvendes, når effektstudjet ud
føres med korrektionsfaktoren C,
omtales i et bilag i vejledningen.

I vejledningen diskuteres også,
hvorledes resultatet af signifikans
testet kan vurderes, og hvordan
denne vurdering får betydning for

Antal uheld Fig. 4. Tabel, der kan benyttes
ved test at reduktion i antal. Ta
bellen anvendes kun. nkr der
ikke bruges korrektionstaktor,
og når for- og efter-perioderne
er lige lange. Antallet af uheld i
før-perioden er angivet i 1. søj
le. I de tre øvrige soller aflæses
det antal uheld, der skal redu
ceres til, for at man kan tale om
en reduktion på henholdsvis
i %-signifikansniveau. 5%-sig-
nifikansnivesu og 10%-signifi-
kansniveau. Kryds angiver, at
en nedgang til nul ikke er sig
nifiksnt.

Far Efter

I’Fo-niveau 5’t’o-niveau 1007o-niveau

I xxx XXX XXX

2 xxx xxx xxx

3 xxx xxx xxx

4 xxx xxx 0

5 xxx 0 1

6 xxx 0 1

7 0 I 2

8 0 I 2

9 0 2 3

10 I 3 4

11 I 3 4

12 2 4 5

13 2 5 6

14 3 5 6

15 4 6 7

16 4 7 8

17 5 7 8

18 5 8 9

19 6 9 10

20 7 10 ii

Dato
STED.

______

mit
TIDS-

FORANSTALTNING AKSE UHELDSOPL YSNINGER

og
uheld SIT DR ALV LET EL SKITSE

personskader Perioder

fGr t fer

efter e=
mdr

,,forventet’effer f’C
efter

mdr

sporet prår’(f•C-e)’ Korrektion Cz IeZf

%redukt,on.__e
e uh psk

fC . I

X2(fCe)2
(f.e)C —

effekt +/2 (niveau) C

Årsdegnsfrafik. før efter

Fig. 5. Effektstudieskema, der kan anvendes ved undersøgelse at en enkelt torsnstaltnings effekt.

I skemaet registreres data vedrørende vejombygningen samt uheldsoplysninger. Beregningen af den

sikkerhedsmæssige effekt foretages nederst i skemaet, og der er også mulighed for at indføre beregninger
vedrørende en eventuel korrektionsfaktor. De beregninger, der skal gennemføres for at vurdere, om der er

tale om en reel effekt (X2-test), kan også foretages på skemaet. Skemaets brug gennemgås iøvrigt i et bilag i

vejledningen.
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1. = r (ei-kl•C,)2 = 0.1,8÷0.2÷0,6.1,3. 0,2÷ 2,1 = 6,2

,, N - i frihedsgrader

2 2=
(13_Q,91.31)2

= 5.8
(Ee,.Ef1)C (13+31)0,91

effekt •/? (niveau) ÷(ca2 %)

Fig. 6. Et skema der er anvendt til dataregistrering og eftektberegning på syv landevejskryds, der er ombygget, således at de er udstyret med svingbaner og
aekundærheller. Der er ved de syv ombygninger sparet 0,84 uheld pr. år pr. projekt, hvilket svarer til en uheldsreduktion pa 54%. Test i viser, at der ved hver at de syv
ombygninger opnås en effekt, der kan være tilfældigt udslag af én og samme fælles effekt. Test 2 viser, at den fundne fælles effekt er udtryk for, at de syv
ombygninger samlet har betydet en reel sikkerhedsmæssig gevinst.

forholdene på det undersøgte sted.
Kan man tro, at foranstaitningen
har virket godt? Bør der foretages
mindre forbedringer? Eller har for
anstaltningen slet ikke virket? Disse
spørgsmål kan bevares på grundlag
af vurderingen af signifikanstestet.

Effektstudium på flere
foranstaltninger under ét
I vejledningen beskrives en metode
til at gennemføre et effektstudium
på flere foranstatninger under ét.
Også i dette tilfælde nævnes hvilke
forudsætninger, der bør være opfyldt
ved valg af data.

Selve effektberegningen kan udfø
res ret enkelt, og man kan på grund-
Jag af den f.eks. få et indtryk af, om
en vejbestyrelses samlede sikker
hedsmæssige indsats har været løn
nende. For at kunne foretage en
mere korrekt vurdering af resulta
tet, bør man også i dette tilfælde ud
føre et signifikanstest. Det bliver dog
noget mere kompliceret, nr flere

foranstaltninger indgår i effektstu
diet. I et bilag gennemgås en metode,
der kan anvendes.

Vejledningens opbygning
Vejledningen består af to dele, en
mere teoretisk del og en praktisk be
tonet del. I den teoretiske del gøres
der rede for de data, der er nødven
dige ved effektstudier og de hensyn,
der skal tages ved dataindsamlin
gen. Vurderingen afresultatet omta
les også i denne del. Den praktiske
del udgøres af ti bilag, trykt på for
skelligt farvet papir for overskuelig
hedens skyld. Bilagene indeholder
bla. skemaer, der kan anvendes til
dataregistreringen, effektberegnin
gen og effektvurderingen, f.eks. som
fig. 5. I bilagene findes også de tabel
ler over månedsvis opgørelse af
uheld i Danmark på forskellige loka
liteter siden 1. januar 1970, der be
nyttes til beregning af le og I og der
med til beregning afkorrektionsfak
toren C. Endvidere anvises simple

signifikanstest i nogle af bilagene.
Alle bilag er suppleret med prakti
ske eksempler, som f.eks. vist iflg. 6.

Vejledningen kan fås ved henven
delse til SSV, tlf. (03) 72 34 20. SSV
udleverer også ekstra arbejdsske
maer. Hvert år i juli måned ajourfø
rer SSV tabellerne over uheldsud
viklingen i Danmark. 1oktober 1981
udsendes til alle vejbestyrelser ta
beller, der er ajourført indtil 31. de
cember 1980. Andre interesserede
kan få tilsendt disse tabeller ved
henvendelse til SSV.

Dato. In,t,oler:

EFFEKTSTUDIUM (uheld) for: Kryds, landområde, svingbaner, sek.he(Ier 3/2-80 .42
PROJEKTNR.

perio er md. refererretal Korriti Uheld f.r Forvt.ie Uheld eft.r
FerP1 EftarP9 ! i faktor C f uh.efterfC f.C-.

9

02 — 00/07 36 36 2582 2257 t87 5 4,35 2 2,35

02 — 00/8 36 36 2582 2315 090 9 8,10 1 7, 10

03 — 00/0 36 36 2479 2257 0,91 4 3,64 1 2,64

03 — 00/06 21 21 1578 1525 0,97 5 4,85 1 3,85

10 —00/12 36 36 2563 2257 0.88 3 2,64 3 -0,36

12 — 00/17 29 29 2193 2061 0,94 3 2,82 2 0.82

12 — 00/09 24 24 1749 1651 0,94 2 1,88 3 - 1,12

I alt for N prcyekter E 218 15726 14323 31 28,3 13 15,3

Sparet pt projekt pt år: (E (fc) -Ee1) = (28,3- 13)-— = 0,84 uh. pr. år pr. projekt

Samlet procentvis reduktion C)i - J = 283 - 13
100% =54 %r(t Ci, 28,3

Test

______

— 73 —

Ef,C, — 28,3 —

ni = e •

14323 -

15726 —
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Dansk Vejhistorisk Selskab

Af Ingeniørclocent Morten Ludvigsen, DIAB

giver et billede af udviklingen af det
samfundet.

Komité for vejteknisk Museum
Ovennævnte komité fik følgende
sammensætning:
Afdelingsingeniør J. Banke, Statens
Vejlaboratorium
Civilingeniør Jørgen la Cour, AOV
Ingeniørdocent Morten Ludvigsen,
DIA (formand)

danske vej net og dets betydning for

CivilingeniørH. C. Nørgaard, Vejdi
rektoratet (sekretær)
Amtsvejinspektør K. I. Poulsen,
Storstrøms Amtskommune
Fra februar 1980 har mag.scient P.
Ahrentzen, Statens Vejlaboratori
um, deltaget i komitéens arbejde
som suppleant for J. Banke.

Indsamling og registrering
Komitéen har ved en rundskrivelse
til amters og kommuners tekniske
forvaltninger spurgt om, hvilke ef
fekter de måtte være i besiddelse af,
som kunne være af interesse for et
vejteknisk museum.

Af svarene herpå fremgår det, at 3
amter og 16 kommuner mener at
ligge inde med effekter af interesse.
En del af disse er bragt til Statens
Vejlaboratoriums lager i Hedehuse
ne, andre beror stadig hos de respek
tive vejforvaltninger.

Til lageret i Hedehusene er også
bragt den damptromle fra 1927 som
FATCh skænkede Statens Vejlab”
ratorium ved dets 50 års jubilæum i
1978. Denne tromle, som vel kan

4

Som det formentlig vil være vejtidsskriftets læsere bekendt, nedsattes der
af vejdirektøren for Ca. 2 år siden en komité, som skulle arbejde for
oprettelse afet vejteknisk museum. Formålet med et sådant museum skulle
være, at et repræsentativt udvalg af genstande og andet
dokumentationsmateriale vedrørende tidligere tiders vejbygning og
vejfærdsel bevares for eftertiden og præsenteres på en sådan måde, at det

, -..

—

/
i iL

Damptromle fra 1927 skænket at FATCh til Statens Vejlaboratorium ved dettes 50 àrs jubilæum i 1978
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kaldes samlingens »flagskib’<, er
stillet til et kommende museums rå
dighed.

På lageret i Hedehusene findes
også en del instrumenter og andet
som er stillet til rådighed af Statens
Vejlaboratorium og andre.

Museumsarbejde i andre
nordiske lande
I Finland blev en vejmuseumsko
mité nedsat i 1977 efter indstilling
fra en forberedende arbejdsgruppe
nedsat i 1974.

I Norge blev et museumsudvalg
nedsat i 1974. En betænkning blev
afgivet i 1978.

I Sverige blev »Våghistoriska

Samlingarna» i Malmby påbegyndt
allerede i 1963. De må nærmest be
tegnes som et «One man show» af
byrådirektØr Uno Lindgren.
Arbejde med henblik på at oprette
vej museer er således begyndt tidli
gere i ovennævnte lande end i Dan
mark.

Nordiske vejmuseumsmøder er på
initiativ af de respektive nationale
komitéer afholdt i Finland i septem
ber 1980 og i Norge i august 1981.
Formand og sekretær fra den danske
komité har deltaget i disse møder og
har herigennem fået værdifuld in
formation og inspiration med hensyn
til det fortsatte museumsarbejde i
Danmark.

Man har i såvel Finland som
Norge udnævnt lokale kontaktmænd
i distrikter og fylker for museumsar
bejdet, hvilket i høj grad har bidra
get til intensivering af dette. Noget
tilsvarende bør overvejes etableret i
Danmark.

Dansk Vejhistorisk selskab
De svenske samlinger, og de museer,
der planlægges i Finland og Norge
må betegnes som etatmuseer, d.v.s.
museer i statsregi med direkte til
knytning til vejetaten.

Det ville være nærliggende, at
også et dansk museum etableres som
et sådant etatmuseum. Det blev
imidlertid, allerede ved komitéens
første møde den 5. september 1979,
konstateret, at de økonomiske pro
blemer herved antagelig ville blive
vanskelige at løse.

Man har derfor arbejdet med en
tanke om at lade et vejmuseum køre
regi af’ en sammenslutning, i hvis be
styrelse relevante offentlige myn
digheder, institutioner, foreninge
m.v. er repræsenteret. Dette skulli
give muligheder for at kanaliser
eventuelle fondsmidler, donatione
og anden økonomisk støtte til musc
et.

Komitéen har derfor sammen me’
vejdirektøren taget initiativ til op
rettelse af ‘Dansk Vejhistorisk Sel
skab».

I et udkast til vedtægter for et så
dant selskab er dets formålsparagra
formuleret som følger:
(1) At bidrage til at fremme interes

sen for den historiske baggrunc
for vejbygning og vejfærdsel
Danmark.

(2) At fungere som støtteselskab vec
oprettelse og drift af et vejtek
nisk museum.

Nævnte formål søges realiseret ved:
(1) Møder, studiekredse samt kon.

takt med tilsvarende instituti
oner i udlandet, specielt Skandi
navien.

(2) Formidling af indsamling og re
gistrering af effekter, der kar
tjene til belysning af den histori
ske udvikling af vejbygning og
vejfærdsel i Danmark.

(3) Fremme af registrering og kort-
lægning af eksisterende vej
strækninger, vejbroer og andre
relevante bygværker afhistorisk
interesse.

Selskabet foreslås ledet af en besty
relse bestående af:
2 medlemmer udpeget af vejdirekto

Diverse ældre lsndmålingsinstrumenter. der er stillet til rådighed for Vejteknisk Museum
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2 medlemmer udpeget af generalfor
samlingen.
Vort vejnet, og dermed vidnesbyrd
om de metoder, der til forskellige ti
der har været bragt i anvendelse ved
vejenes bygning, er en del af vor kul
turarv.

Det må derfor håbes, at der vil
blive en bred tilslutning til et Vejhi
storisk Selskab, således at denne arv
kan blive forvaltet på forsvarlig
måde for nuværende og kommende
generationer.

Vej- og Byplanforeningens
program for efteråret 1981

OKTOBER
Kommuneplaner
Tirsdag 27. oktober kl. 10.30-15.30
Jydsk Teknologisk Institut, Århus
Århus afd, og V&B.

I hovedstadsområdet er kommune-
planerne ved at være færdige, men i
resten af landet er kommuneplanar
bejdet først nu ved at komme igang.
Hvad kan vi lære af erfaringerne fra
hovedstadsområdet?

På mødet vil afdelingsingeniør Ulf
Hassager fra Helsingør kommune og
arkitekt Ole Gerstrøm fra Skovbo
kommune fortælle om planlæg
ningsprocessens forløb i de 2 kom
muner og om de færdige planer.

Desuden vil professor Hans B.
Mammen fra Arkitektskolen i Århus
tale om Planlægningens vilkår« og
lektor Peter Gundelach fra Institut
tet for Statskundskab vil tale om
«Borgeren og kommuneplanlægnin
gen

Deltagerafgift: 100 kr. for med
lemmer, 125 kr. for andre, junior-
medlemmer gratis.

Tilmelding er nødvendig til DIF’s
medlemsekspedition (01-15 65 65)
senest den 20. oktober.

Hvilken trafikpolitik?
Onsdag 28. oktober kl. 14.00-1 7.00
Ingeniørhusets Prometheussal
TØF og V&B

Efterårets andet møde i rækken
«Trafik — netop nu«.

6 politikere fra folketingets trafik-

NOVEMBER

Ekspropriationserstatninger
Tirsdag 3. november kl. 16. .00-18.00
Ingeniørhusets foredragssal
V&B

Mødet vil forme sig som et diskus

Overingeniør Jens Rørbech, Vejdi
rektoratet og civilingeniør Henning
Bang, Anders Nyvig A/S vil indlede
om Vejdirektoratets tanker om,
hvordan man i praksis kan skabe
miljøprioriterede landevejsgennem
farter i mindre byer.

Derefter diskussion.

atet
medlem udpeget af undervisnings

nstitutionerne DtH/DIA/Teknika/
WC

medlem udpeget af Amtsrådsfore
ingen
l medlem udpeget af Kommunernes
andsforening
i medlem udpeget af Nationalmu
seet
i medlem udpeget af AOV
1 medlem udpeget af Entreprenør
foreningen

sionsmøde med foredrag af og debat-
indlæg fra Kgl. Kommissarius F. J.
Boas og landinspektør Hans Fårup.

Sidstnævntes licentiatafhandling
om ekspropriationserstatninger ved
vejekspropriationer i amtskommu
ner indeholder en del personlige syns
punkter, som undertiden er i stærk
modstrid med den almindelige opfat
telse «på bjerget».

Kvindernes rolle i. byplanlægningen
Onsdag 4. november kl. 19.30

— Auditoriet, Odense Teknikum
Byplanteknisk Gruppe, AAR og
FAB, Fyn

En kvindelig forsker med flere års
erfaring i boligpianlægning set fra et
kvindeperspektiv, forskningsleder
Tarja Cronberg, SBI, fortæller om: —

Den fysiske byplanlægnings indfly
delse på kvindernes levevilkår. —

Kvindernes rolle i udformningen af
de fysiske miljøer.

I foredraget vil indgå aktuelle
planer og eksempler.

Planlægningens rolle for
familien
November
Odense Teknikum
Byplanteknisk Gruppe, AAR og
FAB,Fyn

En aktiv kvindelig socialrådgiver vil
røre ved en række sociale aspekter,
hvor man sætter fokus på familien og
dens måde at fungere i samfundet
på. Der lægges op til en drøftelse om:
— Planlæggerens måske håndfaste
«vi alene vide»-løsninger, som kan
give planer med store konsekvenser
for familien. — Hvilke konkrete løs
ningsmuligheder skal vi forsøge
fremover?

Strategi C — Miljøprioriteret
gennemfart
Hvor langt er vi kommet?
Tirsdag 17. november kl. 14.00
Mødelokale 007, Bygning 115, Dan
marks tekniske Højskole, Lyngby
IVTB og V&B

udvalg (A, B, C, D, F og Z) diskute
rer trafikpolitik og besvarer spørgs
mål.

Efter en kort indledende runde be
svares spørgsmål. Spørgsmålene er
udvalgt og grupperet blandt de
spørgsmål, der indsendes til TØF’s
sekretariat, Lille Kirkestræde 3,
Kbh. K. senest i. oktober. Politi
kerne vil have en uges tid til at for
berede svarene. Spørgsmålene kan i
et vist omfang følges op fra salen.

Ordstyrer: Uffe Jacobsen, TØF.

Erhvervslivets rolle i
byplanlægningen
Onsdag 28. oktober kl. 19,30.
Auditoriet, Odense Teknikum
Byplanteknisk Gruppe, AAR og
FAB, Fyn

Cand. scient. Ole Christiansen,
Odense kommune fortæller om de
nyeste erhvervsundersgelser pâ
Fyn — specielt Odense. Der lægges op
til en diskussion om erhvervslivets
rolle i den kommunale byplanlæg
ning: — Hvad kan kommunen gøre? —

Hvad kan erhvervslivet gøre? —

Hvad sker der i 80’erne?
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Vejvedligeholdelse
Torsdag 19. november kl. 15.00-18.00
Ingeniørhusets foredragssal
B-gruppen og V&B

Strategier i forbindelse med vejved
ligeholdelse. Hvordan sikrer vejbe
styrelserne sig, at den investerede
kapital i vejene ikke forringes, og at
vi får rimelige veje at færdes på?

Diskussionsledere: afdelingsinge
niØrerne C-J. Probst, Stadsingeni
ørens Direktorat, København og H.
Jul Jacobsen, Odense kommune
samt en repræsentant for Statens
Vejlaboratorium.

Posttransportens problemer
Tirsdag 24. november kl. 15.00-17.00
Ingeniørhusets lokale 302
TØF og V&B

Efterårets tredie og sidste møde i
rækken «Trafik — netop nu’».

Postvæsenets nye logistikchef vil
gennemgå, hvordan posttranspor
terne foregår, og hvordan dette store
og komplekse transportsystem for
bedres teknisk og Økonomisk.

Ordstyrer: Uffe Jacobsen, TØF.

DECEMBER

Danske vejplaner gennem
tiderne
Torsdag 3. december kl. 20.00
Ingeniørhusets foredragssal
V&B

JulemØde for foreningens medlem
mer med familie.

Vejdirektør Per Milner causerer
over emnet ‘»Danske vejplaner gen
nem tiderne».

Efter mødet byder foreningen på
julegløgg og æbleskiver.

Tilmelding er nødvendig til DIF’s
medlemsekspedition, tlf.
01-15 65 65.

Nyt fra FATCh

Nekrolog
Fhv. amtsvejinspektør, cand, polyt.
Peder Vilhelm Pedersen, Randers,
er den 16. september 1981 afgået ved
døden i en alder af 80 år.

P. V. Pedersen blev født i Karleby
på Falster og blev cand, polyt. (B) i
1926. Han startede sin karriere som
tilsynsførende ved ombygningen af
Lolland-Falsters Andels Svineslag
teri i Nykøbing F., men allerede i
oktober 1927 kom han til amtsvej
væsenet, nærmere betegnet som
amtsvejassistent ved Maribo amts
vejvæsen.

I november 1931 blev han teknisk
assistent ved Randers amts vejvæ
sen og i juni 1936 fulgte udnævnel
sen til amtsvejinspektør samme
steds, en stilling han bestred i 35 år,

Nyt fra
Vejdirektoratet V
Dimensionering af belægninger
Forslag til Vejregler for dimensione
ring af belægninger er nu udsendt til
høring. Høringsperiodens udløb er
sat til 1. oktober 1982.

Forslag til Vejregler for dimensi
onering af belægninger består af 3
dele: Vejledning, Diagram og Kata
log. De to sidstnævnte dele er bereg
net til at bestemme belægningen på
mellemstore henholdsvis på mindre
og mindre betydende anlæg. For
større anlæg anbefales belægnings
dimensionering ved hjælp af EDB
beregningsprogrammer.

Diagrammet omfatter såvel flek
sible som halvstive og stive belæg
finger. Dimensioneringen baseres

•
på kendskab til trafikbelastningen i
antal ækvivalente 10 t akseltryk
samt på viden om de anvendte mate
rialers elasticitetsmoduler. Mini
mumstykkelse for den samlede be
lægning er angivet afhængig af tra
fikbelastning og underbundens
frostflsomhed. Diagrammets an
vendelse er illustreret i eksempler.

Kataloget indeholder standardbe
lægninger. Belægningerne er rubri

til han i august 1971 gik af på grund
af alder.

P.V. var medlem af bestyrelsen af
amtsvejinspektørforeningen fra
1944-50 og fra 1955-61, herunder
som formand fra 1957-6 1. Endvidere
var han medlem af DIF’s hovedbe
styrelse fra 1946-52 og formand for
DIF’s afdeling for Midtjylland fra
1944-48.

Herudover var P.V. medlem af
utallige bestyrelser og udvalg, i
flæng skal nævnes Hadsundbroens
bestyrelse, Vejregeludvalget, Vejbe
lysningsudvalget og Tilsynsrådet for
statens vejlaboratorium.

P.V. var i sit virke en meget dygtig
amtsvejinspektør, der med en legen-
dansk hukommelse og en meget stor
forhandlingsevne styrede sit vejvæ
sen sikkert.

Samtidig tog han sig tid til og nød i
høj grad det kollegiale samvær, et
samvær der i hans 10 pensionistår
fortsatte blandt de nordjyske kolle
ger.

Jørgen Stenbæk

ceret i 4 trafikbelastningsklasser fra
«0-trafik» til «Tung trafik»’. I hver
belastningsklasse angives såvel
fleksible som halvstive og stive be
lægninger samt belægninger med
betonbelægningssten. Minimums
tykkelse for den samlede belægning
er angivet afhængig af trafikbelast
ning og underbundens godhed. Kata
logets anvendelse er illustreret i et
eksempel.

Vejregelforslaget kan, så længe
oplag haves, fås ved henvendelse til:
Vejdirektoratet, Vejregelsekretaria
tet, tlf. (01) 11 33 38.

• 7.10.03 Befæstelser

I
Vejregler for
dimensionering af
befæstelser

r
[Vejregelforslag I

k,It»k f.,n...d.. »*4..
-)
0
0.

-
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Nyt fra
Vejdirektoratet V
Saitlader og saltpladser
Vejregler for indretning af saltiader
og saltpladser er nu udsendt som bi
lag til cirkulære fra Ministeriet for
offentlige Arbejder.

Vejreglerne er vejledende og inde
holder bla, bestemmelser om over
dækning af saltiader og om, at salt-
pladser og saltlader skal forsynes
med belægning. Formålet med disse
bestemmelser er at beskytte saltet
mod fugtighed. Vejreglerne behand
ler i Øvrigt spørgsmål vedrørende
adgangsforhold, manØvreareal og
belysning samt for saltladers ved
kommende ventilation og korro
sionsforhold og for saltpladsers ved
kommende vejafvanding.

Vejregelabonnenter vil få vejreg
ler for indretning afsaltiader og salt-
pladser tilsendt i forbindelse med
førstkommende suppleringsudsen
delse til abonnementssystemet.

Gadesignalanlæg
Der er nu udarbejdet et forslag til
>‘Vejregler for signalanlæg«, august
1981. Formålet med vejregelforsla
get er primært at imødekomme det
behov, der er for bestemmelser der
præciserer anvendelsen af Justits
ministeriets bekendtgørelse og cir
kulære om vejafmærkning. Der er
desuden fastlagt rammer for på læn
gere sigt at udarbejde projekterings
regler, udbuds- og anlægsforskrifter

samt drift- og vedligeholdelsesregler
for signalanlæg.

Det fremgår af såvel vejregelfor
slag, som den tilhørende konsekvens-
beskrivelse, at der tilstræbes en be
grænset anvendelse af signalanlæg
til steder, hvor andre regulerings
former ikke er tilstrækkelige. Det
anbefales også at reguleringen i hø
jere grad end hidtil gøres trafikaf
hængig, bla. for at sikre respekten
for signalgivningen.

Reglernes indførelse forventes
ikke at medføre nogen væsentlige
Økonomiske konsekvenser, da de
stillede krav overvejende er udtryk
for almindelig anvendt praksis. En
skønsmæssig helhedsbetragtning
viser, at der vil kunne opnås en
mindre besparelse ved anvendelse af
de nye regler.

Vejregelforslaget er sendt til udta
lelse hos en række myndigheder og
organisationer med svarfrist den 1.
februar 1982. Vejregelforslag og
konsekvensbeskrivelse kan — så
langt oplag haves — fås ved henven
delse til Vejdirektoratet, Vejregel
sekretariatet, Havnegade 23, 1016
København K, tlf. 01-11 33 38.

Udbuds- og anlægsforskrifter
for betonbroer
Udbuds- og anlægsforskrifter for be
tonbroer blev udsendt i juli 1980.
Den første revision af forskrifterne
er nu udsendt. Revisionen omfatter
en ny udgave af vejledningen, en ny
udgave afparadigma for generalnote
(GN-P) samt tillæg af marts 1981.

Tillægget indeholder nye formule
ringer af teksten i paradigma for
særlig arbejdsbeskrivelse (SAB- P)
med hensyn til:
— pæleramning (afsnit 4.3.3),
— afformning (afsnit 5.4.2.6),
— beton (afsnit 8).

Endvidere indeholder tillægget
nye formuleringer af teksten i para
digma for tilbuds- og afregnings
grundlag (TAG-P) med hensyn til:
— beton (afsnit 8),
— overenskomstmæssige vinterfor

anstaltninger excl. snerydning
(afsnit 14.1),

— varmekanon, varmluftscalorifere,
lavtryksdampkedel og vinterran
gement, (afsnit 14.4 og 14.5) samt
opvarmning med varmetråde (nyt
afsnit 14.5).
Endelig indeholder tillægget kon

sekvensrettelser i paradigma for til
budsliste (TBL- P).

Ændringerne agtes ved en kom-

mende redaktion af forskrifterne
indføjet i selve paradigmaerne.

Ved fremtidig bestilling af Ud
buds- og anlægsforskrifter for beton-
broer vil revisionsmaterialet indgå.
Vejregelabonnementer vil få revi
sionsmaterialet tilsendt i forbin
delse med den førstkommende sup
pleringsudsendelse til abonnement-
systemet.

Revisionsmaterialet kan fås ved
henvendelse til: Vejdirektoratet,
Vejregelsekretariatet,
tlf. (01) 11 33 38.

v

love — cirkulærer — bekendtgørelser mm.

af Anne Marie Pico

Følgende love er kommet som
Iovbekendtgørelser med de æn
dringer, der er sket siden lovenes
ikrafttræden:
— Bekendtgørelse nr. 345 af 25. juni

1981 af lov om miljøbeskyttelse.
— Bekendtgørelse nr. 352 af 2. juli

1981 af lov om ferie.
— Bekendtgørelse nr. 375 af 8. juli

1981 af lov om stempelafgift.

Justitsministeriets bekendtgø
relse nr. 428 af 17. august 1981 om
ændring af bekendtgørelse om
vejafmærkning
I vejafmærkningsbekendtgørelsens
§ 63 stk. 3 ændres tidspunktet 1. sep
tember 1981 til 1. september 1983
vedrørende anvendelse af visse tav-
ler.

Bekendtgørelsen træder i kraft
den 1. september 1981.

i
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HOTACO producerer alle typer asfaltvejmateria
ler og knuste stenmaterialer p fabrikkerne i
Gammelrand ved Svebølle. Vi udfører asfalt
belægninger med moderne udlægningsmateriel.
Løbende laboratoriekontrol under produktion og
udlægning giver sikkerhed for ensartet kvalitet.
SKÆRVEBÆRELAG ekspederes hurtigt med stor
læssekapacitet. Hver 10. dag foreligger ‘friske»
analyseresultater, som De er velkommen til at
rekvirere.

Telefon 03 433334
4300 Holbæk
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LAIGAARD “BRYDEREN”
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‘BRYDEREN” _
— SNEPLOVRAMME
— — KORT MODEL —

med Standard parallellØt passende for montering af alle ——
plove med tilkobling overensstemmelse med “DS” 7980,
forsynet med dobbeltvirkende cylinder for tryk og loft,
komplet med monteringsbeslag til lastbil, træktriangler
og stoddæmpere med hefæstigelser til vognfedre.

—
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FABRIK FOR VEJMASKINER
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__________
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HELSINGFORSGADE 6 AARHUS N TLF.lO6l 16 24 44
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£AGAARD

LANGELANDS
KEMISKE FABRIKER
vi interesserer os for færdseissikkerhed
— det har vi gjort i 12 år

møbler
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 boidbaner
Striber til advarsel
Striber til anvisning
Striber til svømmebassiner

Malede striber
Termoplast striber
Nedfræsede striber
Hvide striber
Sorte striber
Farvede striber

helge
bruhn a-S

Ellegtrdvej 13— 6400 Sonderborg

04-42 17 10

yv
Longelse
09-501016



2 mand
sætter
2-300m
kantsten
pr. dag
Når først underlaget er orden
går det hurtigt med
Phønix Spikma-kantsten.
Men det er blot en af
årsagerne til, at denne
kantsten vinder frem overalt.

Ring eller skriv efter nærmere
oplysninger og referencer.

AS PHØNIX
Tagpap og Vejmaterialer
6600 Vejen
TIf.053611 11
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