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Trafikulykkerne har deres
årsager, del 3
Af Ulla Engel og Lars Krogsgård Thomsen, forskere i Rådet for
Trafiksikkerhedsforsknings sekretariat

I anden del (Dansk Vejtidsskrift nr.
11, 1982) af denne artikelserie be
handledes to meget simple forsøgs
planer, der er anvendelige, når man
Ønsker at udtale sig om den sikker
hedsmæssige effekt af en given færd
selsmæssig foranstaltning, f.eks. en
signalregulering. De to forsøgspla
ner kaldes henholdsvis «med/uden»
og «før/efter». Ved at kombinere de
to forsøgsplaner fås hvad, der kan
kaldes et «før/efter-studium med
kontroigruppe». Denne forsøgsplan
gennemgås i det følgende efter en in
troduktion af det nødvendige begreb
den generelle udvikling.

Den generelle udvikling
I tidsrummet 1976 til 1981 er sket et
markant fald i antallet af person
skadeulykker, jf. tabel 1.

Til sammenligning er givet det af
Vejdirektoratet udarbejdede trafik-
indeks. Dette er fremkommet som
et vejet gennemsnit af tællinger fra
58 permanente tællestationer. Der
er muligvis en overrepræsentation
af stærkt biltrafikerede gader og ve
je.

Hvis man antager, at indekset af
spejler trafikarbejdet i Danmark, og
i lighed med i denne artikelseries
anden del antager, at der eksisterer
en lineær sammenhæng mellem
ulykkestal og trafikarbejde, får man
et forløb som vist pâ figur 1.

På det foreliggende grundlag vil
konklusionen være, at ulykkestal
lene justeret for trafikindeksets ind
flydelse viser lavere værdier for de

seneste år sammenlignet med de tid
ligere. Man kan altså, med de
nævnte bemærkninger om indeksets
repræsentativitet in mente, antage,
at der er en generel nedadgående
udvikling i landets samlede færdsels
ulykkesfrekvens. Et sådant tids-
forløb vil i det følgende blot blive be
tegnet som den generelle udvikling.

Før/efter-studium med
kontroigruppe
Efter disse indledende bemærknin
ger gennemgås den konkrete for
søgsplan. En hyppigt forekommende
måde at præsentere ulykkestal på er
under formen givet i tabel 2.

I forbindelse med før/efter-studiet
i artikelseriens anden del kunne

I denne tredie artikel fortsættes gennemgangen af elementerne i en
systematisk ulykkesforebyggelse. I den første artikel berørtes
filosofien bag sortplet-udpegning. Denne tredie artikel vil ligesom den
anden omhandle mulighederne for at vurdere betydningen af
sikkerhedsfremmende foranstaltninger. I den kommende fjerde
artikel samles elementerne til den systematiske ulykkesforebyggelse,
og kritikken af og den nyeste forskning i sortplet-metodikken vil blive
gennemgået.

år: 1976 1977 1978 1979 1980 1981

personskadeulykker 15951 15942 15705 13467 12334 11257

trafikindeks 95,4 98,4 100,0 98,1 92,9 90,7
(Vejd i rektoratets)

ulykker/trafikindeks 167,2 162,0 157,1 137,3 132,7 124,1

*
1978

*
1976

*
1977

*
1979

Tabel 1. Oversigt over udviklingen i personskadeulykker mv.

Færdselsulykker
med personskade

15705

13467

12334 -

11257 -

Figur 1. Afbildning af personskadeulykker i Danmark som funktion af Vejdirektoratets trafikindeks. Der ses

en aftagende «ulykkesfrekvens» som funktion at årene.

*
1980

* 1981

91,5 93,0 94,5 96,0 97,5 99,0 100,5
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man forestille sig, at man havde fun
det et kryds med samme karakteri
stika som det aktuelle kryds Århus
gade/Randersgade. Da Århus/Ran
dersgade i efter-perioden er forsynet
med lysregulering kunne man, hvis
man undlod at installere et signal i
dubleringskrydset, opnå ulykkestal
svarende til tabel 2.

Det er vigtigt her at bemærke, at i
forbindelse med den nævnte trafik
sanering på Østerbro, hvori omtalte
kryds indgår, er det af en række
praktiske grunde ikke muligt at
finde et egentligt kontrolområde. I
projektet har det derimod været mu
ligt at finde ulykkesgrupper, der
rummer den generelle udvikling,
idet disse typer af ulykker ikke er
søgt påvirket afsaneringen. Man ta
ler således om intern kontrol.

Det er ligeledes vigtigt at mærke
sig, at tabel 2 kun omhandler ulyk
kestal og ikke frekvenser. For at for
søgsplanen og evalueringen skal
være meningsfuld er det altså nød
vendigt, at trafikmængderne udvik
ler sig ens fra før-til efter-periode. I
Østerbroprojektet er der tale om
ulykkesfrekvenser med kontrol-
gruppe. Mere om dette nedenfor.

Vi vender nu tilbage til tabel 2. Et
konkret eksempel på et studium af
denne type er forsøget med 50 km!h
som generel grænse i en række
schweiziske byer. Figur 2 til 5 giver
eksempler fra efter-perioden. Figur
2 og 3 viser forsøgsområder med 50
km/h, mens figur 4 og 5 er eksempler
på gader i kontrol-områder.

Arbeitsgruppe Verkehrssicher
heit har i 1982 udgivet sin anden
delrapport (2. Zwischenbericht), jf.
litteraturlisten, og halvvejs gennem
forsøget har man publiceret de indtil
da observerede tal for tilskadekomne
i de to områder.

I tabel 3 er de omtalte tal vist.

Hypotesen svarende til den viste
tabel 3 er formuleret som »Tempo 50
har ingen indflydelse på ulykkes
hyppigheden», (Arbeitsgruppe Ver
kehrssicherheit, 1982).

Tabel 3 kan med hensyn til for-
tolkning opfattes på flere måder. I
dette tilfælde vil det være korrekt at
opfatte den som en homogenitetsta
bel, idet hypotesen er ækvivalent
med udsagnet »andelen af tilskade
komne i forsøgsområdet er den
samme før og efter indførelsen af
tempo 50».

Andersen (1980), side 147 ff, viser

tidspunkt for efter
omräde

forsogsområde Uff Ufe

kontrolomràde Ukf Uke

Tabel 2. 2x2-antalstabel til for/efter-studium med kontrolgruppe.

periode før efter
område

Forsøgsområde 1260 1100
55% 52%

Kontrolområde 1026 1019
45% 48%

100% l00%

Tabel 3. Tilskadekomne trafikanter i Schweiz fordelt etter område og tidspunkt.

Figur 2. Gade i forsogsområdet, Zürich - Canton Zürich.

Figur 3. Gade i forsogsområdet, Gossau - Canton Zùrich Land.
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Figur 5. Gade i kontrolområdet, Lavigny - Canton Vaud.

på en elegant måde, hvorledes for
skellige hypoteseformuleringer
ytrer sig i relation til tabeller som
tabel 2 og 3. I daglig tale benyttes
ofte, noget upræcist, termen chi-i-
anden test, hvis teststØrrelse kan
tolkes som observationernes afvi
gelse fra den formulerede hypotese.
I det foreliggende tilfælde viser det
sig, at man med nogen sikkerhed
kan slutte, >‘at hypotesen om samme
ulykkeshyppighed kan afvises«.
(Arbeitsgruppe Verkehrssicherheit,
1982, side 18).

Som tidligere behandles regne-
teknikken ikke nærmere, idet der
henvises til Andersen (1980) og Con

radsen (1976). Af særlig interesse for
det specielle, men hyppigt forekom
mende 2x2-tilfælde er Cox (1980)
nyttig.

I det foreliggende tilfælde ses der
næppe nogen generel udvikling i
kontrolområdet, og den betragtede
reduktion på 160 tilskadekomne til
skrives således hastighedsbegræns
ningen.

Som nævnt forudsætter en for
søgsplan som den i Schweiz anvend
te, at færdselsmængdeændringer fra
før til efter er ens i de to områder.
Dette er en restriktion på benyttel
sen af metoderne knyttet til tabel 2
og 3. For at undgå dette har man i

forbindelse med RfTs trafiksane
ringsprojekt sørget for at have færd
selsmængder svarende til de fire ob
servationsgrupper. I dette tilfælde
bliver der tale om et før/efter-studi
um af ulykkesfrekvenser med kon
trolgruppe. I en senere artikel vil re
sultaterne og en række af metoderne
fra østerbroprojektet blive gennem
gået.

Hvilken forsøgsplan skal man
vælge?
Med denne og den foregående artikel
i baghovedet er der nu tre forsøgs
planer at vælge mellem. I det føl
gende skal fordele og ulemper ved de
tre forsøgsplaner gennemgås. Ind
ledningsvis gøres der opmærksom
på, at der i alle tre tilfælde er tale
om ulykkesfrekvens-analyser, hvor
ulykkerne sættes i relation til de ak
tuelle færdselsmængder.

I. Med/uden-studium. I samme
tidsperiode sammenlignes to områ
der henholdsvis med og uden en gi
ven færdselssikkerhedsfremmende
foranstaltning; i artikelseriens del to
var foranstaltningen en cykelsti.

I med/uden-tilfældet er det vigtigt
at finde to områder, der har s
mange lighedspunkter som muligt.
Det er naturligvis af afgørende be
tydning, at ulykkesproblematikken
er ens i de to områder. Derudover må
trafikantsammensætningen også
ligne hinanden. Ulykkesbilledet for
områder, hvor fodgængerne tegner
sig for 50% af færdselsmængden (ty
pisk for forretningsgader), er nød
vendigvis et andet end for gader,
hvor andelen er 5%. Herudover har
en række geometriske og funk
tionsmæssige forhold også en væ
sentlig betydning. I nogle tilfælde
kan disse problemer løses ved et rig
tigt valg af område, og i andre kan
der kompenseres for forskellighe
derne ved at gøre analysen flerdi
mensionel, jf. III om før/efter med
kontroigruppe.

II. Far/efter-studier. I dette til
fælde kan man opnå identiske ge
ometriske og funktionsmæssige for
hold bortset fra den eventuelle for
anstaltning, som ønskes afprøvet.
Ulempen ved dette studium er, at ef
fekten af foranstaltningen kan blive
blandet med en eventuel generel ud
vikling som nævnt i forbindelse med
figur 1.

Artiklen afsluttes side 343

--

Figur 4. Gade i kontrolområdet, Morges - Canton Vaud.

326 Dansk Vejtidsskrift nr. 12 . 1982



Anvendelse af Chem-Crete
på forsogsstrækninger

Af afdelingsingeniør A. Skjoidby, Statens Vejlaboratorium,
Vejdirektoratet

og belægningsprøver beskrives.

1. Chem-Cretes Teknologi
Chem-Crete-Corporation, Menlo
Park, California, USA, har udviklet
en modifier til bitumen, Chern
Crete-Concentrate (CCC). Ved an
vendelse af den modificerede bitu
men, Chem-Crete-Bitumen (CCB)
ændres bitumens fysiske og kemiske
egenskaber, og dermed også egen
skaberne af de bituminØse belæg
finger, Nophalt-belægninger. Efter
Chem-Crete-Corporations angivelse
indebærer dette væsentlige forbe
dringer af bituminøse belægningers
funktionsegenskaber jf. følgende
vurderinger (1,2):
1. Fordobling af asfaltbetons mar

shailstabilitet ved uændret defor
mation.

2. Syvdobling af sandasfaits mar
shallstabilitet ved uændret defor
mation, hvorved enskornet sand
kan finde anvendelse.

3. Seksdobling af sandasfalters
trækstyrke (Statisk bØjeprøv
ning).

4. Reduktion af asfaltbetons kryb
ning (80% ved 22 °C).

5. Forøgelse af udmattelsesstyrken.
Sandasfalt får samme holdbarhed
som traditionel asfaltbeton (3Hz,
22 °C).

6. Forøgelse af adhæsion mellem
sten og bindemiddel. (Kogeprøve).

7. Forøgelse af holdbarhed overfor
iltning.

8. Formindskelse af bitumens og bi
tuminøst materiales temperatur
f1somhed. (PT, trykprøvning).

9. Indtil 25% besparelse i lagtyk
kelse (eller forøgelse af det tillade
lige antal akselpassager med
uændret lagtykkelse).
CCC er ved stuetemperatur til

strækkelig flydende til at kunne
iblandes bitumen og transporteres
ved pumpning. Blanding med bitu
men kan foretages ved proportional
tilføring til mixer. Ved opvarmning
må temperaturen ikke overstige 190
°C. Blandes bitumen og CCC ved cir
kulation (12 gange) i lagertank skal

CCC tilsættes først. CCC er lagerbe
standigt, men skal omrøres efter
lagring ved lav temperatur.

Asfaltmaterialer med CCC-modi
ficeret bitumen kan blandes, trans
porteres, udlægges og komprimeres
på sædvanlig måde. Materialet bør
udlægges kortest muligt efter pro
duktionen.

Tilsætning af CCC forøger bitu
mens penetration ca. 1 trin ved blan
ding på værk. Ved udlægningen vil
hårdheden nærme sig stærkt til den
oprindelige. (OplØsningsmidlet i
CCC er fordampet).

Chem-Crete-Corporation har søgt
patent i Danmark (3) på Chem
Crete-Concentrate til modificering
afbitumen og til anvendelse i vejbe
lægningsmaterialer. Fra patentan
søgningen foreligger følgende oplys
ninger:

‘>Den aktive bestanddel af CCC er
organiske mangan- og kobolt- even
tuelt kobberforbindelser, der er til
stede, alene eller i kombination, og
ensartet opløst i asfaltbitumen, så
ledes at den samlede metalionkon
centration er Ca. 0,01-0,5% af bitu
men. Manganforbindelsen skal fore
findes i en mængde på 0,05-0,2
vægtprocent og koboitforbindelsen i
en mængde på 0,00 1-0,2 vægtpro
cent af asfaltbitumen.

De aktive bestanddele anvendes i
fortyndet, flygtigt, organisk opløs
ningsmiddel typisk med 5-12 vægt-
procent metalion. Opløsningsmidlet
fordamper under blanding med bi
tumen.

Chem-Crete-Concentrate fordeles
i bitumen ved varmblanding, idet bi
tumen opvarmes til 100-150 °C, så
ledes at viskositeten af bitumen er
tilstrækkelig nedsat til grundig di
spersion og opløsning af CCC. Den
anvendte bitumen skal generelt
have pen. (25 °C) <400.

Ved et samarbejde mellem de tekniske forvaltninger for
Sønderjyllands og Vestsjællands amtskommuner, AOV og Statens
Vejlaboratorium, Vejdirektoratet, er der udlagt forsøgsstrækninger
med anvendelse af Chem-Crete-Concentrate (CCC) som modifier for
bitumen. Forsøgene omfatter bærelag af enskornet sand og
utraditionelle slidlag.
CCC ændrer bitumens struktur, og der er konstateret forbedret
klæbeevne, reduceret temperaturfølsom hed, forøget stabilitet og
bæreevne af asfaltmaterialer fremstillet med CCC-modificeret
bitumen. Specielt ved anvendelse af enskornet sand er forøgelsen af
bæreevne (E-modul) og stabilitet væsentlig.
I artiklen redegøres for laboratorieundersøgelser af CCC’s
egenskaber. Der formuleres midlertidige krav til sandasfalt og
utraditionelle slidlagsmaterialer med CCC-modificeret bitumen.
Forsøgsstrækningernes beliggenhed og kontroldata fra produktion

II
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Den modificerede bitumen kan
lagres uden væsentlig konsistens-
ændring, idet den organiske metal-
forbindelse under disse forhold ikke
hærdner bitumen. Metalionen forår-
sager først hærdning afbitumen, når
denne forefindes i tynde hinder, efter
blanding med stenmateriale.

Hærdning af den modificerede bi
tumen i asfaltblandingen er afhæn
gig af omgivelsernes temperatur.
Forøgelse af temperaturen frem-
skynder hærdningen. Meget høje
temperaturer (feks. 230 0 C) er uac
ceptable. Hulrummet i belægningen
har stor indflydelse på hærdnings
hastigheden. I sandasfalt med hul
rumsprocenten 20 sker en betydelig
hærdning indenfor 1 uge. Hulrums
procenter på 5-10 er tilstrækkelige
til at opnå de tilstræbte fordele.

De styrkeforbedrende egenskaber
beror på, at metalion «katalyserer
iltning af bitumenkomponenter til
diketoneT, der bindes sammen afme
talioner i en struktur.

Patentansøgningen ledsages af
nogle eksempler på laboratorie
forsøg, der viser at mangan er det-
mest effektive af de afprøvede tunge
metaller, efterfulgt af kobolt og kob
ber. Vifkningsgraden for mangan er
størst med 0,08-0,12% mangan. Ko
bolt bidrager væsentligt til styrke-
forøgelse ved høj temperatur. — —

Bitumen består hovedsageligt af
mættede alifatiske kulbrinter, aro
matiske kuibrinter og deres forbin
delser (hydroaromater), som regel
5-10%. Sidstnævnte er særligt ak
tive med hensyn til iltning. Ved tra
ditionel iltning og hærdning i be
lægningerne fører dette til dannelse
af ketoner og sure bestanddele. Ved
anvendelse af CCC okatalyseres
iltningsprocessen, således at der
fremkommer en strukturdannende
polymerisation.

Med CCC-1981 blev foreskrevet
blandingsforholdet i del CCC til 11
dele bitumen. Med CCC-1982 blev
foreskrevet 1 del CCC til 16 dele bi
tumen. Ved import af CCC fra USA
regnes der med, at belægningsprisen
vil stige 6-7% for 80 kg/m2. Efter li
censfremstilling i Europa regnes
med 2-3% stigning i belægningspri
sen.

2. Laboratorieafprøvning af
Chem-Crete-Concentrates
virkninger
I USA har en lang række offentlige
laboratorier afprøvet og bekræftet de

virkninger af CCC, der er gengivet i
afsnit 1 (anført som punkt 1-9). En
omfattende beskrivelse af bekræf
tende resultater er fremlagt på års
mødet 1981 for The Association of
Asphalt Paving Technologists (2).
Det skal i denne forbindelse nævnes,
at strækkelighed formentlig ikke
forbedres med CCC.

I Danmark har Asfaltindustriens
Vejforskningslaboratorium (AOV)
foretaget omfattende laboratorie
afprøvninger, hvorved de væsentlige
teknologiske virkninger af anven
delse af CCC er bekræftet (4,5. For
søgsresultaterne viste, at anven
delse af Chem-Crete-Concentrate
medførte at:
— Marshallstabiliteten for sandas

falt med enskornet sand øges 7-8
gange ved uændret deformation.

— Spaltetrækstyrken af sandasfal
ten efter luftiagring aftog lidt,
men steg lidt efter vandlagring.

— Sandasfalten med CCC har ca.
30% større tilladelig tøjning ved
106 påvirkninger (40 Hz) end tra
ditionel grusasfaltbeton (længere
levetid eller tyndere lag).

— Sandasfalt med CCC tåler 15%
større tøjning ved 106 påvirknin
ger end sandasfalt uden CCC
(længere levetid eller tyndere lag).

— Ved vandfortrængningsforsøg i
roterende flaske (rullebordsfor
søg) havde sandasfaltbeton uden
CCC kun bibeholdt 5% bindemid
del efter 40 timers forløb, medens
den tilsvarende fortrængning tog
500 timer for sandasfalt med CCC.

— Ved 0 °C havde sandasfalt med
CCC Ca. 25% højere E-modul (40
Hz, 2,5 /Lm) end sandasfalt uden
CCC (bedre trykfordeling i vejbe
fæstelsen).

— Ved 30 °C havde sandasfalt med
CCC ca. 140% højere E-modul end
sandasfalt uden CCC (bedre tryk-
fordeling i vejbefæstelsen).

— Ved ændring af temperaturen fra
0 °C til 30 °C faldt E-modulet med
ca. 57% for sandasfalt med CCC og
ca. 77% for sandasfalt uden CCC
(mindre temperaturfølsomhed
med CCC).
Udover forsøgsresultaterne oven

for skal det nævnes, at AOV har bi
draget meget væsentlig til forståelse
afCCC’s ændringer afbitumens rhe
ologiske egenskaber ved et forsk
ningsarbejde, der beskriver det
komplexe forskydningsmodul for
almindelige asfaltbituminer, hærdet
almindelig bitumen, oxideret bitu

men og CCC-bitumen. Virkningen af
CCC ændrer bitumen i en helt anden
retning end almindelig blæsning og
hærdning afbitumen. CCC-bitumen
står nærmere de almindelige bitu
mer m.h.t. rheologiske egenskaber,
men er langt mere elastisk og
mindre temperaturfølsom.

I hærdningsforsøg ved 60 °C med
sandasfalter med CCC, fandt AOV,
at E-værdien steg til et endeligt
maksimum efter 7 døgns lagring.
Ved 15 °C fortsatte hærdningen der
imod udover 7 døgn. Efter 4 uger ved
15 0C var E-værdien ca. 25% større
end maksimum ved 60 °C. Efter 50
uger ved 15 °C var E-værdien ca. 50%
større end maksimum ved 60 °C. Som
en mulig forklaring anføres at lokal
meget hurtig hærdning ved 60 °C
kan blokere procesforløbet ved ned
sættelse af diffusionshastighed. Det
peger på, at hærdningsprocessens
forløb afhænger på kompliceret
måde af temperaturforhold, og at de
betingelser for hærdningsforløb, der
foreligger i praksis, kan være særde
les vanskelige at overføre til accele
rerende laboratorieforsøg. Heraf føl
ger styringsvanskeligheder ved re
ceptudarbejdelse og ved komprime
ring.

3. Forsøgsstrækninger med
Nophaltbelægninger i Danmark.
Forudsætninger og krav.
3.1. Generelle forudsætninger
På baggrund af de virkninger af
Chem-Crete-Concentrate, der er be
skrevet i de forudgående afsnit 1 og
2, har Statens Vejlaboratorium fun
det det relevant at foretage afprøv
finger praksis på forsøgsstræknin
ger.

Ved anvendelse af CCB i bærelag
kunne forventes fordele med hensyn
til:
— Bedre resistens overfor vandfor

trængning (funktionstid).
— Formindskelse af lagtykkelser el

ler forøget funktionstid.
— Anvendelse af enskornet sand

(ressourcebesparende).
— Forøget bæreevne under tøbrud.

For slidlags vedkommende kunne
følgende fordele komme på tale:
— Bedre resistens overfor vandfor

trængning (funktionstid).
— Bedre resistens overfor forskyd

ning og sporkøring (funktionstid).
— Mulighed for anvendelse af rin

gere kvaliteter af sand som til
slagsmateriale (ressourcebespa
rende).
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Med hensyn til anvendelse afCCB
i så relativ tynde lag som slidlag, der
samtidig skal optage store forskyd
nings- og stødkræfter, må det tages i
betragtning, at det kan indebære ri
siko for revnedannelse og krakele
ring at anvende asfaitmaterialer
med stor stivhed. Man kan dog ikke
på forhånd udelukke, at CCB’s æn
drede rheologiske og styrkemæssige
egenskaber ville reducere risikoen.
Reduktion af den anvendte mængde
CCC kunne eventuelt være hen
sigtsmæssig.

Under hensyntagen til råstofprob
lematikken omkring grusforekom
ster i Danmark er det nærliggende at
afprøve Nophaltbelægninger af dår
ligt graderet sand som bærelag.
Denne mulighed er udnyttet i et
samarbejde med Asfaltindustriens
Oplysningskontor for Vejbygning,
Sønderjyllands Amtskommunes
Amtsvejvæsen og Statens Vejlabora
torium ved etablering af forsøgs
strækninger med sandasfalt i 1981
(Åbenrå-Torp, km 2,7-3,4) og 1982
(landevej 501, km 28,4-28,9).

For slidlags vedkommende er der
lagt vægt på at anvende Chem
Crete-Concentrate til utraditionelle
typer, dels en åbent graderet pulver
asfalt som alternativ til drænasfalt,
dels en sandasfaltbeton med ned
tromlede skærver, der kunne mulig-
gøre anvendelse af dårligt graderet
sand til slidlag. I samarbejde med
Asfaltindustriens Oplysningskon
tor, Vestsjællands Amtskommunes
tekniske forvaltning, Colas Vejma
terialer A/S og Statens Vejlaborato
rium er sådanne forsøgsstrækninger
med slidlag etableret i 1982 på ho
vedlandevej 119, Skovvejen, km
24,6-27,6 i en serie forsøgsstræknin
ger med forskellige slidlagstyper.

3.2. Krav til bærelag afsandasfalt
med modificeret bitumen CCB
Til sandasfalt som bærelag kan stil
les følgende funktionskrav:
— Holdbarhed under bØjningspå

virkninger fra trafik (bitumen
procent).

— God trykfordeling af trafikpå
virkninger (E-modul).

— God resistens over for vandfor
trængning (bitumenprocent).

— Ringe temperaturfølsomhed af
rheologiske egenskaber.

— Bearbejdelighed ved fabrikation
og udlægning (viskositetsegen
skaber).

— Stabilitet efter udlægningen og

komprimering med henblik på ar
bejdskørsel (Marshall).

Ved fastlæggelse af principielle
krav til sandasfalten vil nøglepara
meterne være bitumenhårdhed, bi
tumenprocent og E-modul (8). Ringe
temperaturfølsomhed af rheologiske
egenskaber og ringe tendens til
vandfortrængning kunne principielt
anses for tilfredsstillende ved an
vendelse af CCB. Bearbejdeligheden
må belyses nærmere ved erfaringer
fra produktion og udlægning.

Valg af parametre til sikring af
styrkeegenskaberne (E-modul, bøj
ningspåvirkning, stabilitet) er fast
lagt efter drøftelse mellem AOV og
SV. Synspunkterne har herved væ
ret baseret på AOV’s undersøgelser

B 60 eller
B 100
B 60 eller
B 100

b. Vejledende bemærkninger til kra
vene:
Vejledende marshallforsøg.
Følgende marshallstabiliteter mdi
cerer dels stabilitet ved udlægning,
dels at CCC har været aktiv:
Ved normalt gennemført
prøvning > 2500 N
Efter 1 uges lagring i
varmeskab ved 60 °C > 6000 N

Marshallhulrum ved normal pro
cedure er vejledende for indbygget
hulrum VL ved 100% komprimering.
Minimumstykkelse: minimum 4 cm.
Dimens ioneringsgivende tilladelig
tøjn ing: 20% større end for GAB 0.
Dimensioneringsgivende E-moduler:
SAB 1M dybde 0-10 cm: 5000 MPa
SAB 1M dybde> 10 cm: 7000 MPa
SAB 2M dybde > 10 cm: 5000 MPa
Indbygget hulrum VL.

Hulrumsprocenten, VL, i belægnin
gen skal af hensyn til procesforløbet

afasfaltmaterialers E-moduler (4, 5,
6, 7, 9). Udfra dette baggrundsmate
riale er der formuleret foreløbige
krav til to typer sandasfaltbeton med
modificeret bitumen:
1. Sandasfaltbeton med modificeret

bitumen, SAB-1M, som alternativ
til grusasfaltbeton GAB 0, GAB I
og GAB II.

2. Sandasfaltbeton med modificeret
bitumen, SAB-2M, som alternativ
til grusasfaltbeton GAB II.
Kravene baseres primært på bi

tumenprocent, bitumenhårdhed og
hulrum Vi. i belægningen. Kravene
er følgende:

a. Krav til sammensætning og hul
rum i belægning:

VL% Sandkvalitet

ingen krav til
kornkurve
ingen krav til
kornkurve

for CCC-virkning være minimum 8.
Den anførte maximumgrænse for VL

skal sikre det dimensioneringsgi
vende E-modul.

3.3. Krav til utraditionelle slidlag
med modificeret bitumen CCB
De utraditionelle slidlag til forsø
gene er dels en åbent graderet pul
verasfalt, som alternativ til drænas
faltbeton, dels en sandasfaltbeton
med nedtromlede skærver, med an
vendelse af enskornet sand til
grundmassen, der kunne være al
ternativ til traditionel ABS.

Til de to typer slidlag med modifi
ceret bitumen er formuleret følgende
foreløbige krav:

3.3.1. Åbent gradueret
pulverasfalt med modificeret
bitumen, type 16å-M
a. Krav til sammensætning:

Bitumen% Bitumen pene
minimum trationstype

SAB 1M

SAB 2M

5,0

5,5

8-15

15-20

Bitumen
penetrationstype Kornkurve

B 300 Maksimalkornstørrelse 16-20 mm
Gennemf.% 2 mm-sigte < 25
Fillerprocent 3-9

b. Vejledende bemærkninger til kravene:
Der anvendes 80 kg/m2. Indbygget hulrum tilstræbt VL = 8-12%, mini
mumsgrænsen skal sikre procesforløbet for CCC-virkningen, maksimums
grænsen skal begrænse porøsitet. Bitumenmængde: 4-5 vægtprocent.
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b. Friktionsskærver
Friktionsskærver skal være tilfreds
stillende efter gældende Vejregler.
c. Vejledende bemærkninger til kra
vene.
Vejledende marshallforsøg.
Følgende marshallstabiliteter mdi
cerer dels stabilitet ved udlægning,
dels at CCC har været aktiv:
Ved normalt gennemført
prøvning > 2500 N
Efter 1 uges lagring i
varmeskab 60 °C > 6000 N

Marshallhulrum ved normalpro
cedure kan være vejledende for VL

ved 100% komprimering.
Minimumstykkelse: 80 kg/m2
grundmasse.
Indbygget hulrum VL. Minimums
krav skal sikre procesforløbet for
CCC-virkningen, maksimumskra
vet skal begrænse porøsitet.

4. Forsogsstrækninger.
Opbygning, receptur, foreløbige
iagttagelser
4.1. Åbenrå — Torp 1981
På en vejstrækning skulle indbyg
ges en traditionel dimensioneret
vejbefæstelse. Med den traditionelle
opbygning som reference, blev der
stillet 3 forsøgsfelter til rådighed for
forsøg med sandasfaltbeton. Endvi
dere blev der stillet 2 sandtyper til
rådighed: en enskornet sand (bag
harpning, nr. 81003) og rågrus (nr.
81004), med sigtekurver som vist på
fig. 1. Referencestrækningernes og
forsøgsstrækningernes opbygning er
vist i tabel 1. Som det fremgår af ta
bellen er 8 cm (180 kg!m2) GAB II
erstattet med 6,4 cm (145 kg/m2)
sandasfaltbeton.

Efter laboratorieforsøg fastlagde
man receptur for sandasfalter som
anført i tabel 2.

Sandasfaitmaterialerne viste sig
betydeligt vanskeligere at behandle
under produktionen end forudsat ef
ter laboratorieforsøg. Dette gælder
specielt Recept x og C.3.a. Der var
vanskeligheder ved blandeproces og
ved tømning af mixer. Man var nødt
til at anvende særdeles høje blande-
temperaturer, med risiko for beska
digelse af bitumen (180-220 °C).

8-15 ingen krav til
kornkurve

Fabriksblandingerne viste sig at
have betydeligt lavere marshallhul
rum end forudset efter laborato
rieforsøg. Samtidig var materialet
særdeles let komprimerbart, således

Sektion:
Materialetype
Blandetemp. °C
Marshallstabilitet N
(middel)
Marshallhulrum %
Komprimeringsgrad %
(middel)
Hulrum i belægning %
(middel)
Bitumen %
E-moduler 14/9-81,
80 Hz, 2,5 tm

÷20°C
+30°C

at middelkomprimeringsgraden var
omkring 101%. Hulrummet i den
indbyggede belægning er som følge
af de nævnte forhold blevet lavere
end Ønsket og sandasfalterne fra
sektion i og 2 med modificeret
bitumen er derfor begge af typen
SAB-1M jf. afsnit 3.2., og med hul
rum i nærheden af eller under lave
ste grænse (6,9 og 9,2%).

I tabel 3a og 3b er givet en oversigt
over nogle foreløbige kontrolresulta
ter fra produktion og indbygning. I
tabellen er yderligere anført resulta

Recept D. i
2
SAB-1M
ca. 200 F 10
4700

3.3.2. Sandasfaltbeton med nedtromlede skærver og modificeret
bitumen, SBS-M
a. Krav til sammensætning af grundmasse og hulrum i belægning:
Bitumen% Bitumenpene
minimum trationstype Vi. % Sandkvalitet

6 B60

Belægningsopbygning. Åbenrå — Torp 1981

Reference Sektion Sektion Sektion
Traditionel 0 i 2

3 cm AB uændret uændret uændret
6 cm GAB I uændret uændret uændret
8cm GAB II 6,4cm SAB 6,4cm SAB-M 6,4 cm SAB-M

15 cm SG uændret uændret uændret
15-40 cm BG uændret uændret uændret

Anvendt sand enskornet enskornet rågrus
til sandasfalt: 81003 81003 81004

Tabel 1.

Receptur til sandasfalter Åbenrå — Torp 1981

Sektion 0 Sektion i Sektion 2
Receptx Recept C.3.a ReceptD.l

Materialetype SAB SAB-M SAB-M
sand:
Enskornet 81003 84,5% 84,5% —

Rågrus 81004 — — 91,5%
Faxe kalkfiller 10,0% 10,0% 3,0%
Bitumen% 5,5% 5,5% 5,5%
Bitumentype B 60 CCB CCB
Marshallstabilitet — 6500 N 6000 N
(vejl, forsøg)
Marshallhulrum — 10,5% 13,6%
(vejl, forsøg)

Anmærkning: CCB bitumentype blandet af 1 del CCC 1981 + 11 dele B 100.
Tabel 2.

Åbenrå — Torp, 28/7-31/7 1981

Recept x Recept C.3.a
0 i
SAB SAB-1M
ca. 220 20 Ca. 180 1 20
12000 6900

7,9 7,6
99,9 100,9

8,0

5,4

8,3
100,8

6,9 9,2

5,5 5,2

280.000 270.000 292.000
46.000 22.000 26.000

Tabel 3a. Kontroldata fra produktion og indbygning.
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ter fra målinger af E-værdier på be
lægningsprøver ca. 1½ md. efter ind
bygning.

Styringsproblemer med hensyn til

Anvendt bitumen B 100, Sek. 1 og 2:
Modificeret bitumen CCB:
Genindvundet fra mix:

Sektion 0, recept x
Sektion 1, recept 3.C.a
Sektion 2, recept D.1

Genindvundet fra marshallprøve
legemer efter 7 dage v. 60 °C:

Sektion 0, recept x
Sektion 1, recept 3.C.a
Sektion 2, recept

Genindvundet fra belægningsprøver:
Ved udlægning

Sektion 0, recept x
Sektion 1, recept 3.C.a
Sektion 2, recept D.1

i md. efter udlægning
Sektion 0, recept x
Sektion 1, recept 3.C.a
Sektion 2, recept D.1

Tabel 3b. Bitumenkontrol fra produktion og indbygning.

med hensyn til CCC-reaktionens for
løb under forskellige ydre forhold.
Ved de her foreliggende vejforsøg er
der opnået betydeligt lavere hulrum
i den indbyggede belægning end til-
sigtet. Det må forventes, at
CCC-virkningen vil være retarderet,

Pen. P1 således som det blandt andet frem
går af E-modulmåling jf. tabel 3a.

— V ForsØgsdata fra kontrol ved indbyg
127 — 0,4 ning og resultat af intervalmålinger

på belægningsprøver og belægning
36 0,5 vil blive beskrevet i kommende de

tailrapporter. Ud fra måling af ned
synkninger ved faldlodsforsøg, juli
1982, på belægningernes overflade

32 0 8 kunne der ikke registreres forskelle

25 06 på referencestrækningen og forsøgs
25 strækningerne, der ikke sandsyn

liggøres ved forskelle i ubundne lag
eller underbund. Bitumendata i ta

40 0,2 hel 3b tyder på, at den høje blande-
77 — 0,1 temperatur kan forringe muligheder
80 0,2 for konklusioner.

4.2. Hovedlandevej 119,
Skovvejen 1982
På hovedlandevej 119, km 24,6-27,6,
højre vejside, er der i 1982 udlagt en

at vurdere relationer mellem den
indbyggede belægnings egenskaber
og planlægningsforsøg i laboratoriet
kan hænge sammen med usikkerhed

Åbenrå — Torp, 28/7-31/7 1981

BIdp.
K og R °C
48
44

62
54
53

65
70
69

58
50
51

61
50
59
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serie forsøgsstrækninger med slid-
lag på ensartet underlag, egnet til
normal slidlagsfornyelse. På 2 af fel
terne er benyttet utraditionelle slid-
lag med anvendelse af modificeret
bitumen CCB.

Den anvendte modifier, CCC 1982,
anbefales fra producentens side, an
vendt med 1 del CCC til 16 dele bi
tumen. Til slidlag er ekstrem hård
hed ikke generelt ønskeligt. Man har
derfor valgt at benytte 1 del CCC til
22 dele bitumen.

Strækningerne er placeret som
følger:
km 26,2-26,6 Pulverasfalt 16 å, 80

kg/m2B 300
modificeret med CCC.

km 27,1-27,6 Sandasfaltbeton med
nedtromlede skærver
SBS-M, 80 kg/m2 + 10
kg!m2 skærver. B 60
modificeret med CCC.

4.2.1. Sandasfaltbeton med
nedtromlede skærver, SBS-M
Til forsøgene blev anvendt en sand
forekomst, Sophienholm sand, med
sigtekurve som vist på figur 2. Efter
laboratorieforsøg fastlagde man re
ceptur som anført i tabel 4.

Landevej 119, Skovvejen, august 1982

Sophienholm sand (fig. 2): 88,7%
Kalkfiller: 4,7%
Bitumenmængde: 6,6%

100,0 vægtprocent
Bitumentype: CCB, i del CCC 1982 +

22 dele B 60
Friktionsskærver: 80% kvartsit 11/16

20% lysit 11/16
100% skærver omhyllet
med Ca. 1% B 60

Tabel 4. Receptur til SBS-M med nedtromlede skærver.

Landevej 119, Skovvejen, august 1982

Blandetemperatur: 150 OG
Maksimalkornstorrelse: 8 mm
Stenmateriale <2 mm: 92,1%
Filler: 6,4%
Bindemiddel CCB: 6,6%
Marshallstabilitet, normaiprocedure: 2600 N
Efter 7 dages lagring ved 60 °C: 7200 N
Marshallhulrum Hm: 12,1%
Komprimeringsgrad: 99,3%
Hulrum i belægning VL: 12,4%
Bitumendata: Bip. K og R Pen. P1
Anvendt B 60: 52 58 — 0,4
Modificeret bitumen: 47 87 —0,7
Genindvunden fra mix.: 53 55 —0,4
Genindv., Marshallpr., 7 døgn, 60 °C: 64 28 0,5

Tabel 5. Kontrol, middelværdier, fra produktion og udlægning at SBS-M.
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Ved marshallforsøg efter nor
maiprocedure fandt man stabiliteten
3100 N, og efter lagring 1 uge ved 60
°C 9050 N:

I tabel 5 er givet en oversigt over
nogle kontrolresultater fra produk
tion og udlægning. Forsøgsdata fra
kontrol ved indbygning, samt resul
tater fra intervalmålinger på belæg
ning og belægningsprøver vil blive
beskrevet i kommende detailrap
port.

Ved produktionen var blandetem
peraturen Ca. 150 °C. Materialets
bearbejdelighed ved traditionel
transport, udlægning og komprime
ring gav ikke anledning til særlige
bemærkninger. Komprimerings
graden var ca. 99% og hulrummet i
belægningen Vi. Ca. 12,4%. Arbejdet
med marshallprøvelegemer for pro
duktion vanskeliggjordes af materi
alets konsistens, der medførte tilbø
jelighed til, at materialet hang fast i

formens sider.

4.2.2. Pulverasfalt 16 å med
modificeret bitumen CCB
Til forsøgene er valgt en recept in
denfor rammekravene jf. afsnit 3
som anført i tabel 6. Ved oriente
rende marshallforsøg fandt man
middelhulrum Ca. 13 vol. %.

Ved produktionen var blandetem
peraturen Ca. 115 °C. Materialets
bearbejdelighed ved traditionel
transport, udlægning og indbygning
gav ikke anledning til problemer.
Hulrum Vi. i belægningen efter ud-
lægningen var 10,5%. Komprime
ringsgraden var 95,7%. I tabel 7 er
givet en oversigt over nogle kontrol-
data fra produktion og udlægning.

4.3. Landevej 501, km 28,4-28,9,
1982
På en vejstrækning skulle indbyg
ges en traditionel dimensioneret for
stærkning. Med denne som referen
ce, blev der stillet et forsøgsfelt til
rådighed. Endvidere blev der stillet
en rågrus (nr. 82001) Bjergskov as
faltsand, med sigtekurve som vist på
figur 4, til rådighed. Reference
strækningens og forsøgsstræknin
gens opbygning er vist i tabel 8. Som
det fremgår af tabellen er det bitu
minøse bærelag reduceret til 80%.
Efter laboratorieforsøg fastlagdes
recept som anført i tabel 9. Blande-
temperaturen var ca. 150 °C, kom
primeringsgraden ca. 101% og hul
rummet Vi. i belægningen ca. 12,9%.

5. Konklusioner
Laboratorieforsøg bekræfter
Chem-Crete-Concentrates (CCC)
virkninger på bituminøse materi
alers styrkeegenskaber, tempera
turfølsomhed og kohæsion. Styrke-
egenskaber forøges særligt kraftigt
på sandasfalter og relativt mindre på
asfaltbeton o.lign. materiale. Virk
ningerne af CCC vil være afhængig
af kvaliteten (metalionkoncentra
tion og komponentsammensætning)
i det aktuelle handelsprodukt og af
den mængde det anvendes i. De vil
endvidere afhænge af den anvendte
bitumens kemiske sammensætning
og fysiske egenskaber.

Begge de nævnte forhold gør om
hyggelige forundersøgelser nødven
dige som grundlag for receptur ved
produktion. Resultater af anvendte
forundersøgelser har foreløbigt vist
sig at kunne give tolkningsvanske

Landevej 119, Skovvejen, august 1981

Bitumen CCB: 4,3%
Stenmateriale: 89,5%
Kalkfiller: 6,2%

100,0 vægtprocent mix
Sigtekurve: Figur 3
Bitumentype: CCB, 1 del CCC 1982 + 22 dele B300
Stenmateriale: 12% sand 0/4

15% klippeskærver 5/6
18% klippeskærver 8/11
30% klippeskærver 11/16
25% Lysit /11

100,0 vægtprocent.

Tabel 6. Receptur til pulverasfalt 16 5 med modificeret bitumen CCB.

Landevej 119, Skovvejen, august 1982

Blandetemperatur: c. 115°C
Maksimalkornstørrelse: 16-20 mm
Stenmateriale < 2 mm-sigte: 18%
Filler: 6,3%
Bitumen: 4,13%
Marshallstabilitet, normalprocedure: 4200 N
Efter 7 dages lagring v. 60 °C: 5800 N
Marshallhulrum Hm: 7,1%
Hulrum VL i belægning: 10,5%
Bitumendata: BIp. K og R Pen. P1
Anvendt bitumen pen. 300: 34 388 0,5
Modificeret bitumen: 31 503 1,4
Genindvunden fra mix: 33 417 0,3
Genindvunden fra borekerne 12/9-82: 39 222 0,1
Genindv., Marshallpr., 7 døgn, 60 °C: 38 218 —0,8

Tabel 7. Kontrol, rniddelværdier fra produktion at udlægning at pulverasfalt 16 Smed modificeret bitumen
CCB.

Belægningsopbygning, landevej 501, 1982

Reference, traditionel Forsøgsstrækning
70 kg/m2 AB 70 kg/m2 AB

120 kg/m2 GAB I 95 kg/m2 SAB 1M
ialt 190 kg/m2 ialt 165 kg/m2

Tabel 8.
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ligheder i relation til processens tids-
forløb i praksis og dermed mulighed
for vanskeligheder i produktions- og
indbygningsfasen. Uønsket hærd
ning af bitumen ved processens for
løb vil formentlig kunne hæmmes
ved behersket mængdeforbrug af
CCC.

Ved anvendelse af CCC som modi
fler for bitumen, kan der produceres
utraditionelle bituminØse bærelags
og slidlagsmaterialer. Herved kan
enskornet sand tages i brug og bære
lagstykkelser reduceres. Endelig be
lysning af disse materialers mulig
heder i praksis afventer en iagtta
gelsesperiode på de udførte forsøgs
strækninger.
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Bitumen».

2. Thomas W. Kennedy, Lowell 0. Cum
mings and Thomas D. White. Chan
ging Asphalt Through Creation ofMe
tal Complexes». AAPT 1981, Vol 50.
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tentansøgning 1591/80.

4. E. Nielsen.» Modificering af bitumen
med Nophalt (Chem-Crete-Concen
trate), AOV, juli 1981.

5. E. Nielsen.» Sammenligning af bitu
mentyper, AOV, september 1981.

6. J. M. Kirk:» Udmattelsesforsøg med
Asfaltbeton V. Stenmaterialets ind
flydelse’. Intern Rapport nr. 15, AOV,
1968.

7. J. M. Kirk.» Sammensætningens ind
flydelse på de bituminse bærelags
materialers trykfordelende evne.
Dansk Vejtidsskrift, 1967 nr. 2.

8. A. Skjoidby:» Forenkling af kontrol-
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nr. 3.

9. J. M. Kirk: ‘Undersøgelser af sandas
faltbeton’. Intern Rapport nr. 46,
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Blandetemperatur:
Maksimalkornstørrelse:
Fi le rmæn gde:
Sigteku rve:
Bitumenmængde:
Marshallstabilitet, normalprocedure:
Efter 7 dages lagring ved 60 °C:
Marshallhulrum Hm:
Hulrum VL i belægning:
Bitumendata:
Anvendt bitumen pen. 60:
Modificeret bitumen:
Gen indvundet fra mix.:
Genindv., Marshallpr., 7 døgn, 60 00:

Tabel 10. Kontroldata fra produktion og indbygning.

150 °C
lOmm
4,3%

fig. 5
5,8%

1300 N
3800 N
13,6%
12,9%

K og R Pen.
65
88
57
32

Recept til sandasfalt SAB 1M, landevej 501

Sand 82001, sigtekurve fig. 4 92,5%
Kalkfiller 2,0%
Bitumen, CCB* 55%
Marshallstabilitet, vejl, forsøg normalprocedure: 3050 N
Efter 7 dage ved 60 °C 7150 N
Marshallhulrum, vejl, forsøg 14,4%

*Anmærkning: CCB bitumen blandet af 1 del CCC 1981 + 15 dele B 60.
Tabel 9.

SAB 1M, landevej 501, 14/9 1982

BIp.
53
51
54
66

P1
0,2
0,6
0,1
1,1
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Vejbygning er den mest
anvendelige konjunkturudjævner
Fra Svenska Vägfäreningens Tidskrift

Af Rudolf Jalakas, bankdirek tør, Svenska Handels Banken

Erhvervslivets investeringer har
man forsøgt at påvirke ved hjælp af
investeringsfonde, investeringsaf
gifter, særlige skattefradrag m.m.

Boligbyggeriet har i lange tider
været et område, som i stor udstræk
ning er blevet anvendt som en kon
junkturpolitisk ‘harmonika«.

Vejbygningen er det 3. store om
råde, hvor man har forsøgt at til
passe virksomheden, så den har gi
vet en anticyklisk effekt. Man har
sparet på vejbygningen i de gode ti
der for at gennemføre den i tider med
lavere aktivitet.

Under den nærmest foregående
lavkonjunktur i årene 1976-78 fik
den direkte statslige støtte til en del
kriseramte industrier en domine
rende rolle i beskæftigelsespolitik
ken. Ved at holde produktionen oppe
i virksomheder, som i stor udstræk
ning havde mistet sine markeder —

værfterne, stålværkerne mm. — for
søgte man at undgå en alt for kraftig
stigning i arbejdsløsheden.

I dag befinder Sverige sig i en ny
lavkonjunktur — den 18. efter krigen.
Arbejdsløsheden forøges hastigt og
dermed også behovet for beskæfti
gelsesfremmende foranstaltninger.
De konjunkturpolitiske ambitioner
er stadigt høje, men mulighederne
for at føre en beskæftigelsesstimule
rende politik er i visse henseender
blevet forringede.

I industrien er fortjenesten lav og
investeringsviljen derfor usædvan
lig stærkt dæmpet. Erfaringsmæs
sigt er mulighederne ganske be
grænsede for i en sådan situation at
fremme en Øgning i investeringerne
ved hjælp af konjunkturpolitiske
midler.

I boligsektoren er mulighederne
for at gennemføre en konjunkturud
jævnende politik væsentligt forrin
gede efter den kraftige forcering af
boligbyggeriet, som foregik i slut
ningen af 60’erne og begyndelsen af
70’erne. Denne politik medførte en
mætning på boligmarkedet, som
stadig findes i store dele af landet.
Desuden befinder vi os i en situation,
hvor man af statsfinancielle grunde
er tvungne til at mindske de stats
lige tilskud til boligsektoren. Den
kraftige huslejeforhøjelse, som føl
ger heraf, holder efterspørgslen på
boliger nede. Indenfor småhussekto
ren dæmpes efterspørgslen netop nu
af den forestående ændring i skatte-
lovgivningen, som indebærer kraf
tigt reducerede muligheder for at
fradrage renteudgifter ved beskat
ningen.

At opretholde beskæftigelsen
gennem statslige tilskud til krise-
ramte industrier har — bortset fra at
de producerer varer, som ingen vil
købe — den store ulempe, at den fast-
låser arbejdskraften også under den

efterfølgende konjunkturopgang. De
konjunkturpolitisk motiverede be
skæftigelsesforanstaitninger må
være således, at de hurtigt kan ind
skrænkes, når konjunkturen forbed
res. Dermed kan man tilgodese ar
bejdskraftbehovet på de områder,
som ekspanderer i en konjunkturop
gang. Fastlåsningen af arbejdskraf
ten i de svage industrier var hoved
årsagen til, at der blev så stor man
gel p arbejdskraft under konjunk
turopgangen 1978-79, — ikke mindst
indenfor byggevirksomheden.

Der findes et nyt område, som må
være velegnet for en aktiv konjunk
turudjævningspolitik, — nemlig
energiområdet. Bygningen af kraft-
værker og andre investeringer på
energiområdet må i høj grad kunne
bidrage til at opretholde beskæfti
gelsen og desuden forbedre handels-
balancen ved at formindske vor af
hængighed af olieimport. På dette
område er der imidlertid betydelige
miljøpolitiske og andre hindringer,
som gør det mindre sandsynligt, at vi
fra den sektor skulle kunne få nogen
større beskæftigelseshjælp under
den nuværende konjunkturafmat
ning.

Af de traditionelle områder, som
anvendes med konjunkturudjæv
nende hensigt, forekommer vejbyg
ningen at være den mest anvende
lige i dagens situation. Her er der
ingen mætning — men tværtimod et
betydeligt akkumuleret behov. Vej-
bygningen forbruger kun i begræn
set omfang importerede råvarer, — og
trods mekaniseringen er vejbygnin
gen gennemgående en arbejdskraft-
intensiv virksomhed.

Lige siden 30’ernes depression har man i Sverige ført en aktiv
konjunkturpolitik. Ambitionsniveauet harværet højt med hensyn til at
opretholde en så høj og konstant beskæftigelse som muligt.
Det er frem for alt på investeringsområdet, at man har forsøgt at styre
aktiviteten på en sådan måde, at det har virket udjævnende på
konjunkturerne.
Men den mest anvendelige konjunkturudjævnende metode er
vejbygning.
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Forsøg med RRP
til stabilisering af ler

AfAnders Andersen, Superfos

Reynolds Road Packer = RRP er
klassificeret i GATT som ionbytter.
Der foreligger analyser af materi
alet.

Betingelserne for anvendelse af
stoffet er, at jorden indeholder
mindst 15-20 fint materiale, d.v.s.
materiale under 0.06 mm.

Metoden kan kun anvendes i pe

rioden maj-september. Eller sagt på
en anden måde, i den periode af året,
hvor jordtemperaturen er over 10-15
°C, og jorden er tør nok til at den
ekstra vandmængde kan bæres in
denfor det optimale vandindhold.

I starten kræves et ret stort tilsyn
med udførelsen a.h.t., at vi ikke får
for stort vandindhold.

Som overslag ved bestemmelse af
fortyndingsgraden regnes at d bli
ver Ca. 2.00 kg/i, d.v.s. at 20cm 400
kg. Findes det optimale vandindhold
ved forforsøg at være f.eks. 12%, og
der ijorden findes 10% vand, bør for
Øgelsen af vand ikke overskride
1½%, således at der er en margin til
opt. vandindhold. Erfaringerne fra
praksis tyder på, at der ved behand
lingen fås et mat., der har større
vandindhold end lerjorden havde før
behandlingen; (vand der frigøres ved
processen ?).

Dette er ikke eftervist i laborato
riet. Samtidig tyder praksis på, at vi
får en stejlere proctorkurve efter be
handlingen.

Maskiner til stabilisering med
RRP 235
1. Opriver (hvis nødvendigt).
2. Tallerkenharve (stor landbrugs-

type).
3. Ajletønde, evt. vandvogn med

spreder (fordelingen skal være
meget jævn).

4. Gummihjulstromle.
Som trækkraft anvendes en kraf

tig traktor, gerne 4 hjulstrukket.
Som det fremgår af ovenstående

fortegnelse kan materialet, undta
gen gummihjulstromlen, lejes af de
fleste maskinstationer.

Oktober 1980 udførtes forsøg med
RRP på en strækning af landevejen
Faxe St.-Heddinge.

Forsøget blev delvis mislykket af
flere grunde.
1. Temperaturen for lav.
2. Komprimeringen ikke tilende

bragt samme dag, og derefter reg
nede det resten af tiden til vinte
ren, herved hindredes en yderli
gere komprimering idet det opti
male vandindhold blev kraftigt
oyerskredet.

Max d = 2.08 kg/l
Opt. W % 9½

Fig. 1. Vandvogn med fordelerror.

Fig. 2. Indkørsel til Horsebog grusgrav.
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Tæthedsbestemmelser i marken 20. november 1980. Her blev anvendt en tallerken-

Em værdimålinger på laget udført i
foråret 1981 viste at Em værdien nu
var 60 til 70 MPa.
3. Den tyske beskrivelse passer ikke

til danske forhold.
a. Der skal bruges mindre vand til

fortynding fordi vandindholdet
i jorden normalt højst tillader
en forøgelse på 1½-2% (opt.
vandindhold).

b. Jorden skal bearbejdes ret lang
tid (10-15 overgange) efter til

Oprivning med oprivningsaggre
gat, udsprøjtning af blandingen (3
kg/bO m2)med slamsuger med tryk.
Blanding 10-12 overgange med fje

Parkeringsplads v. svømmehal Stege.
Aug. 81 E værdi før stab.
10/9 81 E værdi efter stab.

E værdi forår 1982
E værdi sommer 1982
E værdi efterår 1982

sætning af RRP (tallerkenhar
ve, stor hastighed).

c. Tysk forskrift siger fårefods
tromle, vi har opnået meget
gode resultater med gummi
hjulstromle fuldt belastet og
med max. dæktryk.

d. Tyskerne anvender en fedtet
SG til afdækning, her i landet
bør der straks efter udførelsen
udlægges et asfaltlag.

dertandsharve, stor hastighed.
Komprimering med gummihjuls
tromle. Henligger uden asfaltiag.

25 MPa (gens, 9)
94 MPa (gens. 9)
70 MP8 (gens. 9)
70 MPa (gens. 9)
73 MPa (gens. 9)

harve for at fïndele ret hårde ler-
klumper.

Efterblanding: 10-15 overgange
med stor hastighed; tallerkenharve.
Afdækket med perlesten.

Der er foretaget laboratorieforsøg
med RRP; resultaterne viste, at
C B R værdien var fra 16-21%, og at
vandoptagelsen selv ved 3 ugers
vandlagring var under 1%.

Sidst i august var jeg lejet ud til et
tysk firma, som ville demonstrere
metodens anvendelighed i Rusland.

Opgaven var at udføre en stræk
ning på en vej i Ukraine, det var en
for området karakteristisk land
brugsvej; beliggende i nærheden af
Poltava; en by Ca. 350 km øst for
Kiev.

Resultatet var, at man opnåede en
bæreevne som, omsat til dynamiske
værdier, lå mellem 180 og 200 MPa
Den sidste dag vi var på stedet påbe
gyndtes udlægning af asfaltiag, i alt
skulle der anvendes 8 cm. (AB)

Stabiliseringen erstattede Ca. 20
cm skærvemakadam.

Data for den stabiliserede jord i
Rusland var: gennemfald på sigte
0.0075 mm 99.4% P.I. — 7.5%,
slemmeanalyse laves ikke.

Efter de foreliggende erfaringer
mener jeg at metoden kan anvendes
her i landet, og at man kan spare
mindst 2-4 cm asfalt i forhold til
fuiddybde asfait udlagt på normal
god bund.

Fra tysk side er det oplyst, at me
toden har været anvendt i 18 år.

Fig. 3. Gummihjulstromle anvendt i Rusland. Bugseret, vægt 15-18 t. Fig. 4. Færdig vejstrækning i Rusland. inden udlægning at astalt.

St. 100 20 syd d 1.89 kg/l W% 14.3 91% kompr.
St. 100 60 nord d = 1.85 kg/l W% 14.1 89% kompr.
St. 101 00 syd d = 1.80 kg/l W% = 15.6 87% kompr.
St. 101 40 nord d = 1.83 kg/l W% 13.5 88% kompr.
St. 101 80 syd d = 1.74 kg/l W% 10.9 84% kompr.
St. 102 40 d = 1.85 kg/l W% 14.8 89% kompr.
St. 104 80 nord d 1.78 kg/i W% = 14.8 86% kompr.
St. 105 20 syd d 1.96 kg/l W% = 13.1 94% kompr.

Forsøg med RRP ved indkørsel til Horsebøg grusgrav.
Efterår 81 E værdi før stabilisering 50-9OMPa(gens.af6)
31/8 81 E værdi efter stabilisering 140 MPa (gens. af 6)

1/10 81 E værdi efter regn 96 MPa(gens.af6)
2 1/10 81 E værdi efter regn 102 MPa (gens. af 6)
Forår 82 E værdi 96 MPa(gens.af6)
Sommer 82 E værdi 196 MPa (gens. af 6)
Efterår 82 E værdi 166 MPa(gens.af6)

Dansk Vejtidsskrift nr. 12 . 1982 337



Pigdæk

AfPer Simonsen, Vejdirektoratet

Udbredelse af pigdæk
Vejdirektoratet gennemførte i slut
ningen af vinteren 81/82 en under
søgelse vedrørende benyttelsen af
pigdæk. Beregningerne er foreta
get på grundlag af oplysninger ind
samlet hos importører m.v. og er
kontrolleret ved hjælp af tællinger
ved indkøbs- og bycentre.

Af tabel 1, som er resultat af den
ne undersøgelse, fremgår at knap
60.000 i den forløbne vinter an
vendte pigdæk, svarende til ca. 4%
af vognparken. Til sammenligning
skal nævnes, at resultatet af en til
svarende svensk undersøgelse viser,
at 51% af personbilerne i Syd-Sve
rige i vinteren 79/80 anvendte pigge
— dvs, flere end 10 gange så mange
som i Danmark.

Forudsættes, at de biler, der har
monteret pigdæk, årligt kører 50%
længere end gennemsnittet, vil 1,5%
afpersonbilarbejdet eller 1,3% af det
samlede trafikarbejde, være udført
med pigdæk.

Selvom der, som det fremgår af ta
bellen, har været en kraftig tilvækst
i pigdækbestanden, er det dog såle
des i virkeligheden kun en beskeden
del aftrafikarbejdet, der udføres med
pigdæk. Iøvrigt ser nettotilgangen
ud til at stagnere, og det kan vel
skyldes, at en stor del af de poten
tielle pigdækbrugere på nuværende
tidspunkt har anskaffet sig pigge.

Omkostninger for trafikanten
Det er ikke ganske gratis at køre
med pigge for trafikanterne, alene
anskaffelsen af et sæt pigdæk koster
den enkelte trafikant Ca. 3000 kr., og
dertil kommer en ikke ubetydelig
vedligeholdelse, idet piggene skal
fornyes Ca. hvert 3. år for at fungere.
Naturligvis opnås en vis besparelse
ved at sommerdækkene slides noget
mindre, men af nedenstående regne-
stykke fremgår, at det årligt koster
bilisten 500-600 kr. ekstra at køre
med pigdæk.

Ekstraudgiften pr. km bliver der
ved ca. 10 Øre, og med den nuvæ
rende pigdækbestand koster det bili
sterne ialt Ca. 30 mio. kr. årligt at

køre med pigge. Såfremt tiden for af
og påmontering af dækkene prissæt
tes, skal yderligere 4 mio. kr. lægges
til dette beløb, og dertil kommer og
så forringet benzinØkonomi. Øges ud
bredelsen svarende til svenske for
hold stiger udgifterne tilsvarende til
ialt knap 400 mio. kr. årligt.

øget fremkommelighed
Hvad får trafikanterne nu til gen
gæld for de penge, der bruges på pig
dæk? Udover en større sikkerhed
opnås en højere gennemsnitshastig
hed samt en hurtigere og lettere
start på sne- og isdækkede veje. I kr.
og Øre er værdien af den tidsmæssige
besparelse mindre end en fjerdedel af
bilisternes pigdækudgifter, nemlig
ca. 8 mio. kr.

Der vil dog være en række trafi
kanter, som har brug for under alle
omstændigheder at skulle frem, så
som feks. udrykningskøretøjer, og
værdien afpigdæk for disse kan være
meget betydelig og er ikke indregnet
i det angivne beløb.

Omkostningerne for
Vejdirektoratet og de Øvrige
vejbestyrelser
På stærkt trafikerede veje i udlandet
har man i løbet af kort tid kunnet
konstatere flere cm’s slid på belæg
ningen i form af spor. Dette har vej-

Sidste vinter fremkom i dagspressen og diverse fagblade jævnligt
dramatiske overskrifter vedrørende pigdæks vejslid.
Pigdæktilhængere fremførte i læserbreve en række fordele ved brug
af pigge, og samtidig kunne man læse, at nu ville udgifterne til
vedligeholdelse af vejnettet stige voldsomt på grund af en eksplosiv
udvikling i antallet af biler med pigdæk. Betyder det nu, at vi i
Vejdirektoratets drifts- og vedligeholdelsesafdeling på grund af
pigdæksliddet skal afsætte væsentlig større beløb på vores
asfaltkonto fremover? Og hvad koster det trafikanten samt hvilke
udgifter påføres samfundet?

1. Afskrivning: 3000 kr./12 år = 290 kr./år
2. Forrentning: 1500 kr.X0.09 = 135 kr./år
3. Vedligeholdelse: 4 hjulx 100 piggex 1.20 kr./3 år = 160 kr./år

545 kr./år

Omkostninger ved brug at pigdæk

77/78 78/79 79/80 80/81 81/82

Tilgang af nye pigdæksæt 2200 3600 15000 19500 20500
Afgang af pigdæksæt 2200 2200 2200 2200 2900
Nettotilgang 0 1400 12800 17300 17600
Bestand (ikke afrundet) 7700 9100 21900 39200 56800

Tabel 1. Til- og afgang samt bestand at pigdæksæt.
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myndighederne i de pågældende
lande naturligvis set på med stor be
kymring og derfor igangsat omfat
tende undersøgelser om pigdæk. Det
skal dog bemærkes, at sporkøring
nødvendigvis ikke altid skyldes pig
dækslid, men også kan være opstået
på grund af instabilitet i asfaltbe
lægningen.

De fremkaldte spor betyder imid
lertid, at der ved udlægning af nyt
slidlag bliver et betydeligt merfor
brug af asfalt, samt at tidspunktet
for slidlagsfornyelsen fremskyndes.
Da den afslidte asfalt som et fint pul
ver vil sætte sig på kantpæle, skilte
osv, vil udgifterne til renholdelse
endvidere stige.

I en svensk undersøgelse (2) er de
samlede udgifter for vejbestyrel
serne gjort op, og overføres resultatet
herafpå danske forhold, fremgår det,
at udgifterne her i landet p.t. med
den nuværende pigdækbestand er
små, men at de vil kunne blive gan
ske betydelige, såfremt anvendelsen
af pigdæk griber om sig. Det skal
bemærkes, at Vågverket i Sverige
med tiden har udviklet særlige be
lægningstyper, der er betydelig mere
modstandsdygtige overfor pigdæks
lid end vores belægninger her i

Danmark, og derved har kunnet re
ducere problemet.

Omkostningerne for samfundet i
øvrigt
For samfundet skulle der, såfremt
pigdækanvendelsen betyder øget
sikkerhed, kunne blive en økono
misk gevinst i form af mindre syge
husudgifter og lign. En realistisk
opgørelse heraf viser, at vi højst spa
rer 2 mio. kr. årligt herved. Spørgs

målet er dog om piggene overhovedet
forbedrer sikkerheden, idet bru
gerne af disse ofte vil udnytte det
bedre vejgreb og køre tilsvarende
hurtigere.

Med det nuværende lille antal bi
‘ ler med pigdæk i Danmark må det

derfor antages, at de samfundsmæs
sige omkostninger, incl. vejmyndig
hedernes udgifter, er ubetydelige.

Konklusion
Er der så nogen grund til for Vejdi
rektoratet overhovedet at interes
sere sig for pigdæk? Ja, det er der jo
nok, selvom der p.t. ikke er nogen
grund til uro, så vil vi såfremt pig
dækudbredelsen her i landet bliver
som i Syd-Sverige, skulle bruge be
tydelig flere penge til belægnings
vedligeholdelsen, såfremt vores
standard ikke skal gå væsentligt
ned. Derfor bør vi nøje følge udvik
lingen i antal pigdæk, udvikle be
lægninger, som er slidstærke, samt
holde vintertjenesten på et rimeligt
niveau for ikke derved at tilskynde
bilisten til at anskaffe pigge. For tra
fikanterne synes fordelene ikke at
svare til hvad det reelt koster at an
vende pigdæk, og både trafikanter og
vejmyndigheder ville formentlig
være bedst tjent med, at der blev an
vendt grovmønstrede vinterdæk i
stedet.

Reference
1. »Anvendelsen af pigdæk i vinterpe

rioden 1981/1982<, Økonomisk sta
tistisk afdeling, Vejdirektoratet, maj
1982.

2. » Dubbdåck — Utredning av möjlighe
tema att minska beläggningsslitaget
från dubbdåck, Statens Vågverk,
Sverige, okt. 1981.
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Vinterproblemer med dieseldrift

Af ingeniør Ib Lauridsen, Frederiksborg amts vejvæsen

I vinteren 1980 og 1981-1982 var derflere perioder med mange kolde

dage, og på disse dage var der flere dieselbiler, der holdt stille på
vejene med motorstop.
Den Danske Vedligeholdelsesforening tog efter opfordring at
Frederiksborg amts vejvæsen og Nordsjælland Mejeri dette
motorproblem op til nøje undersøgelse.
Der blev nedsat en arbejdsgruppe, hvori dervaren repræsentantfraet

af de store olieselskaber, og hvor også forfatteren var medlem.

fra april til oktober og en vinter-kva
litet fra oktober til april.

Råoliemangel har bevirket, at
olieselskaberne nu fordeler råolien
med lavt Cloud Point til lande med
de laveste temperaturer.

Cloud Point og CF P P i de forskel
lige lande er vist i nedenstående
skema.

Olieselskaberne har besluttet at
ændre CFPP i Danmark fra — 15° til
— 18° fra oktober 1982.

Nogle karakteristika
Fremstilling afdieselolie foregår ved
at destillere råolie, idet de forskel
lige olieprodukter koger (fordamper)
ved følgende temperaturer.
Petroleum Ca. 150-250° C
Dieselolie Ca. 200-350° C
Paraffinvoks Ca. 300-550° C
Smøreolie Ca. 350-600° C

I dieselolie er der en lille del paraf
fin, der er flydende og fuldstændig
opløst. Når temperaturen falder, be
gynder paraffinen at udskille sig
som små krystaller. Dette er Cloud
Point (uklarhedspunkt). Det er disse
paraffinkrystaller, der samler sig i
dieseloliefiltret og derved forhindrer
gennemstrømning med motorstop til
følge.

CFPF (filtreringspunkt) er den la
veste temperatur, hvor brændstof
kan passere et specielt filter i et la
boratorieapparat, før paraffinkry
staller blokerer dette. Denne tempe
ratur er normalt også den laveste
temperatur, hvor brændstoffet kan
anvendes i praksis uden risiko for
driftstop. Denne måling efter Dansk
Standard DS/EN 116 er den samme
som Europæisk Standard EN 116.

Paraffinen udskiller sig ved for
skellige temperaturer i råolier fra
forskellige olielande, når der frem
stilles dieselolie.

Dieselolie fremstillet af råolie fra
Nordsøen får et Cloud Point — 10°,
Nord Afrika — 13° og Syd America
— 24°. I petroleum er der ikke paraf
fin, da paraffinvoks’ kogepunktin
terval er 300-500° C, og dette er hø
jere end petroleums.

Danmark får nu over 50% af rå-
olien fra Nordsøen, og derfor er det
nu nødvendigt at tilsætte additiver
(stoffer der gør paraffinkrystallerne
mindre). Dette gøres af olieselska
berne, og derfor er yderligere tilsæt
ning fra brugerne vanskeligt at
blande korrekt i dieselolien ved fal
dende temperaturer.

I denne forbindelse kan det oply
ses, at der findes en sommer-kvalitet

Vindstrygning
Målinger på biler har vist, at tempe
raturen på grund afvindstrygning er
ca. 3° lavere under bilen (olietank og
olierør) end luftens temperatur.

Forbedring af CFPP
En forbedring af CFPP og Cloud
Point kan opnås ved iblanding afpe
troleum, før paraffinen er udskilt,
altså ved temperaturer afbrændstof
fet over Cloud Point. Iblanding af
petroleum vil sænke brændstoffets
Cloud Point og CFPP, uden at blan
dingens egenskaber som brændstof
forringes. Man kan i praksis regne
med, at kuldeegenskaberne forbed
res 1° C for hver 5% petroleum der
tilsættes.

Sommer Vinter
CC CC

Cloud CFPP Cloud CFPP

Østrig 6 — 2
Belgien 2 — 5 — 3 —11
Canada —16 —29
Danmark — 2 — 9 — 8 — 18
Tyskland — 2 — 7 — 2 —11
Holland 1 — 6 — 7 —14
Syd Sverige — 4 —13 —13 —20
Nord Sverige — 24 — 35
England 2 0 — 2 — 9
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Viskositets-tem peratu rku rve

—20 —10 0 10

Af viskositets-temperaturkurven
ses, at ved tilsætning af 50% petro
leum falder blandingens viskositet
svarende til en temperaturstigning
på 20° C, og dette skønnes tilrådeligt
af hensyn til smøring af dieselpum
pen i perioden november-februar.

Når paraffinen først er udskilt,
har iblanding af petroleum ingen
virkning, da paraffinen først bliver
flydende igen ved en temperatur på
60-70°. Tilsætning af specielle addi
tiver, som findes i handelen, har som
tidligere omtalt en usikker virkning
og kan derfor ikke anbefales.

Vand i brændstoffet
Problemer med brændstoffet ved
lave temperaturer kan også skyldes,
at et eventuelt vandindhold fryser og
blokerer brændstoffiltret. Det kan
ikke anbefales at tilsætte alkohol til
dieseibrændstoffet, da en blanding af
vand og alkohol vil samle sig i bun
den af tanken, og ved gentagne an
vendelser bliver blandingen suget
med til pumpe og motor med drift-
stop til følge. Desuden vil tilsætning
af alkohol påføre brændstofpumpen
en dårligere smøring.

To ting er vigtige:
Regelmæssig dræning af
brændstoftank og filterhus.
Endvidere bør man før

vinterperioden vandpejle eller dræne
lagertanken for vand og slam.

Det kan anbefales at montere en
vandudskiller i brændstofsystemet.

Motorolie
Ofte foreskrives i instruktionsbogen
brugen af en SAE 30 motorolie om
sommeren, og en SAE 10 W motor-
olie om vinteren. Mange brugere her
i landet anvender imidlertid mul
tigrade olie SAE 15/40 hele året.

Nyere undersøgelser har vist, at
motorolie kan blive så tyktflydende
ved lave temperaturer, at de ikke er i
stand til at flyde til og igennem
oliepumpens sugesi og sugerør (mo
torolien er frosset).

Der er med andre ord en grænse for
motoroliens pumpbarhed.

Man kan i praksis regne med, at
motorolier i god tilstand kan anven
des ned til følgende temperaturer,
som vist på nedenstående skema:

De 2 sidste viskositetsklasser an
vendes normalt ikke i Danmark.

Motorolien indeholder specielt ved
bykørsel og megen tomgangkørsel
ofte både vand og brændstof (diesel
olie). Ved kraftig fortynding afmotor-
olien med dieselbrændstof kan der
ske en udskillelse af paraffinvoks
krystaller i motorolien således, at
den stivner ved temperaturer helt
oppe i nærheden affrysepunktet (en

dieseltraktormotor er brændt sam
men på grund af manglende smøring
ved en temperatur på — 2° C).

Brændstoffortynding forhindres
ved god vedligeholdelse og justering
af brændstofsystemet.

Det er imidlertid en kendsgerning,
at mange dieseldrevne køretøjer er
uhensigtsmæssigt indrettet, og føl
gende uheldige forhold kan med
virke til at give vinterproblemer:
— Der mangler drænprop i brænd

stoftank.
— For fint sugefilter i tanken.
— Brændstofrør har for lille diame

ter og er ligesom brændstoffilter
placeret sådan, at de er udsat for
vejr og vind.

— Der mangler vandudskiller i
brændstofsystemet.

— Udstødningsrør er placeret langt
fra brændstofsystemet således, at
strålevarmen ikke udnyttes.
Der findes også i handelen appara

ter til forvarmning af dieselbrænd
stoffet ved udnyttelse afkølevandets
varme. Dette hjælper naturligvis
ikke til at undgå startproblemer.

Virksomheder, der har egne tank-
anlæg, kan ved levering af diesel-
olie få tilsat petroleum.

Følgende råd kan gives
til udførelse i efteråret:
Skift brændstoffilter.
Tøm vandudskiller brændstof
systemet.
Skift motorolien.
Hvis det kan forudses, at tempe
raturen vil falde til under normalt,
kan det anbefales at tilsætte pe
troleum til dieselolien op til føl
gende:
Oktober Ca. 25%.
November-februar ca. 50%.
Marts Ca. 25%.

ost
dieselolie

10
8

6

4

3

2,5

2

Endnu to vigtige ting:
Skift motorolien før vintersæsonen og
halvér ved ugunstige driftforhold
skifteintervaller i vinterperioden.

Før start i koldt vejr kontrolleres
motorens oliepejlepind, både for kor
rekt oliestçznd samt for at se, om olien
er stivnet (frosset).

Ovennævnte råd kan alle følges
uden særlige omkostninger eller be20 30 40 50 60 70 80 90 100 °C svær.

Viskositet Grænse for pumpbarhed Praktisk anvendelse
SAE3O 0°C +5°C
SAE25W —10°C

— 5°C
SAE2OW —15°C —10°C
SAE 15 W — 20°C

— 15°C
SAE 10 W — 25° C

— 20° C
SAE 5W —30°C —25°C
SAE 0W —35°C —30°C
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Professoren og cyklerne
Aflandinspektør M. C. Holst, Brøndby kommunes byplanafdeling,
medlem af færdselssikkerhedskommissionen

I indledningen til afsnit 3 om Vej
transport af personer« skriver El
bek: »Vejen er fælles for mange trans
portformer: Personbiler, motorcyk
ler, knallerter, cykler, lastbiler, bus
ser, varebiler, fodgængere og heste.

Det er — såvidtjeg kan se — første og
sidste gang Elbek i sin rapport næv
ner cyklen. Allerede umiddelbart ef
ter — og stadig i indledningen, skri
ver Elbek: Dette afsnit behandler
især de to vigtigste former for per
sontransport på veje og gader: Per
sonbiler og busser. Godstransporten
på vejene tages op i afsnit 5, mens de
mindre betydende transportformer
som motorcykel, knallert og fodgang
kun behandles kursorisk.’<

Læseren ser her, at allerede nu er
cyklen forsvundet, og kan derfor end
ikke tilkomme prædikatet mindre
betydende transportform<’! At Elbek
således fejlagtigt (som det vil fremgå
af det følgende) udnævner bil og bus
som den vigtigste persontransport
form, har lidet overraskende med
ført, at den efterfølgende trafikdebat
i store træk har været en gentagelse
af den gammelkendte religionskrig:
privathil kontra kollektivtrafik.

Sagen er nemlig, at selvom per
sonbilen er cyklen overlegen til
mangfoldige opgaver (det er så ba
nalt, at det ikke behøver at blive ek
semplificeret!), så er det omvendte
tilfældet i andre sammenhænge,

ikke mindst i den daglige Bolig-Ar
bejdssted-trafik (B-A-trafik).

Den 18. juli offentliggjorde Jyl
lands-Posten en Observa-undersø
gelse, der viste, at ialt 43% for som
meren -82 opgav bilen som den typi
ske transportform i B-A-trafikken
(heri incl, evt. passager(er)), mens
cyklen anvendtes af 38%. Tilsv, tal
fra sommeren -71 var henholdsvis 48
og 28%, altså et tydeligt fald i brugen
af bilen — og en endnu mere markant
øget brug af cyklen; en tendens, der
med sikkerhed vil blive forstærket i
de kommende år.

Da undersøgelsen kun omfattede
voksne danskere, var formentlig
kvinder (!) men altså ikke børn med
taget. Hvis vi opfatter skolen som
deres arbejdsplads, og hvis vi erind
rer hvor udbredt cyklen er for netop
skolebØrns B-A-rejser, bliver resul
tatet derfor, at cyklen allerede idag
er det mest anvendte transportmid
del i B-A-trafikken. Cyklen overgår
altså bilen — om ikke målt i personki
lometer — så i antal B-A-personrej
ser.

For at bortvejre enhver tvivl kan
det tilføjes, at Observas konklusion
ikke er enestående, men bekræftes
af en anden undersøgelse om æn
dringen i B-A-rejsemnsteret; se
«IngeniØren nr. 26, 2/7-82. For fuld
stændighedens skyld bør det også
nævnes, at kun ialt 26% opgiver

bus/rutebil/S-tog som typisk B-A
rejseform for -82 iflg. Observa.

Når professor Elbek derfor argu
menterer som om bil og bus var de
væsentligste persontransportformer
på vejene, mens cyklen behandles
som et kuriosum, altsammen i hvad
der skulle være en videnskabelig op
gavebesvarelse om vore transport-
problemer, må det mildt sagt beteg
nes som lidet heldigt.

Af den førnævnte Observa-under
søgelse fremgår det videre, at halv
delen af B-A-rejserne er på under 5
km, mens 2/3 er på under 10 km,
hvorved det kan konkluderes, at cyk
len kan konkurrere tidsmæssigt med
bilen i størstedelen af B-A-rejserne.

Begrundelsen for at der er focuse
ret specielt på B-A-rejserne i det for
anstående vil kunne læses hos El
bek, der i sit afsnit 8 ‘>Hvad er mest
økonomisk høster megen (beretti
get) ros ved at påvise, at kollektiv-
trafikken netop ikke kan sammen
lignes med de gamle REXONA-re
klamer, hvor der altid er plads til en
til<. Elbek forklarer, at det er van
skeligt at få mere end en gennem
snitlig belægning på 25% i et kollek
tivt trafikmiddel; det hedder bl.a.:
«En del af forklaringen er flaskehal
sene i systemet: myldretiderne. Det
er dem, som sætter kravene til det
samlede materiel og personale, og
det er i høj grad dér tilvæksten i tra
fikmængde sker». Vi har altså, om
end indirekte, Elbeks ord for, at der
vil være en betydelig samfundsmæs
sig gevinst ved at animere flere myl
dretids-kollektivrejsende til at ta’
cyklen. Et af midlerne hertil — måske
det vigtigste — er det nok at gøre bru
gen af cyklen mindre livsfarlig.

Ingen — hverken Bent Elbek eller
nogen trafikpolitiker — kan lastes
for, at det danske klima er s tåbe
ligt, at cykling er en blandet fornø
jelse i de 8 af årets 12 måneder. Men
mange, ikke mindst politikerne —

samt Elbek, der er med til at danne

Professor Bent Elbek’s vinderbesvarelse af asfaltindustriens
prisopgave 1982 om »Danmarkstransportomkostninger—totalt set
har givet store dønninger i såvel dags- som fagpresse sommeren
igennem. — Og med rette, for Bent Elbek får aflivet en masse myter om
kollektivtrafikkens fortræffeligheder overfor privatbilen.
Imidlertid har Elbeks afhandling en afgørende fejl. At de fleste
»anmeldere( og kommentatorer tilsyneladende ejheller interesserer
sig for fejlen, gør den ikke mindre, men understreger tværtimod,
vanetænkningens omfang og styrke.
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politikernes holdninger — kan lastes
for at der ikke gøres mere for de bløde
trafikanters sikkerhed.

Et helt aktuelt eksempel er den
p.t. løbende debat om en evt, sænk
ning af de generelle fartgrænser i
byområder, foranlediget af at Færd
seissikkerhedskommissionen netop
er ved at afslutte sine overvejelser
om dette spørgsmål. Ca. 2/3 af alle
personskadeuheld sker i byområder.
Flertallet af andre vesteuropæiske
nationer har indført 50 km/t som ge
nerel fartgrænse i byer. Omfattende
— og netop afsluttede forsøg i Schweiz
viser en nedgang pâ ca. 13% i ulyk
kestallene ved en fartreduktion fra
60 til 50 km/t. Statistikere, forsik
ringsfolk og trafikmedicinere er
stort set enige om den stØrre sikker
hed ved lidt lavere fart.

Trods dette fortsætter argumen
terne mod de 50 km/t: det påståede
uantagelige tidsmerforbrug; under
forstået for bilisterne, mens lavere
fart = mindre fartspredning giver
bedre fremkommelighed for cykli

ster og fodgængere; den krænkede
retsbevidsthed: trafikanterne der
ikke forstår nytten af lidt lavere fart;
underforstået bilisternes manglende
forståelse, mens man næppe skal
lede længe efter cyklisternes forstå
else for nytten af lavere fart; alt
sammen en følge — ikke afpolitikeres
ondsindethed overfor cyklister — men
af vanetænkning: «rigtig’ bytrafik
er biltrafik! cykling er fritids- og fe
riebeskæftigelse samt dagligrejse for
en motionsbevidst minoritetsgrup
pe.

50 km/t-modstanderne fremfrer
endv, rigtige og gribende argumen
ter om de andre sikkerhedsfrem
mende midler: cyklestier, hastig
hedsdæmpende foranstaltninger
m.v. der blot alle har den ulempe, at
de er langsigtede, ikke mindst lige
nu, hvor de fleste kommunale an
lægsbudgetter er skåret ned til næ
sten nul! Men det man tænkte på var
måske, at også vedligeholdelseskon
tjene er så reducerede, at mange veje
helt automatisk er ved at blive §

40-veje?!
Hvis vore politiske beslutningsta

gere skal kunne træffe fornuftige
trafikpolitiske beslutninger, være
sig i stat, amt eller kommune; og
være sig i relation til by- og vejplan
lægning og til færdselslov, så forud
sætter det en realistisk erkendelse af
trafikformernes forskellige mulig
heder og krav.

Det var derfor godt at Bent Elbek
fik den politisk/økonomiske debat
om privatbil kontra kollektiv trafik
tvunget i mere realistisk retning. At
det lykkedes ses tydeligt af somme
rens debat, hvor politikerne afslø
rede at have forstået Elbeks bud
skab: at kollektiv trafik ikke nød
vendigvis er så fortræffelig og billig—
og privatbilen ikke nødvendigvis så
ond, som visse rettroende prædiker.

Just derfor er det så ærgerligt at
Elbek ikke samtidig var i stand til at
forklare politikere og offentlighed
om cyklens rette placering i det to
tale trafikbillede.

III. Før/efter-studium med kon
trolgruppe. Hvor de praktiske for
hold tillader det, er denne forsøgs
plan klart at foretrække. Et problem
i forbindelse med denne plan er dog,
at det kan vise sig meget svært at
finde to områder, der på passende vis
ligner hinanden mht. færdsels
mængde og -forhold samt ulykkes
struktur mv. Dette problem har for
sØgsplan III til fælles med forsøgs
plan I.

I denne forbindelse kan det næv
nes, at analyser af danske amter og
politikredse viste, at det er meget
svært at finde områder med blot no
genlunde identiske ulykkesstruktu
rer. Det var dog muligt at finde byer i
to amter, hvor byerne havde ganske
mange ulykkesmæssige ligheds
punkter. Hermed ville man have
områder, der ville være velegnede
som kontrol- og forsøgsområder; men
en generalisering af resultaterne for
hele landet ville vise sig meget van
skelig, jf. Thomsen (1981).

I virkeligt gennemarbejdede færd
selssikkerhedsstudier kan analysen
ikke stoppe ved en 2x2 ulykkesfre
kvenstabel. Skal en evaluering af en

foranstaltning være lødig, må der
inddrages så mange karakteristika
ved ulykkerne som muligt. Til dette
formål er den flerdimensionelle an
talstabel nyttig. På denne måde kan
en tabel som tabel 3 analyseres for
partskombinationer, hastighedsfor
hold, lysforhold, skadesgrader,
kryds/strækning osv. Denne metode
sikrer også, at eventuelle ubalancer
de to områder imellem ikke ødelæg
ger analysens kvalitet. En række
eksempler på sådanne analyser fin
des hos Thomsen (1980).

Afslutning
Hermed er gennemgangen af for
søgsplaner slut. Disse metodiske be
tragtninger, som har haft hovedrol
len i de to seneste artikler, er kun en
del af systematisk ulykkesforebyg
gelse. I den kommende artikel vil
forfatternes forslag til en ulykkesfo
rebyggelse blive anskueliggjort.
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»Sandheden« — og kun
sandheden?
Koster kollektiv persontrafik mere end biltrafik og for hvem?
Opsummering af en debat

Af cand. polit. Uffe Jacobsen, lærer i trafikøkonomi

Religionskrig eller debat
Den igangværende runde af den
gamle diskussion om omkostnin
gerne for samfundet og for den en
kelte af kollektiv trafik over for per
sonbiltrafik blev startet i et ultra-
kort indslag i TV i efteråret 1981,jf.
(4). Siden er der kommet mindst 3
store gennemarbejdede indlæg og
diverse kommentarer frem og til
bage i en række tidsskrifter, jf. kil
deangivelserne efter denne artikel.

Budskabet er nået ud! Tag som ek
sempel følgende citat fra Midtjyl
lands Avis (5): «Minutiøse — og ikke
bestridte — analyser har klargjort, at
en personkilometer i privat bil er
langt billigere end den samme per
sonkilometer i både bus og tog.
Når... (man vil).., styrke den kol
lektive trafik, har det altså udeluk
kende ideologiske formål.»

At andre synes, det er mere kom
pliceret end som så, fremgår f.eks.
af FDM’s Motor nr. 1, 1982 og For
brugerrådets Tænk, nr. 1, 1982 (8).

Debatten har, som sædvanligt,
haft præg af religionskrig. Jeg tror,
de fleste af Dansk Vejtidsskrifts læ
sere umiddelbart kan inddele debat
tØrerne i dem, der er FOR, og dem,
der er IMOD. I et nøgternt øjeblik vil
det nok også stå læseren klart, at de
fleste indlæg starter med konklusi
onen og så leder efter argumenterne.

Da en del læsere vil mene, at jeg
også har et ry(-gte) at slæbe rundt
på, har jeg bestræbt mig på at lægge
synsvinkler frem så explicit som mu
ligt. Jeg har prøvet at belyse nogle
grunde til, at man kan nå forskellige
resultater. Man kan sige, at jeg vil
forsøge at vise, hvad der er fiktiv og
hvad der er faktisk uenighed.

For at skærpe læserens skepsis
over for min fremstilling vil jeg for-

tælle, at jeg stort set kender alle de
battørerne personligt, at jeg har
medvirket (uden ansvar) ved frem
stillingen af en række af indlægge
ne, og at jeg på et meget tidligt tids
punkt har kritiseret Asfaltindustri
ens (AOV’s konkurrencetekst og
sammensætningen af dommerkomi
teen.

De 3 store aktuelle debatindlæg:
Den seriøst interesserede anbefales
at anskaffe dem alle 3 og læse dem
parallelt. Deres meget forskellige
form og resultater illustrerer til
overmål spændvidden af et tilsyne
ladende enkelt problem.

Bent Elbeks opgave besvarelse, der
fik AOV’s 1. præmie, forudsættes
kendt i hovedtræk efter præsentati
onen i Dansk Vejtidsskrift nr. 10,
1982.

Elbæk giver et velformuleret og
afbalanceret svar på prisopgave
spørgsmålene, hvilket ikke kan
undre dem, der kender Elbeks evner
som popularisator og syntetiker fra
energiområdet.

Denne vilje til at nå et samlet og
entydigt resultat, der kan udtrykkes
i få jævne sætninger, indebærer også
opgavens svagheder. Konklusi
onerne afspejler på ingen måde det
variationsinterval for resultaterne,
som de valgte opgørelsesmetoder og
— specielt — de hårdhændet valgte af
grænsninger dækker over. Og de
simple konklusioner tillægges en
langt bredere sandhedsværdi, end de
kan bære. Mere om det senere.

Rapporten fra Trafikministeriets
planlægningsafdeling (OMATRA),
der har Erik Mørdrup som hovedre
daktør, er på mange måder den di
ametrale modsætning til Elbeks op
gave. Den er analyserende, den ar-

bejder med meget præcist definerede
eksempler, og den lægger op til at
være et værktøj i en konkret politisk
beslutningssituation.

Dens svagheder følger naturligt
deraf. Den er noget knudret at få
hold på. Den har ingen entydige
konklusioner, som er lette at kom
munikere videre.

Hvor Elbek ser på nationale total-
tal, går OMATRA-rapporten ind i en
række typiske konkurrencesituati
oner mellem personbiltrafik og kol
lektiv trafik. I den enkelte situation
får man især belyst den altafgørende
betydning af køretøjernes udnyttel
sesgrad og af måden det kollektive
trafikudbud kan tilvejebringes på.
Sammenligner man mellem OMA
TRA’s eksempler, ser man, hvor
afgørende det er, hvilken konkret
trafikrelation, der undersøges.

1. konklusion:
Det kan fastslås, at disse to rappor
ter simpelthen er så forskellige i for
udsætninger, i synsvinkel og i meto
dik, at de snarere supplerer hinan
den end de kan sammenlignes.

Det tredie store indlæg: Kollektiv
Trafik Forbunds: «Går Danmark i
stå med flere cykler, busser og tog?’
er bemærkelsesværdigt overset i de
batten. Måske fordi det er mere
åbent polemisk.

Det er skrevet som en reaktion på
Kim Steen- Petersens artikel i Motor
(4) (og altså inden Elbeks opgave var
tilgængelig), men det vil især være
nyttigt at læse i kontrast til Elbeks
bidrag. Selvom man skulle føle sig
meget overbevist afElbek, og selvom
man føler sig irriteret over KTF’s
generelle holdning til biler, kan
KTF’s bidrag anvendes til ens egen
vurdering af de afgrænsninger, El-
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bek foretager.
Uden at være politisk enig med

KTF, mener jeg, at KTF’s bidrag
sætter Elbeks betragtninger i et nyt
tigt relief. Man kan selv vurdere,
i hvor høj grad det er relevant at se
på: Arealforbrug, energiforbrug, be
talingsbalance, fordelingspolitik,
skattepolitik, beskæftigelse, mobili
tet og sundhed.

2. konklusion:
Det må fastslås, at KTF og Elbek —

selvom de var enige om hvert eneste
enkelt tal, der er anvendt i bereg
ningerne (hvad de ikke er) — alligevel
ville nå til meget forskellige resulta
ter. Af den simple grund at KTF de
finerer problemet og effekterne me
get bredere.

Min vurdering, som man selv op
fordres til at afprøve, er, at den uhil
dede læser vil lande et sted mellem
de to, og at relevansen af KTF’s bre
dere betragtningsmåde vil variere
noget fra problem til problem.

Sagt på en anden måde: Jeg mener
ikke, man kan være i tvivl om eksi
stensen af de lodder, KTF lægger på
vægtskålen (og som Elbek behæn
digt forbigår). Men man kan have en
meget varierende opfattelse, teknisk
og politisk, af tyngden af disse lod-
der.

3. konklusion:
En sammenligning mellem OM
ATRA og KTF viser en (uundgåelig)
svaghed ved marginalbetragtnin
gerne i OMATRA. Mere brede sam
fundsøkonomiske hensyn har en
tendens til at «forsvinde» ved små
ændringer.

4. konklusion:
Ingen af de 3 rapporter kan bruges til
at vurdere egentlige systemændrin
ger, altså tab eller gevinst ved et
markant skift i trafïkmidlernes an-
dele. Med sine begrænsninger
(manglende landture og manglende
ændringer i varetransporter) er
NORDKOLT (7) stadig det eneste
eksempel på, at alternative situati
oner er dækkende og konsistent
gennemregnet. Dels fordi mange se
kundære effekter er med, men især
fordi situationerne er beregnet ved
en optimering af alle trafikanters
adfærd. Desværre er NORDKOLT’s
tal ikke ajourført.

Hvilket niveau kan man
debattere på?
Hvis man skal vurdere debatten om
de 3 rapporter, er det nødvendigt at
sondre mellem 3 niveauer, som de
batten rimeligt føres på: 1) Tallene,
2) Hvilke effekter der medtages, og
3) Hvilket problem regnestykket
egentlig belyser.

Hvis man blot, som f.eks. Bil og
Motor nr. 8, med tommestore tal
skriver: «Kollektiv personbefor
dring — samfundsmæssige omkost
ninger: 75 øre pr. personkm». »Indi
viduel personbefordring — samfunds
mæssige omkostninger: 42 øre pr.
personkm», er forståelsen af proble
merne ikke blevet meget fremmet.

Lad mig illustrere de 3 niveauer:

1. Er tallene rigtige?
Et tal, der er blevet citeret ofte og
fremhævet i forordet til Elbeks op
gave, er, at personbiltransport målt
pr. personkm i direkte og indirekte
energiforbrug «kun» bruger 18%
mere end kollektiv transport, jf.
hans tabel 30. (Senere rettet til 30%).
Med anvendelse af andre kilder (sva
rende til Energiplan 81) får jeg, at
bilen bruger 70% mere end bussen og
90% mere end S-toget (med meget
stor usikkerhed).

På sådanne tal kan der føres en
meget teknisk debat om kildernes
værdi og forudsætninger iøvrigt.
Principielt skulle vi kunne blive
enige om et eller andet tal på velde
finerede præmisser.

Her vil en debat altså kunne føre
til både enighed og oplysthed.

2. Hvilke effekter er med?
Elbek bruger sine beregninger til at
kritisere de høje bilafgifter og anfø
rer s. 40: «En sund Økonomi forud
sætter også et godt transportsy
stern»». Hertil kan man hævde, at
samfundet netop har knyttet fra
dragsordninger til en række former
for personbilkørsel, som kan siges at
være nødvendige for produktionen.
Direkte skattebesparelser på denne
del afbilkørslen udgør ca. 4 mia kr.
Formentlig er blot denne ene post,
som Elbek ikke har med, nok til, at
bilkørsel i produktionssammen
hæng ikke netto er skattebelastet,
selv i Elbeks regnestykke.

Om sådanne poster skal med eller
ej, kan man også føre en rimelig de
bat om. Hver kan komme med sine
argumenter. Man kan nå til større
klarhed, men næppe altid enighed.

3. Relevans af regnestykket
Det tredie niveau kan illustreres
ved: Hvis man nu i enighed nåede
frem til de ovennævnte 75, respek
tive 42 øre pr. personkm, hvad kan
det så bruges til?

Foreløbig er det blevet brugt til at
argumentere for lavere bilafgifter,
højere kollektivtakster og stop for
udbygningen af kollektiv trafik. Så
vidt jeg kan se, kan sådanne totaltal
(= nationale gennemsnitstal) kun
bruges i en meget veldefineret situa
tion, nemlig en, hvor man påstår, at
enhver personkm i bil kan erstatte
enhver personkm i kollektive tra
fikmidler, og at samfundet derfor
kan spare store penge ved at ned
lægge hele den kollektive trafik.

Prøv at tænke dette igennem. For
mig at se, er det så restriktive betin
gelser, at det nærmer sig nonsens.
Hvordan skulle de ture, som folk
uden bilrådighed udfører med kol
lektiv trafik, blive erstattet afbiltu
re? I særlige tilfælde kunne privatbi
lister tage de tidligere kollektivtra
fikanter med (mod betaling), men en
generel landsdækkende ordning?

Transport er ikke en
standardvare
Det er på dette tredie niveau, at de
dramatiske og fatale fejltolknings
muligheder lurer. Det er så let at
opfatte prisen pr. personkm som pri
sen på et kg smør. Faktisk har ret
mange af de politiske fortolkere af
Elbeks tal vist, at de har forstået
hans resultater således: «Det koster
samfundet mere at fremstille et kg
margarine (= kollektiv trafik) end et
kg smør (= personbiltrafik), men af
gifter og subsidier ændrer butikspri
sen, så margarine er billigere end
smør’.

Når de tænker sådan, kan man
ikke fortænke de samme fortolkere i
at mene, at dette er forkert og ab
surd. Men det er altså en alt for for
enklet opfattelse af begrebet ‘»en
personkm»<.

En bedre parallel ville være en
sammenligning mellem industri-
produktion og håndværkspræget pro
duktion i hjemmet. Her kan enhver
se, at uanset om totaltal viste, at den
ene produktionsform generelt er bil
ligst, ville det ikke betyde, at man
skulle opgive den anden. Fordi der er
store forskelle fra virksomhed til
virksomhed og fra vare til vare.

Parallellen er god, fordi den viser
noget relevant, både om produk

Dansk Vejtidsskrift nr. 12 . 1982 345



tionsmetociernes og efterspørgslens
betydning. Industri producerer
standardvarer med store faste om
kostninger. Den førstproducerede
enhed er uhyre kostbar, mens styk-
omkostningerne ved en stor pro
duktion vil ligge langt under hånd
værksudgifterne. Omvendt vil
håndværksproduktionen være me
get flexibel, kunne fremstille indivi
duelle produkter og gøre det med en
simpel teknik.

Jeg tror ikke, man behøver have
studeret virksomhedsøkonomi for
intuitivt at forstå, at f.eks. for varen
»en bog», så er Bibelen velegnet til
en industriel produktion og ens egen
dagbog velegnet til hjemmeproduk
tion. Og at forskellen både ligger i
produktionsprocessen og i marke
dets størrelse.

Men det er principielt præcis de
samme mekanismer, vi genfinder i
persontransport. Hvis den indu
strielle produktionsteknik er me
get overlegen, køber de fleste den
standardvare, som produceres, jE
f.eks. charterrejser. Det er dyrt og
kompliceret at organisere en flyrejse
i eget fly til Costa del Sol. Omvendt
er produktionsteknikken for søn
dagsturen til bageren behersket af
næsten enhver, og turen er så indivi
duel i tid og sted, at den ville være
uhyre svær at standardisere.

Hvis læseren til bunds har forstået
dette fundamentale spil mellem
produkt, produktionsmetode og ef
terspørgsel, siger mange års under
visningserfaring mig, at så har læse
ren lagt en sund grund for en korrekt
analyse af de fleste transportpro
blemer.

Og det vil være indlysende, at den
største omhu derfor må bruges på at

få problemstillingen defineret rele
vant.

Er debat altid nyttig?
For at vende tilbage til de forelig
gende rapporter, bør det nu være
klart, hvorfor jeg mener, at Elbeks
rapport meget let kan misbruges. De
to andre udspil har hver sin fordel:
OMATRA understreger værdien af
at analysere hvert enkelt konkret
eksempel ud fra dets specielle karak
teristika, og KTF understreger,
hvordan der indgår visse grundlæg
gende politiske vurderinger, som
man ikke kan forvente enighed om.

Hvis nogen synes, at jeg i denne
artikel især har angrebet Elbeks
rapport, vil jeg bedyre, at det ikke
har noget med hans konklusioner at
gøre.

Men, støttet af en række indflydel
sesrige kredse, er hans konklusioner
nået meget videre omkring, målt i
antal politikere eller i antal spal
temm. Oftest i en meget forgrovet
form.

Uanset at Elbek selv og f.eks. en af
dommerne, Jens Rørbech, i Ingeni
øren har bedt om en saglig debat, har
de, ved de lejligheder der har været,
ikke gjort forsøg på at præcisere den
begrænsede anvendelighed af El
beks konklusioner. Disse konklusi
oner står stadig med en pondus og en
generalitet, som de på ingen måde
fortjener.

Hovedkonklusion:
Jeg er enig med Rørbech (6) om, at
alle former for analyse på transport-

området har deres berettigelse«.
Alle de 3 omtalte rapporter og en del
af debatindlæggene har værdi.

Men man kan også hvirvle så me

get mudder op, at beslutningsta
gerne helt mister orienteringssan
sen, Er trafikdebatten så bedre stil
let?

Mig bekendt baserer den pædago
giske debat sig ikke på udsagn som
»rødhårede er hidsige» eller den
kriminologiske debat på at »finner
stikker med kniv».
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Vejdirektoratet: TrafikØkonomiske
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Nyt fra
Vejdirektoratet V

Sikkerhedsmæssig effekt
Vejledning for vejbestyrelser
Tillæg 1982
Vejdirektoratet, Sekretariatet for
Sikkerhedsfremmende Vejforan
staltninger, udsendte i juli 1981 en
vejledning i at gennemføre effekt-
studier. Bilag 3 i denne vejledning
indeholder bl.a. tabeller over antal

personskadeuheld og antal tilskade
komne personer, begge dele må
nedsvis summeret fra 1. januar 1970.
Uheld og personskader er opgjort for
kryds og strækninger i henholdsvis
by- og landområder. Tabellerne er
udtryk for den generelle uheldsud
vikling i Danmark på disse lokalite
ter, og de kan benyttes til at beregne
en korrektionsfaktor, der kan korri
gere for denne uheldsudvikling i for
bindelse med effektstudier. Tabel
lerne i vejledningen er afsluttet 31.
december 1979. Der foreligger nu en
udgave af tabellerne, som er ajour
ført frem til 31. december 1981.

De ajourførte tabeller over antal
let af personskadeuheld og tilskade
komne personer kan fås ved henven
delse til SSV, telf. (03) 72 34 20.

Dansk Amtsvejingenior
forening

25 års jubilæum
Afdelingsingeniør K. 0. Hansen,
Vestsjællands amts vejvæsen, kan
den 1. februar 1983 fejre 25 årsjubi
læum for sin ansættelse ved Holbæk
amts vejvæsen.
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Trafikmarkering er et specialområde, hvor Phønix
kan tilbyde en række gennemprøvede produkter og
materiel.

Nærmere informationsmateriale tilsendes gerne.

Tydelig traf1k-
markering hjælper
sikkerhec[en
på plads
Sikkerheden på vore veje er høj grad
afhængig af tillid mellem de
mennesker, der færdes i trafikken.
Tydelig trafikmarkering hjælper
sikkerheden på plads.
Det gælder især ved fodgængerfelter,
ved vejindmundinger til hovedveje og
på flersporede veje med høj trafik-
tæthed.

AS PHØNIX
Contractors
6600 Vejen
Tlf. 053611 11


