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INGENIØR
TIL ELFENBENSKYSTEN
Efter anmodning fra Den Afrikanske Udviklingsbank (African
Development Bank) beliggende i Abidjan, Elfensbenskysten
søger DANIDAen vejingeniørtil udsendelse i efteråret 1983:

Arbejdsområde
Den pågældendes arbejdsopgaver vil bestå i at rådgive om og
deltage i projektidentitikation, forundersøgelser, planlæg
ning af projekter, forhandlinger med låntagere, udvælgelse
at konsulenter og entreprenører m.v. En del rejsevirksomhed
til andre afrikanske lande må påregnes.

Kvalifikationer
Civil-, akademi- eller teknikumingeniører med mindst 5 års
relevant arbejdserfaring som vejingeniør.

Der kræves indgående kendskab til enten engelsk eller
fransk samt rimelige kundskaber i det andet sprog. Erfaring
fra tidligere arbejde i udviklingslande vil være en fordel, lige
som ansøgere bør være forhandlingsvante.

Ansættelsesforhold
Ansættelsen vil være for en periode af 2 år med mulighed for
forlængelse. Lønnen, der er skattefri, fastsættes efter kvalifi
kationer og anciennitet. Fri ud- og hjemrejse, også for ægte
fælle og børn. Fri syge- og ulykkesforsikring mv.

Ansøgningsfrist
10. august 1983

Detailleret stillingsbeskrivelse, yderligere oplysninger samt
ansøgningsskemaer kan under henvisning til journal nr.
104.L.20. Elf.3 rekvireres fra

— . I

L)a ii 10a Udenrigsministeriets Afdeling
for Internationalt Udviklingssamarbejde

Asiatisk Plads 2
1448 København K
Tlf.: 01-92 02 38, 92 02 19 el. 92 02 64.
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Veje som kulturhistorisk faktor
Af ingeniørdocent Morten Ludvigsen, Danmarks Ingeniørakademi

L’hom,ne rnarche droit parce qu’il
a un but; ii sait où ii va.
Ii a décidé d’aller quelque part
et ii y marche droit

(le Corbusier: Urban isme 1924)

I det kompleks af vaner, der karak
teriserer en befolkningsgruppes kul
turniveau, indgår også rejse- og
transportvaner. Disse kan have rela
tion til mange samfundsfunktioner:
almindeligt samkvem, jagt, fiskeri,
jordbrug, handel, byggevirksomhed,
ceremonier, pilgrimsfærd, admini
stration, posttjeneste, krig for at
nævne nogle. Veje har fra de ældste
tider spillet en rolle i denne forbin
delse; de er derfor en vigtig kulturhi
storisk faktor, og de er ligesom andre
kulturelementer udtryk for vaner,
erfaring og menneskelig formåen.

Der er således en snæver sam
menhæng mellem veje og civilisa
tion. Dette er i en engelsk ‘Engi
neer’s and Mechanic’s Encyclopædia’
fra 1836 udtrykt ved: ‘Roads may be
described as both the cause and effect
of civilisation». Nogle få citater vil
yderligere kunne belyse denne
sammenhæng.

Den franske historiker og filosof
Abbé GuillaumeRaynal (1713-1796)
har udtalt: «Lad os rejse over alle
jordens lande, og hvorsomhelst vi
ikke finder muligheder for at komme
fra den ene by eller landsby til den

anden, må vi betegne befolkningen
som barbarer».

Den engelske politiker Sir Henry
Parnell skriver i en afhandling ‘On
financial reform’ fra 1830: «Det er
en kendt sag, at anlæg af veje er af
afgørende betydning for at frem
kalde den ændring, ethvert primitivt
land må undergå for at komme ud af
en tilstand af fattigdom og barbari’.

Det lyder som en programudta
lelse for vore dages u-landshjælp,
selv om ordet ‘ infrastruktur’ endnu
ikke var opfundet.

Endelig en udtalelse fra 1823 af
pioneren indenfor dansk vejhistorie
C. L. Paulsen: «Ved en ligesaa lang
som fordeelagtig Erfaring er det be
viist, at en aaben, let og hurtig
Communication mellem en Stats
forskellige Provindser og disses Be
boere er den første Betingelse for
Landets Opkomst og Indbyggernes
physiske, ja moralske Velbefinden
de».

Begrebet vej
Første gang et menneske har rejst
fra et sted til et andet, og den fulgte
rute er beskrevet eller afmærket, så
ledes at andre senere har kunnet
følge den samme rute, har man be
gyndelsen til en vej. Sådanne primi
tive færdselsårer har, mellem na
turgivne ‘ tvangspunkter som pas
og vadesteder, fulgt linier i terrænet,

ad hvilke man lettest kom frem. De
er gået udenom sumpede områder,
ufremkommelige bevoksninger,
utilgængelige højdedrag m.v., og har
derfor ofte haft et meget bugtet for
løb.

Om en egentlig vej kan man først
tale, når der ved kunst, dvs, åndelig
og fysisk indsats, er skabt forbedrede
rejsemuligheder langs en sådan ru
te, og disse til stadighed vedligehol
des. Forbedringer kan være, at sum
pede områder er gjort passable ved
hjælp af faskiner, tømmerstokke,
sten eller grus. Endvidere udret
ning, afjævning og udvidelse af vejen
ved rydning, afgravning, opfyldning
af lavninger m.v. samt bygning af
broer. Særlig ved veje, der har skul
let betjene vognfærdsel har sådanne
arbejder været påkrævet. For veje,
der har skullet formidle lange rejser,
har det været vigtigt, at der med pas
sende afstande indrettedes raste
pladser, hvor dyr og mennesker har
kunnet få fornøden hvile og forplej
ning.

Arbejder som ovenfor omtalt har
krævet en form for organiseret vej-
tjeneste og har derfor forudsat sam
fundsdannelser på et kulturniveau,
der har muliggjort dette.

Den nævnte vekselvirkning mel
lem veje og civilisation tegner sig
klart derved, at etablering af vejfor
bindelser har medført nye bosætnin
ger og tilgang til hidtil uudnyttede
ressourcer.

Veje i oldtidens kultursamfund
Såvel fund fra udgravninger, ind-
skrifter og skriftlige beretninger
bærer vidne om veje i de gamle kul
turlande ved Middelhavet og i det
mellemste østen. Den græske histo
riker Herodot (ca. 484-420 f.Kr.) be
rejste disse lande, vel især for at
skrive historien om perserkrigene,
men han fortæller også om, hvad han
har erfaret om disse landes tidligere
historie, herunder om veje. Således
beretter han om, at befæstede veje

Som det vil være fremgået at forskellig presseomtale blev Dansk
Vejhistorisk Selskab stiftet den 2. marts 1982. Selskabet har markeret
sin i -årsfødselsdag ved udsendelsen at en folder, der kort redegørfor
selskabets oprettelse og formål. Det er selskabets håb, at
nedenstående artikel vil kunne bidrage til at fremme interessen tor
vejenes historie og dermed styrke selskabets eksistensberettigelse.
Selskabet vil være meget interesseret i at modtage oplysninger, der
kan tjene til belysning at den historiske udvikling af vejbygning og
vejfærdsel i Danmark og andre steder, herunder om kendskab til
genstande og andet, der vil kunne indgå i et kommende vejhistorisk
museum. Selskabets hjemsted er Vejdirektoratet.
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blev anlagt i Ægypten omkring år
2600 f.Kr. til transport af de enorme
stenbiokke, hvoraf Cheopspyrami
den blev bygget, og han betragter
denne præstation som fuldt sammen
lignelig med selve pyramidebygge
net.

En ældgammel vejforbindelse har
eksisteret mellem Ægypten og Pa
læstina, den såkaldte Horusvej
(Kongevej), hvorom der findes vid
nesbyrd i det gamle testamente. I
4’ mosebog, der jo handler om, hvor
ledes Moses førte Israel fra Ægypten
hjem til Kanaan, står der i kapitel 20
som en henvendelse fra Israel til E
doms konge: «Kære lad os gå igennem
dit land, vi ville hverken gå gennem
ager eller vingård, og ej drikke vand
af nogen brønd, vi ville gå ad Konge
vejen, vi ville hverken bøje til højre
side eller til venstre side indtil vi er
kommet igennem dit landemærke».
En omtrent enslydende henvendelse
til Amoriternes konge findes i kapi
tel 21. Disse bibeicitater viser den
betydning, man har tillagt det, at
færdsel er holdt fri af dyrkede områ
der; på moderne dansk: Græsplæ
nerne må ikke betrædes.

De gamle kulturriger i Mesopota
mien ved floderne Eufrat og Tigris
har haft veje. Den ældst kendte
skrift, Sumerernes kileskrift, havde
et tegn for «vej», og den ældste af
bildning af en vogn er også summe
risk, fundet i Ur og dateret til Ca. år
3200 f.Kr. Solidt byggede proces
sionsveje med asfaltfyldte fuger er
afdækket i Babylon og Assur. I det
assyriske rige har allerede omkring
år 700 f.Kr. været en slags vejret
gældende. En indskrift siger således,
at den, der ved byggevirksomhed
indsnævrer en vej, skal korsfæstes
foran sit eget hus (kultur!).

Den babyloniske konge Nebuka
nezarli (605-562 f. Kr.) har forherli
get sig i en indskrift fra Ca. 580 f.Kr.:
«Jeg har forvandlet uvejsomme stier
til nyttige veje». Hos profeten Esa
jas, kapitel 40 hedder det:

«Der er en røst af en, som råber i
Ørken: bereder Herrens vej, jævner
vor Guds banede vej på den slette
mark.

Hver dal skal hæves og hvert bjerg
og hver høj skal sænkes, og hvad som
er bakket skal blive jævnt, og det
knudrede skal blive som en slette.»

Det menes, at der herved refereres
til en vej, der omkring 540 f.Kr., ved
slutningen af det babyloniske fan
genskab, blev bygget mellem Ægyp

Tidligst kendte afbildning at vogn. Fra Ur ca. 3200 fKr.

ten og Babylon. Ordene fra Esajas
indicerer, at der har været tale om
en vej forbundet med betydelige an
lægsarbejder.

Perserkongen Darius I (520-485
fKr.) lod anlægge et udstrakt vejnet
i det store perserrige, der strakte sig
fra Lilleasien til det nuværende Pa
kistan. Også om disse veje beretter
Herodot. Den kendteste er vejen fra
Sardes i det vestlige Lilleasien til
kongebyen Susa, Ca. 200 km nord for
den persiske golf. Om denne vej for
tæller Herodot: «Hele vejen føres
gennem beboede og sikre egne, og
overalt er der kongelige stationer og
fortræffelige herberger». I henhold
til Herodot kunne de kongelige ku
rerer tilbagelægge denne ca. 2500
km lange vej på mindre end 10 dage.
Dette persiske vejnet har været en
forudsætning for de marchydelser,
hvorom Xenofon beretter i «Anaba
sis» (de titusindes tog Ca. 400 f.Kr.)
og for Alexander den Stores felttog
(ca. 330 f.Kr.).

I tilslutning til omtalen af det old-
persiske vejnet skal det nævnes, at
den indiske fyrste Chandragupta i
perioden 322-298 f.Kr. lod anlægge
en Ca. 2400 km lang vej tværs over
det nordlige Indien, forsynet med af
standsmærker, rastehuse og færge-
forbindelser. Vedligeholdelsen af
denne vej blev finansieret gennem et
monopol på handel med salt. Man
kunne få den tanke, at denne vej er
oprindelsen til den store landevej i

det nordlige Indien, hvorom Kipling
fortæller i sin roman «Kim», og som
giver et malerisk kulturhistorisk
indtryk aflivet i Indien i slutningen
af det 19’ århundrede.

Ravveje og silkeveje
De veje, der har været omtalt i det
foregående afsnit har betjent færdsel
i og mellem de nævnte lande. Der har
imidlertid også eksisteret vejforbin
delser i oldtiden, der satte disse
lande i forbindelse med fjernere
lande mod nord og øst, herunder de
såkaldte rav veje og silkeveje.

Rav har været en meget efter
spurgt smykkesten i oldtiden. Såle
des har man i kongegrave i Mykene
på Peloponnes fundet mange rav-
smykker. Da rav kun findes ved
Nordsøens og Østersøens kyster, må
det være bragt herfra til middelhavs
landene. Mykenes storhedstid ca.
1500-1100 f.Kr. er nær sammenfal
dende med ældre broncealder i
Danmark, og da der her hverken fin
des kobber eller tin, har det metal,
der har givet navn til denne kultur-
periode, måttet importeres. Det er da
også påvist, at rav har været det væ
sentligste betalingsmiddel herfor.

Handeisvejene har vel i stor ud
strækning fulgt de store europæiske
floder som Oder og Elben, men også
vejforbindelser har eksisteret. En
sådan er påvist fra Vestjylland over
Hamborg, Dresden og Brenner til
Verona. Det har selvsagt været me
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get primitive veje, der har været tale
om, dog er passager over sumpede
områder, tilvejebragt ved hjælp af
tømmerstokke (af romerne kaldt
»pontes longi») påvist at stamme
helt tilbage fra broncealderen.

Også en anden luksusvare, silke,
har været meget efterspurgt i oldti
den. Den kunne dengang kun fås fra
Kina, og den førtes herfra til Mid
delhavet ad en ca. 10.000 km lang
rute over Kaschgar, Samarkand (el
ler Balkh) og Seleucia til Tyrus,
hvorfra den med fønikiske skibe blev
fragtet til andre middelhavshavne.
Denne såkaldte silkevej har været
en udpræget karavanevej, der næppe
i større udstrækning har kunnet
være benyttet af kørende færdsel,
men langs ruten var etableret her-
berger og vagttårne til velfærd og
sikkerhed for de rejsende. Da kara
vaner ofte bestod af flere tusinde
kameler, der hver kunne bære en
last på flere hundrede kilo, har der
været tale om en betydelig trans
portkapacitet. Denne silkehandel
havde sit største omfang under det
kinesiske Han-dynasti (206 f.Kr. —

220 e.Kr.).
Den svenske opdagelsesrejsende

Sven Hedin (1865-1952), som harbe
rejst de egne, silkevejen går igen
nem, har udtalt: »Uden overdrivelse
kan det siges, at denne pulsåre gen
nem hele den gamle verden er den
længste og mest betydningsfulde
forbindelse mellem folk og kontinen
ter, der nogensinde har eksisteret».

Marco Polo fulgte Silkevejen un
der sin rejse til Kina omkring 1275.

Romervejene
Allerede i det 5’ århundrede fKr. var
af etruskerne anlagt et betydeligt
vejnet i Italien, men indledningen til
den periode, der repræsenterer en af
de mest markante epoker i vejhisto
rien, regnes at være år 312 f.Kr., da
censoren Appius Claudius påbe
gyndte bygningen af den vej fra Rom
til Syditalien, der siden har båret
hans navn — Via Appia. I de følgende
århundreder kom flere og flere veje
til, Via Flaminia mod nordøst, Via
Aurelia mod nordvest, for at nævne
de to kendteste. Da vejnettet under
kejser Trajan ca. år 100 e.Kr. var
fuldt udbygget, anslås længden af de
romerske hovedveje til ca. 80.000
km, dækkende hele imperiet fra
Nordafrika til Skotland og fra Spa
nien til Mesopotamien. Ialt 15 ho
vedveje udgik fra Rom, så det gamle

ord »alle veje fører til Rom» er mere
end en talemåde.

Alle vele farer til Ron. Fra Handbuch das Strassen
baus Springer-Verlag 1979

Disse oftest meget solidt befæstede
veje må anses for et af historiens
største ingeniørværker. De var re
sultat af en forudgående planlæg
ning i modsætning til tidligere tiders
mere eller mindre » selvgroede» veje.
Den rette linie blev i størst mulig
udstrækning anvendt som trace
ringselement. Romervejene er såle
des de første, der klart lever op til det
ovennævnte citat af le Corbusier.

Rejsehastigheden med vogn angi
ves at kunne nå op på 100 romerske
mil (148 km) om dagen, for beredne
kurerer det dobbelte. Vejene var af
mærkede, og der er bevaret »itinera
rier» med nøje beskrivelse af de for
skellige vejstrækninger.

Romervejene har været en nød
vendig forudsætning for forvaltnin
gen af det udstrakte rige, og de har
haft stor strategisk betydning der
ved, at de har muliggjort hurtige be

vægelser af militære enheder med
henblik på at nedkæmpe oprør og
imødegå angreb ved rigets grænser.

Romervej enes kulturhistoriske
betydning viser sig bla, ved, at de
har været medvirkende til at roman-
ske sprog er blevet modersmål i flere
af de romerske provinser (Spanien,
Frankrig, Rumænien). Også Romer
kirkens udbredelse i det 4’ og 5’ år
hundrede med deraf følgende virk
ning på det kulturhistoriske forløb
har de af romerne anlagte veje u
tvivlsomt haft indflydelse på.

Middelalderens veje
Med det romerske riges undergang i
slutningen af det 5’ århundrede gik
vejbygningskunsten i forfald. De
gamle romerveje blev ikke vedlige
holdt, og nye veje af tilsvarende
standard blev ikke anlagt i de næste
mere end 1000 år, bortset fra en vis
indsats under Karl den Store (ca.
800).

I de dele af Europa, der lå udenfor
romerrigets magtsfære, herunder de
skandinaviske lande, har veje i old
tiden fortrinsvis haft lokal karakter,
som forbindelse mellem bopladser og
tingsteder og bopladser indbyrdes.
Sådanne lokale veje har i tidens løb
udviklet sig til et sammenhængende
net af alfare veje.

I dette afsnit skal især omtales vej-
forhold i Norden, specielt Danmark.

De første skriftlige vidnesbyrd om
vejbygningsaktiviteter i Norden fin
des i form af runeindskrifter. På en
runesten ved Fjenneslev i Midtsjæl
land fra ca. 1030 står: »Sasser rejste
sten og gjorde bro». Sandbystenen i
Sydsjælland fra ca. 1075 har ind
skriften: » Sølve rejste sten i Spal
køse efter sin fader Suser og gjorde

Oldtidavaj i Borremoaen i Himrnarland Ira ca ar 50 1Kr Tegning at Palle Pia i Weakendaviaan 26. marta 1976
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denne bro efter sin broder Torils. Al
tid vil dette uforgængelige minde
som SØlve gjorde være sandt<. En
runeindskrift fra det 11’ århundrede
ved Tåby nord for Stockholm lyder:
‘>Jarlabanke gjorde denne bro for sin
sjæl. Han ejede hele Tåby. Gud
hjælpe hans sjæl’<. (Bro skal forment
lig tages i betydning brolægning).

At samme opfattelse også senere
har været gældende, fremgår bl.a. af
en krØnike om biskop Tidemannsson
i Linkøbing fra år 1500, hvori det
hedder:
Han låt stenlåggia broghar monga
Kring om Linkopung breda og langa
til gagna bade fattig oc rik
thy hafwer han löön i hemmelrijk.
De middelalderlige landskabsiove
viser, at der har eksisteret et gam
melt vejnet i Danmark.

Således hedder det i jyske lov fra
1241, at der til hver by rettelig bør
føre fire veje, de, der fra Arilds tid
har ført dertil.

Noget tilsvarende kendes fra Nor
ge, idet Magnus Lagabøtei-s landsby
fra 1274 indeholder en bestemmelse
om, at vejene skal ligge, således som
de har ligget fra gammel tid.

Et middelalderligt vejnet i Sverige
afspejler sig i den rejse — den såkald
te Eriksgata — som kongerne i det
gamle Sverige efter deres valg fore
tog for at modtage hyldest og aflægge
ed. Den dækkede alle større byer i
datidens Sverige.

At vejene i middelalderen og den
nyere tid har været tillagt stor sam
fundsmæssig betydning, fremgår af
bestemmelser om vej enes vedlige-

holdelse, oprettelse afkroer m.v. i de
middelalderlige landskabslove og en
række forordninger i de følgende år
hundreder. Vedligeholdelsen var på
lagt bønderne som pligtarbejde un
der tilsyn af kongelige fogeder og
lensmænd. At vejvedligeholdelsen
alligevel har ladet meget tilbage at
Ønske, fremgår af mange beretnin
ger om rejsebesværligheder og kla
ger over »onde< veje, helt tilbage til
Saxo.

Befordring er fortrinsvis sket til
fods eller til hest. I Norge blev den
første egentlige kørevej således først
bygget i 1624 mellem Kongsberg og
Hokkesund. At vognfærdsel har væ

ret mere almindelig i Danmark end i
Sverige, fremgår af en middelalder
lig folkevise, der fortæller om en
dansk prinsesse, der ved sin ankomst
som brud til Sverige forbavses over
at skulle rejse til hest. (Der er mulig
vis tale om Erik Plovpennings datter
Sofie, der 1260 ægtede Valdemar
Birgersøn).

«Var jeg paa min Faders Land,
da finge jeg Karm og Køresvend.»

Dertil svared de svenske Fruer:
.I fører os ingen jydske Sæder.

Sadel af Sølv og forgyldene Mile,
saa plejer de svenske Fruer at ride.

Sadel af Sølv oglangen spanget Mile,
saa rider de svenske Fruer til Gilde.
Det hjælper ej længer at kvide.

Man kan også gøre en dyd afnødven
digheden.

En del middelalderlige veje ken
des, der har været brugt afpilgrims
rejsende til Jerusalem, Rom og andre
hellige steder. De fleste af disse har
været meget primitive veje, men an
dre har udnyttet gamle endnu eksi
sterende romerveje, f.eks. Camino
de Santiago», der førte fra Frankrig
til apostlen Jacobs grav i Compo
stello i Nordspanien, kendt fra Bu
nuels film «Mælkevejen«.

Hærvejen, der følger vandskellet
ned gennem Jylland har været be
nyttet af pilgrimsrejsende i middel
alderen, ikke alene fra Danmark,

Eriksgatan. Fran Handbok Sanfardselteknik Bokfdrlaget Natur och Kultur Stockholm 1949

Camino de Santiago ved Ciraqui i Nordspanien Fra Les chemins de saint-jacques Forlag Zodiaque 1970
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men også fra Norge og Island. Den
islandske abbed Nicolaus har i 1150
skrevet en vejviser (itinerarium) for
pilgrimme, hvori turen gennem
Danmark er beskrevet som 9 dags-
rejser fra Aalborg over Viborg til
Hedeby. Hærvejens historiker «par
excellence< Hugo Matthiessen har
brugt denne gamle vejviser som dis
position for sin bog «Hærvejen» fra
1930, der giver en enestående doku
mentation for denne vejs kulturhi
stori ske betydning. Et enkelt citat til
belysning heraf:

‘De gamle Pilgrimme maa have
følt sig mærkelig betagne, naar de
her ved Danevirkes Port sagde Riget
Farvel og kastede Blikket ud over
den tungsindige Grænsemark, før de
slog ind paa de endeløse Veje. Men
den hellige Ild brændte i deres Hjer
ter, Haabet lyste som en Stjerne over
deres Vandring, og fjernt bag Taager
og ødemarker langt borte hinsides
Tsklands Grænser tegnede Maalet
sig stort og straalende i deres For
ventning. Allerede i Rhinegnene
følte de Iuftningen af en Aand, som
Romerkulturen havde forædlet, og i
Frankrig og Italien aabenbaredes
Middelalderens kunstneriske Stræ
ben sig i uforlignelig Skønhed’.

En vej udenfor Danmarks grænser
har spillet en rolle for dansk middel
alderlig kulturhistorie. Der tænkes
herved på den vej, der førte fra salt
forekomsterne ved Lüneburg til Lü
beck, den der endnu i dag kaldes
»Alte Salzstrasse’. Ad den er salt
ført til Lübeck, hvorfra det med han
seatiske skibe er fragtet til Skanør

Dansk rejsevogn fra slutningen at det 16 arhund
rede

ra artikel at J Hoirup.
Træk at fynske veles historie»

FynSke arboger ‘3 1955 udg. at Historisk Samfund
br Fyns Stift

og Falsterbo, hvor det har været en
nødvendighed for afholdelse af de
store sildemarkeder, der i middelal
deren fandt sted her.

Kongeveje og chausseer
Den ringe tilstand af de alfare veje

fra middelalderens Danmark fort
satte op gennem det 16’, 17’ og 18’
århundrede. Dette førte til, at der
under Fr. II og Chr. IV i årene
1584-1642, især på Sjælland, blev
anlagt de såkaldte kongeveje. Disse
var, i overensstemmelse med de
nævnte monarkers høje tanker om
kongemagten, forbeholdt kongen til
hans rejser rundt i riget. Som det
hedder i et åbent brev fra Fr. II af
1584: »eftersom Vor Vej og Rejse tit
og ofte falder mellem Vort Slot Fre
deriksborg og København har Vi la
det gøre og berede Os en Vej herimel
lem». Kongens eneret varede til om
kring 1740.

Under Chr. V kom i årene
1682-1690 forskellige reskripter ve
drørende vejenes inddeling og vedli
geholdelse, der var grundlag for
vejordningen indtil 1793. I årene
1691-1697 forestod Ole Rømer en
opmåling af de vigtigste veje i Dan
mark. En i denne forbindelse an
vendt «milevogn» findes på Tøjhus
museet. Vejene forsynedes med mi
lepæle for hver 1/4 mii; en del afdisse
findes endnu.

I 1761 oprandt en ny tid for hoved
landevejene i Danmark. Dette år be
sluttede Fr. V «saavel til Agerdyrk
ningens, Handelens og den videre
Samfærdsels Fremme som til Be
kvemmelighed for de Rejsende, at
lade anlægge nye Hovedveje i alle
Rigets Provinser». Vi er i den så
kaldte «florissante» periode, hvor
handelen i Danmark blomstrede som
aldrig før. Samtidig besluttedes det
at indkalde udenlandske vejingeni
Ører til at forestå arbejderne, hvilket
førte til, at den franske ingenieur en

-
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-lærvelen ved Oster Nykirke. Tegning af Palle Pio. Weekendavisen Sept 1976

Kongevejen Rudersdal-Horshol-n Ost for Agerso Anlagt 1587 af Fr II. Tegning af Palle Pio i Weekendavisen
2/10 1981
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chef des ponts et chausseés Jean
Marmillod og to sous-ingenieurs den
12. april 1764 ankom til Danmark.
Marmillod udnævntes til overvejin
spektØr og forestod vejarbejderne
frem til 1775.

Når man havde henvendt sig til
Frankrig, skyldtes det, at dette land
var det første i verden, der havde ind
ledt en aktivitet på vejbygningsom
rådet, der tålte sammenligning med
oldtidens romerveje.

Det begyndte omkring r 1600 un
der Henri IV og hans finansminister
hertugen afSully (Le Grand Voyer de
France), og fortsattes under senere
ministre især Colbert, merkantilis
mens fremmeste talsmand. Kontak
ten til Frankrig formidledes afJ. H.
E. Bernstorff, der i årene 1744-1756
havde været gesandt i Paris.

Som et resultat af dette vejreform
arbejde kom under Chr. VII den 13.
december 1793 ‘>Forordning om Vej
væsenet i Danmark<, som landets
første samlende vejlov. Hovedmæn
dene bag denne forordning var Chr.
Ditlev Reventlov og Chr. Colbjørn
sen; tre af tidens store statsmænd
var således involveret i vejreformer
ne. Forordningen af 1793 var så
fremsynet, at dele af den var gæl
dende helt frem til 1957.

De hovedlandeveje (chausseer),
der blev bygget i slutningen af det
18’ og begyndelsen af det 19’ århund
rede havde ligesom deres forbillede
de franske chausseer (og hermed ro

mervejene) en meget solid befæstelse
og var i stor udstrækning retliniede.
De indgår stadig som en væsentlig
bestanddel af det danske hovedlan
devejsnet og vidner den dag i dag om
den administrative og tekniske for
måen under enevældens sidste peri
ode. De må anses for den største
indsats på vejbygningsområdet før
vor tids motorvej sanlæg.

Afslutning
I nærværende artikel er der standset
ved nogle milepæle i den gamle ver
dens lange vejhistorie frem til det
tidspunkt, hvor jernbanerne med
førte en stagnation af vejudviklin

gen, der skulle vare, indtil bilerne i
begyndelsen af det 20’ århundrede
genoplivede vejenes færdselsmæs
sige betydning.

Hermed indledtes et nyt kapitel i
vejhistorien, hvor vejenes indfly
delse på samfunds- og kulturudvik
lingen i både den gamle og den ny
verden har været meget stor; for slet
ikke at tale om den tredie verden.
Artiklen vil passende kunne afslut
tes med den internationale vejfore
ningsmotto VIA VITA.

-

Mindesten for Marmillod i vejgaflen ved Rudersdal. Foto: Prof. Ravn

1-milepælen pä Fredensborgvejen i Gentofte. Efter akvarel at Martinus Rorbye
fra Ca. 1830 — Oregard Museum.
Fra Torben Topsoe-Jensen Fredensborgvejen 1975

Fredensborgvejen gennem Rude akov Anlagt 1766 under ledelse at Marmillod.
Fra Torben Topsoe-Jensen: Fredensborgvejen 1975. Foto. Helge Pedersen Horsholm
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Efterbehandling af
landmålingsdata

Af landinspektør Vagn W. Laursen, Vejdatalaboratoriet

En analyse af landmålingens rolle i
vejbygningsprocessen, således som
det er gjort i Vejdatalaboratoriets
rapport nr. 24. 1979 (1), viser klart,
at landmåling spiller en væsentlig
rolle både før, under og efter realise

ringen af et vejprojekt. Da landmâ
ling således er en integreret del af
vejbygningsprocessen, må efterbe
handlingen af måledata indgå som
en del af den databehandling, der
finder sted i forbindelse med projek

tering og administration af en vej.
De seneste års udvikling på in

strumentsiden har medført, at data-
indsamlingen idag kan automatise
res, hvorved udnyttelse af traditi
onelle landmålingsmetoder igen kan
konkurrere på en række områder.

Anvendelse af nye landmålingsin
strumenter medfører en rationalise
ring, men for at denne skal kunne
udnyttes fuldt ud, må efterbehand
ungen af data også automatiseres.
Registreres data i marken på et ma
skinlæsbart medium, som f.eks.
båndcassette eller microprocessor,
skal de direkte kunne overføres til
edb-anlægget, hvor kontrol af data,
beregning og udskrift eller udtegning
af resultater finder sted.

Vejdatalaboratoriet har siden

Vejbyggeren har behov for landmålingsdata ved fremskaffelse at
projekteringsgrundlag form af kort og højdedata samt ved kontrol af
anlæg herunder detormationsmålinger. Oftest må det geodætiske
grundlag fortættes forud for et vejprojekt. Landmåling anvendes også
ved fremstilling af grundplaner, som vejbestyrelserne bruger i den
daglige administration af vejnettet. Vejdatalaboratoriet har opbygget
et sæt landmålingsprogrammer til hjælp ved løsningen at disse
opgaver, og denne artikel er en introduktion til dette system.

Fig 1. Opmåling at hovednet, tvangspunkter og poIre terræntværprofiler.
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1975 løbende udviklet et programsy
stern til efterbehandling af landmå
lingsdata. Til illustration af syste
met beskrives de forskellige faser i
en konkret opgave og beskrivelsen
tager udgangspunkt i de anvendte
programmer.

Opgaven består i oprnåling af ter
ræntværprofiler ved hjælp af den po-
lære opmålingsmetode, men før den
egentlige tværprofilopmåling kan
gennemføres, må opmålingsgrund
laget bringes i orden.

Linieføring
Grundlaget for vejprojektet er en
skitsemæssig linieføring, som ud-
stikker den korridor, hvor opmålin
gerne skal gennemføres. Samtidig
udpeges skæringspunkter med eksi
sterende veje og konfliktpunkter
med andre terrængenstande, og
disse tvangspunkter indmåles som
basis for en nøjagtig beregning af li
nieføringens placering.

Beregning af linieføringen foreta
ges med et afprogrammerne i vejpro
jekteringssystem. Denne beregning
resulterer i et linieføringsarkiv, som
lagres i databanken for senere an
vendelse til beregning af afsæt
ningsdata og til kontrol af indmålte
terræntværprofiler.

Opmåling af hovednet og
tvangspunkter
Normalt anvendes GI- og MV-punk
terne som overordnet fikspunkt
grundlag, men det er ofte nødvendigt
dels at supplere og dels at kontrol
lere disse fikspunkter. Derfor op
bygges et egentligt hovedpunktnet
ved måling af retninger og afstande i
et sammenhængende net med til
knytning til områdets GI- og
MV-punkter og ved etablering af nye
hovedpunkter, som ligger bekvemt i
forhold til vejlinien.

Observationsregistrering
Målinger — også kaldet observati
oner — optræder i forskellige former
og kombinationer afhængig af den
konkrete opgave. Et centralt led i
systemet er derfor et generelt pro
gram, som benyttes til at arkivere
landmålingsdata på en struktureret
form, som letter brugen af data i be
regningsprogrammerne. Til en fuld
stændig beskrivelse af data kræves
oplysninger om målemiddelfejl,
hvorved efterfølgende beregninger
kan behandle observationer med for
skellig vægt.

Fig. 2. Netskitse

Programmet benyttes også til at
rette og ændre de observationer, som
ved manuel eller beregningsmæssig
kontrol har vist sig fejlbehæftede el
ler mangelfulde. Ved registrering af
observationer specificeres den øn
skede kombination af data ved at
angive type og rækkefølge i et sær
ligt skema.

Netudjævning
På grundlag af de registrerede ob
servationer foretages en netudjæv
ning. Uden at gå i detaljer består en
netudjævning af en mindste kvadra
ters udjævning af individuelt væg
tede observationer, f.eks. retninger
og afstande i et net, hvor observati
onerne er knyttet til et antal fiks-
punkter i et i forvejen fastlagt koor
dinatsystem.

Det særlige ved netudjævningen
er de muligheder metoden giver for
kontrol dels af det fikspunktgrund
lag nettet knyttes til og dels af de
observationer, man har foretaget.
Grundlaget for denne kontrol er et
passende antal overbestemmelser —

målinger ud over det strengt nød
vendige — som skaber mulighed for at
lokalisere fejlbehæftede observati
oner og enten reducere deres indfly
delse på det endelige resultat eller
helt fjerne dem fra beregningen.

Ved en omhyggelig planlægning
af nettet er det muligt at kontrollere
fikspunkterne. Specielt i områder,
hvor Geodætisk Institut endnu ikke
har foretaget revision af fikspunkt
nettet eller i alle de områder, hvor
man er tvunget til at benytte både
GI- og MV-punkter, er det af stor be

tydning, at denne kontrol gennemfø
res. Det vil ofte i de senere faser af
projektet vise sig at give besparelser,
hvis tvivl om hovednettets kvalitet
kan udelukkes.

Resultaterne fra netudjævningen
er dels de beregnede landskoordina
ter med punktmiddelfejl, som er
grundlaget for en vurdering af den
fejlophobning netkonfigurationen
giver anledning til, dels lister over
observationer med de påførte rettel
ser. Normalt optegnes en netskitse,
som sammen med udskrifterne letter
vurderingen af resultaterne, se fig.
2.

Resultaterne fra netudjævningen
arkiveres i samme format som be
nyttes ved observationsregistrerin
gen. Derved kan resultaterne an
vendes igen som grundlag for nye net
udjævninger eller ved overføring til
andre programmer, som benytter
samme datastruktur.

I dette tilfælde overføres de bereg
nede koordinater til hovednettets
punkter i et punktarkiv, som kan
udnyttes i de egentlige vejprojekte
ringsprogrammer, f.eks. til bereg
ning af afsætningsdata.

Netudjævning benyttes i forbin
delse med en række andre opgaver
end den her beskrevne. Til opmåling
afhovednet ved større brobygværker,
til brug for afsætning og kontrolmå
ling samt de efterfølgende deforma
tionsmålinger.

Programmet har i vid udstræk
ning været brugt i forbindelse med
anlægget afFarøbroerne. Se herom i
Dansk Vejtidsskrift nr. 4 og 5, 1983.
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Afsætning
På basis af linieføringsarkivet be
regnes afsætningsdata til selve vej-
linien og eventuelt parrallellinier.
Som afsætningspolygon kan benyt
tes punkter fra punktarkivet, der
blev dannet som et resultat afnetud
jævningen.

Afsætningsdata udskrives i tabel
ler, som måleren tager med i marken
og benytter som grundlag for afsæt
ningen. Denne del af arbejdsproces
sen kan organiseres p andre måder.
F.eks. er det idag muligt at medtage
tilstrækkeligt store microdatamater
i marken indeholdende både liniefø
ringsarkiv og koordinater til hoved-
nettet. Derved opnår man stor frihed
med hensyn til placering af instru
mentet i forhold til afsætningsopga
ven, hvorefter punktet indmåles, ko
ordinaterne beregnes og afsæt
ningsdata produceres på stedet.
Denne metode benyttes i vid ud
strækning i Sverige, men er ikke
slået an herhjemme. Arsagen m
nærmest søges i det faktum, at af
standen fra kontor til arbejdsplads
normalt er så kort, at der ikke påfø
res projektet urimelige omkostnin
ger ved at producere afsætningsdata
på kontoret.

Næste skridt i denne udvikling
ligger lige for. Der vil microprocesso
ren i selve landmålingsinstrumentet
blive stor nok til at foretage de nød
vendige beregninger, så afsætnings
data direkte vil kunne aflæses i in
strumentets lyspanel.

ligt, at landmålingsinstrumenter
forsynes med en eller anden form for
datalagring koblet direkte til in
strumentet. Disse instrumenter be
nævnes ofte totalstationer og der
med antydes, at både retning, skrå
afstand og højdevinkel registreres
automatisk sammen med et indta
stet punkt nr. og eventuelt en kode,
som yderligere beskriver den fore
tagne observation.

Der findes allerede flere forskel
lige totalstationer på markedet, som
benytter sig af hver sin form for regi
streringsudstyr. I Wild TC1 benyttes
en båndcassette, i Kern, Aga og Zeiss
instrumenterne benyttes en data-
stak, hvilket er en særlig form for
microprocessor, hvor data lagres li
gesom i en lommeregner. Når må
lingerne i marken er gennemført,
kobles registreringsudstyret til et
edb-anlæg enten direkte eller via en
terminal og data overføres automa
tisk ved hjælp af et særligt program
til datatransmission.

Indtil nu er der udviklet et data
transmissionsprogram til Wild TC1,
som benyttes afSjællandsk Motorvejs
kontor i Næstved. Via cassettelæse
ren, som er forbundet til en terminal,
der er koblet til Vejdatalaboratoriets
edb-anlæg, overføres dagens målin
ger. Samtidig foretages en del kon
troller af de overfrte data, så det
bagefter er nemt for måleren at rette
hovedparten af fejlene i de overførte
data ved hjælp af terminalen. Efter

fejlretningen føres data i arkiv med
observationsregistreringsprogram
met.

Det er Vejdatalaboratoriets er
klærede politik, at data opsamlet på
sådanne registreringsudstyr skal
kunne overføres til edb-anlægget
uden manuel behandling. Derved
opnås både størst mulig sikkerhed i
datatransmissionen og størst mulig
rationalisering. Som et biprodukt
arkiveres de originale målinger på
en veldokumenteret form, så de se
nere kan udnyttes i kombination
med andre målinger.

I praksis indebærer denne politik,
at Vejdatalaboratoriet er indstillet
på at udvikle programmer til trans
mission af data efterhånden som nye
typer registreringsudstyr dukker op
på markedet og tages i brug i forbin
delse med vejopgaver. Som det indi
rekte fremgår af denne beskrivelse,
er der ikke tale om en standardise
ring afregistreringsudstyret, i hvert
fald ikke endnu.

Polære terræntværprofiler
Nu er de forskellige typer data klar
til den egentlige beregning af ter
ræntværprofilerne. Fra punktarki
vet hentes koordinater til hoved
punktsnettet og fra observationsar
kivet hentes tilknytningsmålin
gerne til brug for beregning af koor
dinater til opstillingspunkter. Der
udføres en udjævning både i plan og
højde og middelfejlen på udjævnin

Opmåling af terræntværprofiler
De i marken afsatte terræntværpro
filer indmåles polært i forhold til ho
vednettet. Indmålingen er baseret
på frie opstillinger, hvilket giver må
leren fuld frihed til at placere sig
hensigtsmæssigt i forhold til måle-
opgaven. Den frie opstilling er base
ret på tilknytning til hovednettet
med en vilkårlig kombination af ret
nings- og afstandsobservati oner, dog
således at der foretages overbe
stemmelser. Opstillingspunktet kan
derefter bestemmes ved en netud
jævning, hvilket giver de tidligere
omtalte kontrolmuligheder.

Datatransmission
De opmålte terræntværprofiler kan
indføres i en traditionel målebog el
ler på fortrykte dataskemaer, såle
des at de direkte kan indlæses i ob
servationsregistreringsprogrammet.

Det bliver mere og mere alminde-
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Fig. 3. Polære terræntværprofiler. korseisranport.
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Fig. 4. Digital hojdemodel.

gerne beregnes, så kvaliteten af til
knytningen til hovednettet kan vur
deres, se fig. 3.
Fra observationsarkivet hentes så de
egentlige tværprofilmålinger, som
omregnes til landskoordinatsyste
met og sorteres stationsvis, hvoref
ter de kontrolleres mod linieførings
arkivet. Herved sikres, at de ind-
målte tværprofilpunkter ligger in
denfor visse specificerede tolerancer
i forhold til den teoretiske liniefø
ring.

Efter udført kontrol dannes et
terrænarkiv, hvor data angives på
traditionel måde med afstand, kote i
forhold til lineføringen. Derved er
terrændata klar til brug i det egent
lige vejprojekteringssystem.

Digital højdemodel
Indenfor de sidste to år er der til brug
for laböratoriets støjberegningspro
gram udviklet en digital høj demodel.
Nøjagtighedskravet i forbindelse
med støjberegningen er relativt be
skedent, hvorfor der foretages visse
forenklinger i den digitale højdemo
del, bl.a. gøres intet forsøg på at re
præsentere egentlige knæklinier i
terrænet, i hvert fald ikke i den nu
værende version af programmet.

En undersøgelse af nøjagtigheden
af den digitale højdemodel i et om
råde på Sydsjælland har imidlertid
vist, at i et normalt dansk moræne
landskab uden større menneske-
skabte indgreb i terrænet vil model
len sandsynligvis kunne anvendes
endog til detailprojektering. Der ud-

føres i øjeblikket forsøg med dette
både på Jysk og Sjællandsk Motor
vejskontor.

Den digitale højdemodel nævnes i
denne sammenhæng, fordi det for
mentlig vil være økonomisk at an
vende den i forbindelse med udfiet
ningsanlæg eller vejkryds i åbent
land, hvor.terrændata meget enkelt
kan indsamles med totalstationer.

Fordelen ved at bruge den digitale
højdemodel ligger i den store fleksi
bilitet man opnår ved fremskaffelse
af terræntværprofiler, idet der er
udviklet et program, som på basis af
et linieføringsarkiv automatisk ud-
tager terræntværprofiler ved inter
polation i den digitale højdemodel.
Undersøgelse af alternative projek
ter vil derved være væsentligt for
enklet.

Grundplaner
Det seneste projekt indenfor land
målingssystemet omfatter udvikling
af et program til optegning af grund-
planer og kort. Vejdirektoratet har
påbegyndt en løbende fornyelse af de
ældste af de grundplaner, som idag
benyttes af vejbestyrelserne til den
daglige administration af vejene.

Denne fornyelse består først og
fremmest i fremskaffelse af et nyt
opmålingsgrundlag i form af nye
MV-punkter i vejene. Dette foregår i
praksis i et samarbejde med Matri
keldirektoratet.

Med udgangspunkt i disse nye fiks-
punkter og ved anvendelse af skel-

punktsmålene på de gamle lande
vejsplaner, omregnes skelpunkterne
til landskoordinatsystemet og ud-
tegnes automatisk på en plotter.

Til denne beregning og plotning
benyttes det tidligere omtalte netud
jævningsprogram, som ud over nor
male geodætiske observationer i
form af retninger og afstande også
kan behandle koordinatobservati
oner, som f.eks. de ortogonale mål på
de enkelte målelinier på landevejs
planerne.

Der arbejdes samtidig med at ud
vikle et program til egentlig kortud
tegning baseret på et særligt kodesy
stem til styring af optegningen. I
forbindelse med fornyelse af grund-
planerne vil dette kunne benyttes til
at fremstille konceptplaner med alle
de tekniske detaljer, som ønskes
medtaget på planerne. I nogle til
fælde vil der være tale om at foretage
nyindmåling af disse detaljer, hvor

L_ i

Fig. 5. Koncaptplan

I
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for et program til redigering og op-
tegning er nødvendigt.
Afslutningsvis må det fastslås, at
alle de her beskrevne landmålings
programmer kan udnyttes enten ved
at man indsender dataskemaer til
Vejdatalaboratoriet eller ved at man
selv indtaster data via en terminal.
Anvendelsen af totalstationer, såle
des som beskrevet i dette eksempel,
er ikke en forudsætning for at ud
nytte de beskrevne programmer,
men kun en yderligere rationalise
ring og sikkerhed i forbindelse med
overføring af data til edb-anlægget.

Litteratur:
(1) Landmåling i vejbygningspro

cessen, Rapport nr. 24, 1979,
Vej datalaboratoriet.

(2) V102: Linieføring, brugervej
ledning Apr. 1973, Vejdatalabo
ratoriet.

(3) V106: Detailpunkter og afsæt
finger, brugervejledning Jan.
1974, Vejdatalaboratoriet.

(4) V114: Digital højdemodel, bru
gervejledning 1981, Vejdatala
boratoriet.

(5) V116: Polære terræntværprofi
ler, brugervejledning 1982, Vej
datalaboratoriet.

(6) V135: Observationsregistrering,
brugervejledning Feb. 1980,
Vejdatalaboratoriet.

(7) V151: Netudjævning, brugervej
ledning Feb. 1980, Vejdatalabo
ratoriet.

Dansk \‘ejhistorisk Selskab

Kommende arrangementer
Lørdag den 3. september
kl. 13.00-18.00
Ekskursion i bus til Midtsjælland til
besigtigelse af kongeveje, alfarveje,
milesten, broer m.v.

Turen udgår fra Valby Station og
går via Roskilde, Ledreborg Allé,
Skjoldenæsholm (kaffepause), Ring
sted og retur via Roskilde.

Deltagergebyr: 65 kr. (bus samt
kaffe).

Gæster — også børn — er velkomne.
Tilmelding senest 31. august 1983

til Eva Vang Hansen, Statens Vejla
boratoriu,n, tlf. 02-35 75 88.
Mødested: Lyshøjgårdsvej ud for
Valby Station.

Tirsdag den 1. november kl.
20.00-21.30
Auditør T. Topsøe-Jensen vil gen
tage sit lysbilledforedrag »»Strandve
jens problemer i 1800-tallet’, som i
den grad begejstrede en snæver
kreds af selskabets medlemmer ved
et møde i efteråret 1982.

Foredraget gennemføres sammen
med Vej- og byplanforeningen under
Dansk Ingeniørforening.

• Ingen deltagergebyr. Der vil
kunne købes øl og vand.
Mødested: Dansk Ingeniørforening,
Vester Farimagsgade 31, 1606 Kø
benhavn V.

Nyt fra
Vejdirektoratet V

Krydsningsuheld
— i kryds uden
signalregulering

Hovedrapport.
Sekretariatet for Sikkerhedsfrem
mende Vejforanstaltninger i Vejdi
rektoratet har gennemført en under
søgelse af krydsningsuheld. Herved
forstås uheld, hvor trafikanterne
kommer fra tværgående retninger
ind i kryds. Der er her kun tale om
kryds uden signalregulering. Den
væsentligste del af undersøgelsen
beskæftiger sig specielt med byfor
hold.

Formålet med undersøgelsen var
at belyse forhold omkring kryds
ningsuhelds opståen, samt at fore
slå foranstaltninger, der kunne
reducere antallet af disse uheld.

Blandt de mere interessante iagt
tagelser kan nævnes:

I et overraskende stort antal uheld
har en vigepligtig bilist ikke opdaget
et kryds, som han skulle passere.
Ændringer — ofte beskedne — i vej for
holdene kan mindske risikoen for
gentagelser.

I de fleste uheld, hvor en vigeplig
tig bilist er kørt ind i en cyklist, har
bilisten fuldstændig overset cykli
sten, ofte uden at årsagen kan findes
i krydsets udformning. Risikoen for
denne type uheld kan derfor hoved
sagelig nedsættes ved bedre vejled
ning og undervisning af trafikanter
ne, men undertiden måske også ved
små ændringer i vejforholdene.

Undersøgelsen er udført for SSV af
det rådgivende ingeniørfirma Hoff
og Overgård A/S.

Undersøgelsens resultater er be
skrevet i en hovedrapport og otte no
tater, der er udarbejdet i løbet afun
dersøgelsen. Hovedrapporten er ud
sendt juni 1983. Yderligere eksem
plarer af hovedrapporten samt nota
terne kan rekvireres hos SSV, telf.
03-72 34 20.

GO6

epoke
A/S ALFRED THOMSEN Askov, DK-6600 Vejen Tlf.: 05-360700
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Trafiksanering på Østerbro
hovedresultater

Af Ulla Engel og Lars Krogsgård Thomsen,
forskere i Rådet for Trafiksikkerhedsforsknings sekretariat.

11971 Igangsatte Rådet for Trafiksikkerhedsforskning et større
forskningsprojekt vedrørende den færdseissikkerhedsmæssige
effekt af trafiksanering med enkle foranstaltninger. Publiceringen af
projektets resultater står nu for døren med én rapport i Rådets
publikationsserie samt tre dokumentationsnotater. I Dansk
Vejtidsskrift nr. 4/1980 blev bragt en artikel om projektets forløb og de
forventede resultater af ulykkesanalysen. I nærværende artikel skal
resumeres de faktisk opnåede hovedresultater; mens der i følgende
artikler skal redegoresfor bla. effekten af enkelte foranstaltninger og
nogle af de anvendte metoder.

frekvensudvikling i projektområdet.
Selvom der ikke er foretaget andre
indgreb i projektområdet, end dem som
saneringen har foreskrevet, så anta
ges også projektområdets ulykkes
billede at være påvirket af de mange
mere generelle foranstaltninger til
fremme af trafiksikkerheden, som er
gennemført i Danmark i perioden
1969-80. Her tænkes bl.a. på æn
dringer i færdselslovgivningen.

Foranstaltninger
Der har været anvendt 17 forskellige

Baggrund
En systematisk trafiksanering af et
område på Østerbro i København
skulle belyse i hvilken grad, det var
muligt at forebygge ulykker vha.
enkle trafiktekniske foranstaltnin
ger, der ikke medførte vidtgående
byplanmæssige konsekvenser.

Projektområdet, der ses på figur 1,
dækker et areal på 43 ha. I 1978 bo
ede der 15.000 mennesker i 8.300 lej
ligheder, og der var Ca. 3.000 ar
bejdspladser i området. Saneringen
omfattede såvel de trafikerede ga
der, der omgiver projektområdet,
som de mindre gader inde i området.

Trafiksaneringens effekt er pri
mært vurderet på baggrund af ud
viklingen i ulykkerne og trafikken
fra perioden 1.1.1969-31.12.1971 før
saneringen blev gennemført til pe
rioden 1.4.1977-31.3.1980 efter. Til
støtte for vurderingen af de enkelte
foranstaltningers effekt på ulyk
kerne er der på udvalgte steder fore
taget forskellige former for adfærds
studier.

Ud over en vurdering af hvor stor
en del af ulykkesændringen fra fØr-
til efter-perioden, der kan tilskrives
hhv, ændringer i trafikken og selve
trafiksaneringen, er der også set på
effekten af den generelle ulykkes
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typer af foranstaltninger. En over
sigt over disse er vist i figur 2.

nr. toranstaltningstype

1 Venstresvingsforbud
2 Udvidet midterhelle
3 Længdeafmærkning i sving
4 Tratikstyret signalregulering

f Midterhelle med kantsten.
. Midterhelle med afstribning

6 Venstresvingsbaner med
kantsten.
Venstresvingsbaner med
afstribn ing

7 Flytning af fodgængerfelt
8 Overkorsler

f Lukning i trevejs kryds
1. Lukning i firevejs kryds

10 Cykelsti
11 Midterafmærkning
12 Parkeringsafmærkning, tre typer
13 Omlægning at kryds
14 1-ijerneheller i firevejs kryds
15 Hjorneheller i trevejs kryds
16 Hjerneheller ved overkersler
17 Atmærkning at vognbaner

Figur 2 Saneringens foranstaltninger

periode! ter efter
tilskadekomne i: antal antal 0/

torsogsulykker 127 56 47 37
andre ulykker 101 44 80 63

samtlige ulykker 228 100 127 100

inciusiv tilskadekomne personer i genererede ulykker.

Tabel 2. Tilskadekomne personer i hele protektomrddef.
IFordeling at tilskadekomne personer i torsogs- hhs. andre ulykker på perioderl.

besparelse besparelse
i antal i andel af torventede*

samtlige torsogs
ulykker hhv, ulykker hhv.

tilskadekomne -tilskadekomne

ulykker 62 “ 15% 36%

tilskadekomne personer 64 32% 60%

torventede. nar der er korrigeret tor udviklingen i tratikken
super- og subi9dex er ovre og nedre grænse i et g5% kontidensinterval.

Tabel 3. Saneringens effekt pa hele projektomradet.
lSaneringens effekt pa hhv. forsogsulykkestallet og antallet at tilskadekomne personer i torsogsulykker i
hele proje*tomradet. nar der er korrigeret for udviklingen i trafikkeni

Trafiksaneringens anlægsomkost
ninger beløb sig rundt regnet til 7
mio. kr. i 1976. Prisen var afhængig
dels af den kvalitetsstandard som
Københavns kommune ønskede an
vendt, dels af om der i forbindelse
med den enkelte foranstaltning var
tale om nyanlæg eller generel vedli
geholdelse.

Projektets hovedresultater
Det samlede projektområde
Resultaterne af trafiksaneringen er
som nævnt fremkommet på bag
grund af de trafikulykker, der har
fundet sted i området i to tre-års pe
rioder, hvor ulykkerne i den første
periode har fundet sted før sanerin
gen blev gennemført og ulykkerne i
den anden periode har fundet sted
efter at saneringen blev gennemført.

I tabel 1 og 2 ses antallet af hhv.
ulykker og tilskadekomne personer i

projektområdet i før- og efter-perio
den. Det fremgår endvidere, at ulyk
kerne er opdelt i to grupper, én som
det er søgt at påvirke gennem trafik
saneringen, og én som man ikke har
søgt at gøre noget ved.
Det er således langtfra alle slags
ulykker, der kan forebygges vha.
enkle virkemidler. Trafiksanerin
gen har kun taget sigte på at fore
bygge 43% af det samlede ulykkestal
(tabel 1). I disse ulykker blev 56% af
det samlede antal tilskadekomne
personer skadet (tabel 2). I tabel 3
ses de overordnede resultater af tra
fiksaneringen.
Det fremgår at den samlede trafik
sanering har forebygget 62 ulykker
og at 64 personer kom til skade over
en periode på tre år. Der er en usik
kerhed på disse tal, således at bespa

relsen på f.eks. 62 ulykker over en
tre-årig periode kan variere mellem
en besparelse på op til 89 ulykker og
ned til 35 ulykker.

Opmærksomheden skal henledes
på det forhold, at et fald i trafikken i
sig selv medfører et fald i ulykkes
hhv. skadestallet. Når der ovenfor
omtales saneringens effekt på ulyk
kerne og de skadede, er der således
allerede fratrukket trafikkens andel
af effekten.

I relation til det samlede forven
tede ulykkes- og skadestal har sane
ringen medført en reduktion på 15%
i ulykkestallet og 32% i skadestallet.
I relation alene til de ulykker, som
saneringen tog sigte på at forebygge,
har saneringen medført en reduk
tion i ulykkestallet på 36% og 60% i
skadestallet.

Disse resultater anskueliggør, at
der efter saneringen formodentligt
stadig resterer omkring 85% af tra
fikulykkerne og 65% af antallet af
tilskadekomne personer i projekt-
området. Ifald man ønsker at ned
bringe ulykkes- og skadestallet
yderligere, ser det ud til, at man også
må inddrage andre og nok mere gen
nemgribende virkemidler, end dem
der er etableret inden for projektets
rammer.

Med henblik på evalueringen af

periode! tor efter
ulykker antal % antal

torsogsulykker 204 43 112* 30
andre ulykker 271 57 258 70

samtlige ulykker 475 100 370 100

* inolusiv genererede ulykker

Tabel 1. ulykker i hele prolektomradet.
(Fordeling at antallet at torsogs- hhv andre ulykker pa perioden.
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trafiksaneringens resultater er pro
jektet gennemført dels som et før-ef
ter forsøg, dels som et før-efter forsøg
med kontrolgruppe. Der er altså set
på ændringerne i trafikulykkerne
fra før saneringen blev gennemført
til efter. Hvor der er anvendt kon
troigruppe er før-efter sammenlig
ningen tillige foretaget med korrek
tion for udviklingen i kontrolgrup
pen. I alle tilfælde er der korrigeret
for ændringer i trafikken.

I ovenstående resultater er æn
dringen fra før- til efter-perioden i
forsøgsulykkerne henført til to for
hold, trafiksaneringen og trafikud
viklingen.

Samtlige beregninger er endvidere
gennemført med anvendelse af kon
trolgruppe. Her henføres ændringen
fra før- til efter-perioden i forsøgsu
lykkerne til tre forhold, trafiksane
ringen, trafikudviklingen og gene
relle virkemidler. Valget af kontrol-
gruppe samt resultaterne af anven
delsen deraf skal behandles i en se
nere artikel.

Forskellige gader.
Trafiksaneringen har ikke haft
samme virkning på de forskellige
gader. Ulykkerne fordeler sig alle
rede i før-perioden forskelligt på de
seks gadetyper. Derudover har ga
dernes forskellige ulykkesproblema

tik og gadernes forskellige udform
ning og trafik medført, at karakte
ren og omfanget af saneringen også
er blevet meget forskellig fra gade til
gade.

Tabel 4 og 5 viser antallet af for
sgsulykker hhv, tilskadekomne i
forsøgsulykker i før- og efter-perio
den fordelt på de seks gadetyper. Det
fremgår endvidere, at ulykkerne
som i tabel 1 og 2 er opdelt i to grup
per.

I tabel 6 ses resultaterne af trafiksa
neringen på hver af de enkelte ga
der.

Af tabellen ses det f.eks., at sane
ringen har forebygget 22 forsøgsu
lykker på Østerbrogade. Disse udgør
35% af det forventede antal forsøgsu
lykker i efter-perioden, nr der er
korrigeret for udviklingen i trafik
ken, og 14’ af det forventede sam
lede antal ulykker i efter-perioden
på denne gade. Det ses endvidere, at
besparelsen kan variere mellem 3 og
41 ulykker.

Resultaterne anskueliggør, at de
enkle foranstaltninger dels er an
vendt i et forskelligt omfang, dels
har haft forskellig effekt.
For de gader, hvor ulykkesproble
matikken har været nogenlunde
veldefineret, dvs. entydig og lokalt
koncentreret, har saneringen været
vellykket. Hvor ulykkerne imidler
tid ligger mere spredt, og hvor der er
tale om mange forskellige problem-
stillinger, er det stort set ikke lykke
des med de forhåndenværende for
anstaltninger at forbedre forholde
ne. Endvidere ser det ud til at være
langt lettere at finde effektfulde vir
kemidler til brede gader, end det har
været til smalle. De enkle løsninger
er således kommet helt til kort i den
smalle forretningsgade, Ndr. Fri
havnsgade, hvor der er megen og
blandet trafik.

Forskellige foranstaltninger
Trafiksaneringen består af 17 for
skellige typer af foranstaltninger.
Deres effekt på ulykkerne har va
rieret betydeligt, mens samme for
anstaitnings effekt på forskellige b-

gadetyper sparede forsøgsulykker sparede tilskadekomne
forsøgsu lykker

antal andel al forventede* antal andel al forventede*

tilskadekomne i

forsøgs- samlede forsøgs- samlede
ulykker ulykker ulykker ulykker

Østerbrogade 22 “ 35% 14% 29 69% 33%
Strandboulevarden — — 10 78% 29%
Ndr. Frihavnsgade — — — — — —

Århusgade 13 2 57% 47% 8 67% 69%
Randersgade 12 2 54°/ø 47% — — —

Øvrige indre område 15 2 57% 22% 14 2g 78% 58%

* Forventede, når der er korrigeret for udviklingen i trafikken.
** Super- og subindex er ovre og nedre grænser i et 95% sikkerhedsinterval.
— En tankestreg tabellen angiver, at der ikke er nogen påviselig effekt.

Tabel 6. Saneringens effekt på de enkelte gadetyper.
(Saneringens effekt på hhv. torsøgsulykkestallet og antallet af tilskadekomne personer i forsogsulykker for
hver af de seks gadetyper. når der er korrigeret for udviklingen i trafikken).

ulykker! forsøgsulykker andre ulykker
gadetype før efter før efter

Østerbrogade 80 42 108 91
Strandboulevarden 25 14 76 51
Ndr. Frihavnsgade 17 25 32 39
Århusgade 29 10 6 5
Randersgade 19 10 3 14
Øvrige indre område 34 11 46 58

I alt 204 112 271 258

Tabel 4 Ulykker i hele projektomradet.
(Fordeling af antallet at forsogsulykker hhv, andre ulykker i for- og efter-perioden pa seks gadetyoer).

tilskadekomne personer! i forsøgsulykker i andre ulykker
gadetype far efter far efter

Østerbrogade 53 13 52 24
Strandboulevarden 17 3 29 23
Ndr. Frihavnsgade 11 17 10 14
Arhusgade 15 4 1 2
Randersgade 7 7 2 7
Øvrige indre område 24 3 7 10

I alt 127 47 101 80

Tabel 5. Tilskadekomne personer i hele projektomrâdet.
(Fordeling af antallet sf tilskadekomne personer i torsogsulykker hhv, andre ulykker i for- og efterperioden
pa seks gadetyper).
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den pe seneringene enkelte forensfeltningstyper).

kaliteter kun sjældent har været for
skellig.

Tabel 7 og 8 viser dels antallet af
ulykker og tilskadekomne personer,
der er søgt forebygget med trafiksa
neringens enkelte foranstaltninger,
dels de opnåede effekter, der kan
henføres til trafiksaneringen.

Blandt saneringens enkeltforan
staltninger har nogle vist sig at være
særdeles lovende, når ulykker skal
forebygges. Det drejer sig om midter
helle med kantsten, der skulle lette
fodgængeres krydsning af en over-
ordnet gade, en trafikstyret signal-
regulering med hvilestilling i rødt til
alle sider, der blev etableret i et svagt
trafikeret kryds samt en omlægning
affirevejs kryds til to trevejs kryds.

Der er endvidere en relativ stor
gruppe af foranstaltninger, hvor det
ikke har været muligt at bestemme
en entydig positiv eller negativ ef
fekt. Dette forhold hænger underti
den sammen med, at der kun er
knyttet ganske få ulykker hhv, til
skadekomne personer til de lokalite
ter, hvor de pågældende foranstalt
ninger er anlagt. I denne forbindelse
skal det nævnes, at evalueringspe
noderne på en længde af hver tre år i

ganske mange tilfælde er for korte
for at opnå en bedømmelse af en for-

anstaltnings sikkerhedsfremmende
effekt. Dette fremgår bla. af tabel 7.
Dette resultat understreger nødven
digheden af mange samtidige effekt-
studier og i mange tilfælde ganske
lange før/efter-perioder.

Foranstaltningernes manglende
effekt kan imidlertid også hænge
sammen med detailmæssige mang
ler i foranstaltningernes faktiske
udformning. Adfærdsstudier har i
nogle tilfælde bekræftet formodnin
ger om sådanne mangler.

Især i forbindelse med foranstalt
ninger, hvis formål det har været at
ændre en adfærd i en bestemt ret
ning, har der været gennemført en
række adfærdsstudier. Ud fra disse
har der været muligheder for yderli
gere at forklare effekten eller man
gel på samme af en given foranstalt
ning. Man har således ikke blot kon
stateret at en foranstaltning har vir
ket, men også givet et bud på hvorfor.

Publikationer
Projektets resultater er formidlet
gennem flere publikationer. Rapport
25 indeholder den overordnede
sammenfatning og vurdering af hele
forskningsprojektet og dets resulta

Notat 1/1983 og 2/1983 indeholder
de mere detaljerede resultater af
hhv, en ulykkesanalyse og en an-

foranstaitningstype forsøgsulykker tilskadekomne i
forsøgsulykker

før efter før efter

1 venstresvings-forbud 6 0 7 0
2 udvidet midterhelle 2 2 1 0*

3 længdeafmærkning i sving 17 8 11
4 trafikstyret signalregulering 11 2 4 2

fmidterhelle med kanststen 18 4 13 2
Imidterhelle med atstribning 10 6 10 2
6fvenstresvngster med kantsten 7 7 2 1*

lvenstresvingsbaner med afstribning 5 7 4
7 flytning at fodgængertelt 10 12 7 11
8 overkørsler 20 16 10 11

[ lukning i trevejskryds 14 0 9 0
l lukning i firevejskryds 27 1 17 1

10 cykelsti 6 6 2 4*

11 midteratmærkning 5 6 2 2
12 parkeringsafmærkning 16 15 10 6
13 omlægningaf kryds 13 1 11 0
14 hjorneheller i firevejskryds 6 2 3 1*
15 hjorneheller i trevejskryds 1 6 0 1*
16 hjorneheller ved overkorsler 3 3* 2 2*
17 afmærkning af vognbaner 7 8 2

ialt 204 112 127 47

* I dieee tilfælde her felmeferielet været tor spinkelt til, et det her kunnet efgores, om den pegældende
forensteltningetype her heft nogen effekt

• I efter-periodene foreogsulykker hhv. filekedekomr.e i forsogsulykker er indeholdt genererede ulykker
hhv tilskedekomne i genererede ulykker.

Tebel 7. Foreogeulykker hhv. filskedekomne i toreogeulykker i hele projekfomradef.

(Fordelingen et entellef ef forsogeulykker og tilskedekomne personer i toreogeulykker i for- og efter-perio

ter.

foranstaltnlngstype sparede sparede tilskadekomne
forsogsulykker i forsogsulykker

1 venstresvings-forbud (5 *) 5
2 udvidet midterhelle
3 længdeatmærkning i sving (8 ) 9
4 trafikstyret signalregulering 9
5 f midterhelle med kantsten 11 915

L midterhelle med afstribning — 6
f venstresvingsb.med kantst. —

6 I venstresvingsbaner
med afstribning — —*

7 flytning af fodgængertelt — —

8 overkorsler — —

9 [lukning i trevejskryds 10 7 1

liukning i firevejskryds 152 9 1

10 cykelsti —

11 midterafmærkn ing — —*

12 parkeringsafmærkning — —

13 omlægning at kryds 7 ‘ 6
14 hjorneheller i firevejskryds —

15 hjorneheller i trevejskryds —*

16 hjorneheller ved overkorsler
17 afmærkning af vognbaner — —*

lille til et det her kunnet efgores, om den pägældendeI disse tilfælde her telmeterielef været for
forenefelfningetype her heft nogen effekt.
Super og subindex er ovre og nedre grænser i et g5°0 sikkerhedeinfervel.

(( Her er elene fele om tendenfielle ændringer.
- En tenkeetreg i tebellen engiver, et der ikke er nogen peviselig effekt

Tebel 8. Seneringene effekf pe de enkelte foreneteltninger.
(Seneringene effekt pe foreogeulykkestellef hhv. enfellef ef filekedekomne personer i forsogsulykker for

hver ef de 17 torenefelfningefyper, när der er korrigeret for udviklingen i trefikken(.
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alyse af flere adfærdsstudier. Disse
to notaters indhold udgør således
grundlaget for rapporten, hvad an
går den ulykkesforebyggende virk
ning af den gennemførte trafiksane
ring.

Endelig vil notat 1/1984 beskrive
de forskellige metoder, der er an
vendt i projektet, dels i forbindelse
med dataindsamling, dels i forbin
delse med den statistiske analyse.

Alle tre notater, ud over at inde
holde den egentlige dokumentation
for projektets resultater, tager også
sigte på at tjene som håndbøger for
kommunernes tekniske forvaltnin
ger til støtte og inspiration for det
forebyggende arbejde, der foregår
dér.
Det er tanken i de følgende numre af
Vejtidsskriftet at bringe uddrag af
de nævnte notater. Først vil der blive
set nærmere på effekten af nogle en
keltforanstaltninger. Her vil der
blive redegjort for foranstaltninger-
nes fysiske udformning, og der vil i
nogle tilfælde også blive set på for
anstaitningernes effekt på trafikan
ternes adfærd. Senere vil der blive
behandlet nogle af de metoder, det er
valgt at anvende i projektet.
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Dansk Amtsvejingeniør
forening

Foreningens ordinære generalfor
samling blev afholdt i Aalborghallen
søndag den 5. juni 1983 i forbindelse
med årsmødet — med Gunnar Bach
Pedersen, Nordjyllands, som diri
gent.

Formanden henviste til sin skrift
lige beretning, som han supplerede
på nogle enkelte punkter, og forsam
lingen mindedes de kolleger, som er
døde i det forløbne år.

Regnskaber og budgetter blev
godkendt, og kontingentet forblev
uændret.

Jørgen Herforth Hansen, Frede
riksborg, og Tage Kjær Olesen, Søn
derjyllands, forlod bestyrelsen og
blev afløst af Arne Kærsgaard, Vi-

Ministerielle
afgørelser

Min. f. off. arb. 25.03.83:

Landbrugsministeriet, matrikeldi
rektoratet, har i skrivelse af 4. ja
nuar 1983 (j. nr. U. J. 13760/1982)
anmodet nærværende ministerium
om en udtalelse om, hvorvidt reglen i
§ 64, stk. 2, i lov om offentlige veje,
der efter sin ordlyd alene gælder i til
fælde, hvor arealet er erhvervet ved
ekspropriation, tillige kan finde an
vendelse, nr arealerhvervelsen er
sket ved frivilligt forlig.

Nærværende ministerium må
lægge til grund, at vejbestyrelsens
ejendomsret til et nyerhvervet veja
real efter vejlovens § 88, stk. 1, skal
sikres ved udskillelse i matriklen.
Da denne udskillelse i tilfælde, hvor
arealet ikke er erhvervet ved eks
propriation, efter udstykningslo
vens § 17, stk. 1, punkt a og b, ikke
kan gennemfores, medmindre der
enten foreligger panthaversam

• tykke eller erstatningen udbetales
til panthaverne, anser ministeriet
det ikke muligt at bringe reglen i vej-
lovens § 64, stk. 2, i anvendelse i til
fælde af frivilligt forlig om arealaf
ståelse.

Ministeriet ville dog anse det for
hensigtsmæssigt, at der åbnes mu

borg, og Erik Topp, Nordjyllands.
Arne Kærsgaard overtog kasse

rerposten efter Kjær Olesen.
Som suppleant for bestyrelsen

valgtes Erik Jakobsen, Vejle, i stedet
for B. Aaskov Jørgensen, Roskilde.

K. 0. Nielsen, Storstrøms, kunne
ikke genvælges som revisor, og han
blev afløst af revisorsuppleanten,
Gert Olsen, Aarhus.

Som ny revisorsuppleant i stedet
for Gert Olsen valgtes Kjeld N.
Holtze Jørgensen, Vestsjællands.

Formanden sluttede af med at
takke de afgående bestyrelsesmed
lemmer.

GAO

25 års jubilæum
Ingeniør Chr. A. Petersen, Ribe
amts vejvæsen, kan den 1. september
1983 fejre 25 års jubilæum for sin
ansættelse ved Ribe amts vejvæsen.

lighed for anvendelse af 64, stk. 2, i
tilfælde af frivillig erhvervelse, idet
det ikke forekommer rimeligt at
vælge ekspropriationsformen alene
med det formål at bringe § 64, stk. 2, i
anvendelse. Ministeriet skal derfor
henstille til matrikeldirektoratets
overvejelse at tage dette spørgsmål
op i forbindelse med en revision af
udstykningsloven.

§ (ove
cirkulærer
bekendtgorelser mm.

Lov nr. 211 af 25. maj 1983 om
visse hovedlandevejsstræknin
ger.
Lov om anlæg af hovedlandevej fra
Vejle til et punkt Øst for Skibet.

Ændring af lov nr. 238 af 7. juni
1968 og lov nr.252 af8.juni 1967 om
afslutning af HelsingØrmotorvejen.

Lov nr. 208 af 25. maj 1983 om æn
dring af lov om naturfredning.
Bestemmelsen om, at ændring af
bla. naturlige sØers tilstand kun m
ske med tilladelse fra de angivne
myndigheder, er konkretiseret til, at
bestemmelsen gælder for søer med et
vandareal over 500 m2.

Nye § 43a og 43b giver bestem
melser om beskyttelse af heder og
strandenge.

GAO
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Kurset
»Betonveje for ingeniører«

Af civiling. Chr. Justesen, Aalborg PortlandflCementfabrikkernes tekniske Oplysningskontor (CtO).

Kursusindbydelsen
Cement and Concrete Association
beskæftiger sig indenfor cement- og
betonområdet med forskning og ud
vikling, prøvning og kontrol, teknisk
rådgivning, bistand ved udvalgsar
bejde, grunduddannelse og efterud
dannelse, forlagsvirksomhed og in
formationsvirksomhed generelt.
Man råder over kursusejendommen
«Fulmer Grange» nordvest for Lon
don. Her kommer på årsbasis ca.
5000 kursister til kurser vedr, alt in
den for betonområdet.

På vejområdet er der 3 kurser,
nemlig ‘»Betonveje for ingeniører»»,
»Cementstabiliseret sand og grus
som bærelag»» og «Lægning af beton
belægningssten»’. Alle kurserne er af
3 dages varighed og alle er afholdt 2
gange i kursussæsonen 1982-83.

Kurset
Ved kurset »»Betonveje for ingeni
Ører, afholdt i april 1983, var der 21
deltagere, heraf 8 fra bygherreside, 8
fra entreprenørside og 5 fra rådgi

verside. 5 deltagere var ikke fra Eng
land. Kurset havde med en varighed
på 3 dage stærkt karakter aforiente
ringskursus. Men på området an
vendelse af «Road Note 29»» og ‘»Spe
cification for Road andBridge Works
var det et udpræget indlæringskur
sus, idet kursisterne i gennemgang
og ved opgaveløsning måtte arbejde
med indholdet af disse publikati
oner. De danner hele grundlaget for
arbejdet med betonveje i England.

I det følgende gives en kort omtale
af de enkelte lektioner:

Bærelag.
I England udføres bærelaget under
tiden af stabilt grus, men det nor
male ved betonveje er en cementsta
bilisering. Man skelner mellem
»»Cementbound granular»» og »‘Lean
Concrete»», hvor sidstnævnte er den
stærkeste. Det blev understreget, at
bærelagets kvalitet er af stor betyd
ning, da det skal virke som arbejds
platform ved betonudlægningen un
der alle vejrforhold.

I 1978 kom der en korrektion til

Figur 1. Den engelske terminologi ved opbygningen af en betonbelægning. Det såkaldte Capping layer,
som er indfort i Technical Memorandum H6/78 opfattes som den overste del at underbunden (subgrade).

Fra slutningen af 60’erne blev de engelske hovedvejs- og
motorvejskontrakter næsten alle udbudt som både beton- og
asfaltbelægninger. I midten af 70’erne havde betonvejene en
markedsandel på omkring 15%. I årene 80, 81 og 82 var
markedsandelen omkring 50%. Siden 1970 er der bygget 600 km
betonveje i England.

Som omtalt i en tidligere artikel i Dansk Vejtidsskrift (Nyere
betonvejsbyggeri i England, nr. 12, 1981), blev der i 1972 nedsat det
såkaldte »Advisory Panel on Concrete Road Construction»<, dersom
en af sine opgaver har at sikre uddannelsen af de ingeniører, såvel
bygherrens som entreprenørens, som skal deltage i betonbyggeriet.
Cement and Concrete Association bidrager hertil ved løbende at
afholde en række betonvejskurser. I denne artikel skal gives en
orientering om omfang og indhold af et af disse kurser, »Concrete
Roads for Engineers».

Slab

Sub—base
tion

_____

Capping Layer

Subgrade

Li
Rigid pavement (diagramnatic only)
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Road Note 29 (3. udgave 1970) be
tegnet «Technical Memorandum no.
H6/78 Road Pavement Design». Den
indfører bl.a. et såkaldt «capping
layer<’, (se figur 1), som skal udlæg
ges på underbunden i de tilfælde,
hvor CBR værdien er under 5%.
Dette medfører ved svag underbund
en betydelig større tykkelse af cap
ping layer + bærelag for fleksible
belægninger end for stive belægnin
ger.

Filmen ‘>Paving the way».
Filmen er en engelsk film fra 1973 og
viser på 14 minutter udlægning af
betonveje med såvel fastform- som
slipformudlæggertog. Der vises ek
sempler på små «slipformpavere»
velegnede til udlægning af stier,
rendestene, autoværn m.v.

Dimensionering af betonveje.
Betonveje påvirkes af trafiklast,
temperaturdeformationer og svind
deformationer, det sidste især i star
ten.

Tykkelsen for uarmerede beton-
veje fastlægges ud fra «Road Note
29’s» figurer, når trafiklasten ken
des i ækvivalente 8 t aksler. Heri
nævnes, at tykkelsen forøges 2,5 cm
ved lave CBR-værdier i underbun
den. Denne bemærkning er hævet af
det ovenfor nævnte Technical Me
morandum H6/78, idet den er over
flødiggiort af indførelsen af det
nævnte «capping layer».

Normalt anvendes en fugeafstand
på 5 m. Dog kan afstanden øges til 6,
hvis der bruges tilslag med lav var
meudvidelseskoefficient (limesto
ne).

Der anvendes altid dyvler i uar
merede betonveje.

Ønsker man at udføre kontinuert
armerede betonveje, udføres dimen
sioneringen normalt af TRRL. Der
blev nævnt et eksempel på en sådan
vej udført over bløde arealer i det
østlige England. Den havde været ud
sat for gennemsnitlige sætninger på
ca. 60 cm, uden at det var kommet til
revnedannelser af betydning.

Betonteknologi.
I England benyttes ved betonleve
rancer til offentlige myndigheder al
tid den såkaldte DOE (Department
of the Environment) proportione
ringsmetode. Beton til veje afviger i
England på to punkter fra anden be
ton. 1). Der proportioneres ikke efter
trykstyrke, men efter spaltetræk

styrke (altså ikke bøjningstræk
styrke som i Danmark), krav 2,3
MN/m2. 2). Der skal foretages luft-
indblanding (hvilket ellers aldrig
gøres i England), krav 4,5% ± 1,5%.

Betonproportioneringen blev gen
nemgået under hensyntagen til disse
krav. Af yderligere krav er der kun
ganske få, bl.a. et cementindhold på
minimum 280 kg/rn3 og et vand/ce
mentforhold på maksimalt 0,55. Det
skal bemærkes, at disse krav ikke er
tilstrækkelige til at sikre en holdbar
beton i alle tilfælde i Danmark.

Friktionsegenskaber.
Man skal være opmærksom på de
forskellige friktionskoefficenter, der
indgår ved de udførte målinger:
Screw Wheel Friction Coefficient,
Brake Friction Coefficient og Skid
Resistance Value (målt med pendul).
I England bibringes betonvejen frik
tion ved kostning samt ved nedpres
sede eller skårne riller. Der blev vist
en film (Safety by Design) om de
nedpressede rillers effektivitet.
Nedpresning af sten i overfladen
blev kort nævnt, mens frilægning
(som det kendes fra anden halvdel af
forsøgsstrækningen Ølby-Ringsted)
ikke blev omtalt.

De nedpressede riller benyttes
ikke længere i England, man fore
trækker i dag savede riller.

Små betonveje.
I England udlægges hos landbruget
100’er af km af små betonveje. Anta
gelig går mere beton til dette formål
end til de store veje. Der er eksemp
ler på, at 60-70% affabriksbetonen i
udprægede landbrugsområder an
vendes til disse små veje.

En undersøgelse viser, at hvis
disse veje er 15 cm tykke er der ingen
holdbarhedsproblemer, mens tyk
kelser på 10-12 cm giver tidlige be
skadigelser i overordentlig mange
tilfælde. Hele fremstillingsproces
sen, normalt med meget simple
hjælpemidler, blev gennemgået.

Fuger, virkemåde og
dimensionering.
Normalt nedpresses tværfugen i den
friske beton og den ugunstige ind-
virkning på den komprimerede be
ton søges hævet ved efterfølgende
overfLadebehandling med en såkaldt
«Diagonal Finisher». De forskellige
problemer og deres løsning blev gen
nemgået. Kun sjældent anvendes
savede fuger.

Som nævnt ovenfor, er der altid
dyvler i fugerne. Dyvlerne nedpres
ses for det meste under udlægnin
gen. Imidlertid har en række under
søgelser vist, at det er vanskeligt at
holde placeringstolerancerne. Dette
giver problemer i den hærdede be
ton, med revnedannelse bag dyv
lerne til følge. I en kommende revi
sion af specifikationerne påtænkes
det at forbyde nedpresning af dyvler
(alternativ: Dyvelkurve).

Betonudlægning, fastform og
slipform.
Af de 600 km betonveje, som er byg
get siden 1970 er 70% udført med
fastformudstyr. I 1983 sættes 5 nye
parceller i gang, entreprenører har i
3 tilfælde valgt fastform.

Ved en typisk udlægning kræves
60 m3!time ved fastform og 200
m3!time ved slipform.

Strike-off paddies

Compactir,g beam

Articulated carriage

Fnishing beam

Longitudical joint groove former

Vibrating blade transverse Joint groove
— torming machine with john grooce

fin,shing equpmentl

..— Find finisher (Diagonal beam)

I — Tennturing rnachine

— Curing comnound sprayer

Figur 2. Typisk opbygning at et fastformudlægger
tog, som udlægger betonen 2 lag. I England an
vendes hyppigst tolagsbetoner i vejkonstruktioner.

Longitudinal bottom
crack inducer

Transaerse int dowel-bar placer

placer
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Figur 3 Typisk opbygning at et slipformudlægger
tog.

Begge udlægningsmetoder blev
nøje gennemgået (se figur 2 og 3).

Der blev opstillet en formel til be
regning af nødvendig overhøjde ved
den løse udlægning af betonen (in
den udlæggerudstyret komprimerer
betonen til endelig højde). Den sty
rende parameter er betonens bear
bejdelighed udtrykt ved den så
kaldte Compacting Factor«.

Lean concrete til bærelag.
Tilslagets kornkurve baseres på de

engelske specifikationers anvisnin
ger. Der benyttes Ca. 100 kg cement
pr. m3 og 3-6% vand. Der kan være
problemer med opnåelse af tilstræk
kelig effektiv blanding i fritfalds
blandere, men normalt kan proble
met løses. Proportionering af blan
dingen med bestemmelse af optimal
vandprocent (Proctorindstampning)
og fastlæggelse af cementindhold
blev gennemgået. Man bør altid
måle densiteten af den terning, der
er indstampet til styrkebestemmel
se. I England er i specifikationerne
en overgrænse på styrken. Imidler
tid har man ikke været i stand til at
vise, at der er en sammenhæng mel
lem styrke og revneafstand. En
stØrre engelsk undersøgelse pågår,
og resultatet afventes med spæn
ding.

Beton belægningssten.
I England startede man først med
belægningssten i 1975. I 1982 blev
der lagt 1,3 mill. m2 (i Danmark Ca. 3
mill. m2. Der blev gennemgået en
række eksempler på udlægning af
belægningssten på tungt belastede
arealer, og en engelsk dimensione
ringsmetode blev omtalt.

Der er i England udgivet specifi
kationer for fremstilling og lægning
afbetonbelægningssten. En instruk
tionsfilm om korrekt udlægnings
teknik blev vist.

Vedligeholdelse og reparation af
betonveje.
En række reparationsformer blev
kort gennemgået. Derefter gennem
gik man reparation af afskallede
områder langs fuger og kanter: Der
saves hele vejen rundt om det afskal

lede sted ca. 100 mm uden for afskal
lingen. Efter savningen scabbles be
tonen bort, således at man får gode
skarpe kanter (se figur 4). Der frem
stilles en mørtelblanding 1:3 med et
vand/cementforhold på 0,4 ved dyb
der mellem 12 og 25 mm og en perle
stensbeton 1:2:2 og samme v/c ved
dybder over 25 mm. Blandingen bli
ver normalt jordfugtig (figur 5). De
afrensede flader skal inden reparati
onen være fugtige. Forud for ilæg
ning af betonen behandles de med
betonklæber eller svummepasta.
Den udlagte mørtel vibreres omhyg
geligt ned (figur 6). Når komprime
ringen er afsluttet kostes overfladen
(figur 7 og tildækkes (figur 8).

I England frarådes epoxymørtler
pga. dårlige erfaringer. Bla, skal
man være opmærksom på, at deres
varmeudvidelseskoefficient er 5-6
gange s stor som betons, hvorfor
temperaturændringen giver anled
ning til store spændinger, som ikke
altid kan optages af betonen. Repa
ration med cementmørtel blev de
monstreret på en betonbelægning
uden for Fulmer Grange’s betonla
boratorium. Reparationer udført
under tidligere afholdelse af kurset
vidnede om reparationsmetodens
anvendelighed, idet de var uden
skader.

Efterbehandling.
Den betonteknologiske baggrund for
nødvendigheden af en hurtig og ef
fektiv forsegling af den udstøbte be
ton blev gennemgået.

Film om New Jersey autoværn.
Den amerikanske film The shape of
safety« om baggrunden for udvikling

-

—Rb

»fç 1/
... II .I

Figur 4. Reparation af betonvej. Der sikres skarpe kanter langs det omrade.
som skal repareres.

Line and ievei datum lines

Transverse jornt assembires
and boSton, erack rndricers
trxed to sub-base

Longrtudrnai Joint groove
iormrng equrpment

- —

i

Figur 5 Reparation at betonvej. Den anvendte mortel har en jordfugtig
Konsistens.
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og fuldskalaafprøvning af New Jer
sey autoværnet blev vist som sidste
egentlige punkt på kurset.

Gruppearbejde.
Der indgik 2 gruppearbejder af 2½
times varighed i kurset. Ved det
første skulle grupperne foretage en
dimensionering af en ringvej uden
om den tænkte by >‘Grangetown«.
Herved indØvedes korrekt anven
delse af Road Note 29 og specifikati
onerne, og der blev lagt vægt på at
påpege de ændringer, som Technical
Memorandum H6/78 gav anledning
til.

Andet gruppearbejde omfattende
‘trouble shooting« under udførelsen
af en betonvej. Man skulle i syv
nærmere beskrevne tilfælde angive,
hvorledes opståede problemer under
arbejdet kunne løses.

Efterkritik.
Da kurset var afsluttet, viste det sig,
at deltagerne stort set var tilfredse
med indhold og omfang. De fleste
kursister var vejingeniører med stor
erfaring i vejbygning med fleksible
materialer, men med relativt ringe
kendskab til beton. Derfor efterlyste
mange en grundigere behandling af
de betonteknologiske aspekter ved
opstilling af den benyttede beton
proportioneringsmetode.

Et dansk kursus
Givet en tidsramme på 3 dage til at
dække området »betonveje for inge
niører« kan det engelske kursus ud
mærket danne forbillede for en
dansk kursusaktivitet på området.
Det kan dog også foreslås, at man
deles op i en række ét-dagskurser,
som dækker ét eller flere af de oven
nævnte lektionsemner.

Figur 8. Reparation at betonvej. Til sidst cures og tildækkes det reparerede ororade. Tildækningen bar

holdes mindst 7 dage.

Figur 6. Reparation af betonvej. Mortelen vibreres pa plads med en bjælkevibrator, som svarertil omradets
stor relse.

Figur 7. Reparation at betonvej. Efter endt vibrering og rensning at kanter kostes overfladen.
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BETON
autoværn.
-sikrere,hvis
ulykken sker...

Det giver enhver bilist en god
sikkerhedsfolelse, at have et
solidt betonautoværn som tra
fikværn.
Betonautoværn er 100%
dansk kvalitet.
Konstrueret og testet i samar
bejde med Jydsk Teknologisk
Institut.
Godkendt af Vejdirektoratet.
BETONAUTOVÆRN -

STÅ LAUTO VÆRN
KABELAUTO VÆRN

Auto-Værn %
8600 Silkeborg telt. 06-82 29 00

Vejvedligeholdelse
med REPOFIL OG ROADREPAIR

1. Fej hullet rent

. .•.

2. Fyld
materiale i

3. Fordel det

4. Stamp det 5. - og trafikken
kan køre
igen

ingen klæbning — ingen tromling

KAK1

— binder også til fugtigt underlag

KØBENHAVNS
ASFALTKOMPAGNI A/S

SCANDIAGADE 14 2450 SV

(01) 2141 11

— et led i KAK’s vejvedligeholdelsesprogram


