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Indledning
Det er klart fra de gennem
førte undersøgelser, at et
hovedproblem er menne
ske-maskine samspillet i det
signaltekniske system. I et
signaiprojekt forudsættes en
bestemt adfærd hos trafi
kanterne — i denne sam
menhæng fodgængerne — i
forhold til signalernes vis
ning. Problemet er imidler
tid, at den projekterende
godt ved, at en del fodgæn
gere handler bevidst eller
ubevidst ulovligt, og at selv
lovlig adfærd kan være
yderst forskellig, idet gang
hastigheder varierer stærkt
mellem unge og gamle, fod-
rappe og gangbesværede
o.s.v.

Endvidere synes observa
tionsundersøgelsen (3) at vi
se, at mange fodgængere —

når de krydser en gade —

vurderer konkret om det er
farligt eller ufarligt at kryd
se, mens de ikke tillægger
signalets visning afgørende
betydning.

I det følgende beskrives
nogle af de problemer, som
undersøgelsen har afdæk
ket, og der gives nogle utra
ditionelle forslag til afhjælp
ning af problemerne.

Problemer
»Grøn t-bag-rødt<
Det kan være nyttigt eller

nødvendigt at regulere en
fodgængerovergang, hvori
der er midterhelle, således
at der gives grønt til forskel
lige tider på hver side af
midterhellen. Det betyder,
at fodgængere undertiden
reagerer fejlagtigt på det
fjerneste signal og går, når
dette bliver grønt uanset at
det nærmeste stadig er rødt.
Der er næppe tvivl om, at et
antal uheld i undersøgelsen
kan tilskrives denne regule
ringsform, selv om det ikke
generelt kan vises at denne
reguleringsform totalt giver
forøget risiko.

Rømningstidsproblemet
Sikkerhedstiden mellem gå
ende og kørende — altså ti
den fra fodgængergrønt
slukker til kørende på tværs
fr grønt lys — beregnes ud
fra den antagelse, at sidste
fodgænger forlader kantste
nen netop når fodgænger
signalet skifter til rødt.
Rømningstiden beregnes da
ud fra en valgt fodgænger
hastighed således, at fod
gængeren netop kommer i
land inden bilerne får grønt
(se 2). Der er to problemer
heri. Det ene er, at mange
fodgængere ikke forstår det
te helt således, at de bliver
utrygge ved det røde og evt.
bliver forvirrede og vender
om, selv om de burde fort-

sætte. Det andet problem
er, at fodgængerhastigheder
er meget forskellige. Man
kan da enten beregne sik
kerhedstiden ud fra de lang
somme, men herved tvinges
man til at have korte grønti
der og giver dermed hurtige
fodgængere en stor fristelse
til at gå mod rødt. Eller
man beregner ud fra en
middel eller hurtig fodgæn
ger, og så må de langsomme
klare sig. Det sidste er stort
set vejreglernes synspunkt.

Systemets gennem skuelighed
Der findes en del eksempler
på, at både fodgængere og
bilister kigger på andre sig
naler end deres egne. De
tror at kunne gennemskue
signalsystemet men drager
alligevel fejlagtige slutnin
ger med uheld til følge.
F.eks. argumenterer bilister
ofte i politirapporten: »Ja
men fodgængeren havde jo
rødt. Bilisten kan ikke gen
nemskue, om det røde er
rømningstid eller ej og må
derfor ikke ræsonnere såle
des. (I øvrigt har bilisten vi
gepligt også når fodgænge
ren befinder sig ulovligt i
fodgængerovergangen). Der
kendes eksempler på tilsva
rende fodgængerfejl, hvor
fodgængeren tror sig sikker
men har misforstået situa
tionen.

Der stoles for meget på
signalerne
Det klassiske eksempel er
drengen, som står og venter
ved fodgængerovergangen
og dernæst løber så snart
det bliver grønt uden at se
sig for blot for at blive ramt
af en lidt sen og langsom bil
på tværs. Også i uheld mel
lem biler indbyrdes er det et
problem, at der stoles for
meget på signalerne —

d.v.s. på medtrafikanternes
absolutte overholdelse af
reglerne.

Utraditionelle
løsningsforslag
Blinkende grønt
Problemet om rømningsti
den kan siges at bestå i, at
da fodgængernes hastighe
der varierer så stærkt — fra
0,5-2,0 m/s — er valget af en
rømningstid en umulig op
gave. Man burde have to:
en for de hurtige og en for
de langsomme fodgængere.
Det kunne tænkes opnået
på følgende måde: Fodgæn
gergrønt beregnes ud fra en
hurtig fodgænger. En pas
sende tid, f.eks. 5 s, før
grønt slutter, begynder det
grønne at blinke. De lang
somme og utrygge fodgæn
gere får herved information
om, at nu slutter grønt
snart. De kan derved selv
sikre sig mod at blive fanget
i en for kort rømningstid.

Modstandere af denne idé
hævder bl.a. at det kun gør
ondt værre, fordi fodgæn
gerne nu med en vis ret kan
tro, at når der blinkes grønt
er det faktisk rømningstiden
de ser, så de ikke forstår, at
der efter det grønne blinks
ophør stadig er sikkerheds-
tid tilbage.

Blinkende grønt for fod
gængere var vel et forsøg
værd. Det fungerer bl.a. i
flere norske byer, og det
fremgår klart af litteratur-
undersøgelsen (4), at mange
sagkyndige betragter dette
som en god mulighed for at
reducere rødgang og utryg
hed hos nervøse og lang-

Fodgængere mod rødt
Et par utraditionelle forslag
Professor N. 0. Jørgensen, Institut for Veje, Trafik og Byplan, DTH.
Civilingeniør Ole Bach, Cowiconsult AIS, Rådgivende Ingeniører.
Civilingeniør Henrik S. Ludvigsen, Sekretariatet for Sikkerhedsfremmende
Vejforanstaltninger.

To tidligere artikler om undersøgelsen »Fodgængere mod rødt har be
skæftiget sig med hovedresultater og forslag til foranstaltninger mod
uheld med fodgængere, som går mod rødt. I denne sidste artikel skitseres
nogle muligheder, som har en vis støtte i undersøgelsen; men som ikke
kan gennemføres umiddelbart.
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somme fodgængere. Et for
søg vil kræve tilladelse fra
justitsministeren.

Ændret placering af
fodgcengersignaler
Hvis fodgængere bliver
utrygge, når fodgængersig
nalet skifter, mens de er i
fodgængerovergangen, skyl
des i det i virkeligheden, at
de ikke ved, at når de har
forladt kantstenen lovligt
kan de krydse lovligt uanset
signalets visning. Signalet
burde derfor ikke interesse
re dem. De bruger signalin
formationen galt.

Når fodgængere misfor
står »grønt-bag-rødtø-situa
tionen kigger de på det gale
signal og bruger altså en sig
nalinformation galt.

Når bilisten svinger ind
over fodgængerovergangen
fordi fodgængeren har rødt,
udnytter han signalinforma
tionen galt.

Det var altså ønskeligt at
kun de trafikanter, der har
brug for signalerne, kan se
dem og kun på det tidspunkt,
hvor de har brug for dem.

I fig. i skitseres, hvorle
des signalgivningen i en
fodgængerovergang kunne
tænkes arrangeret. Ideen er,
at signalerne anbringes ved
kantstenen, således at fod
gængerne kan se, om de må

gå, men så snart de er gået,
kan de ikke længere se sig
nalet. Dette kan sagtens
kombineres med blinkende
grønt, hvis man ønsker det.
For at undgå »grønt-bag
rødte situationen tænkes
fodgængersignalerne af
skærmet således, at man ik
ke kan se følgende signalers
visning før man er midt i
fodgængerovergangen. Bili
ster vil ikke kunne se de sig
naler, som gælder for fod
gængerne i den fodgænger
overgang, som de netop skal
krydse. Man fjerner altså
signalinformationen fra
synsfeltet for de trafikanter,
som ikke bør anvende den.
(Måden at give signaler på
minder lidt om svage akus
tiske signaler for blinde og
svagtsynede (5)).

Fordelene ved en ændret
signaiplacering er givet i det
foregående. Ulemperne er
ikke så svære at få øje på.
Først og fremmest er forsla
get i strid med gældende
vejregler. Dernæst vil det
kræve ombygning af lanter
ner og måske flytning af
standere. Hovedproblemet
er dog selvfølgelig: hvor
meget vil det hjælpe?

Det vil formentlig elimi
nere »grønt-bag-rødt» uheld
og derved stille de projekte
rende friere i valg af løsnin
ger. Det vil sandsynligvis
reducere uheld, hvor biler
svinger ind over fodgænger
overgangen i tillid til, at
fodgængeren nu har rødt.
Det burde give fodgænger
ne større tryghed under
krydsningen. Det vil næppe
påvirke rødgangens omfang
bortset fra »grønt-bag-rødt»
situationerne.

Ændret placering af andre
signaler
Selv om det ligger uden for
fodgængerundersøgelsens
rammer, var det fristende at
overveje om det synspunkt
at man skal give signalerne,
hvor der er behov for dem,
kunne anvendes ikke kun
for fodgængerne.

Synspunktet måtte da væ

re, at signaler principielt gi
ves ved stoplinien, men ikke
ved krydsets fjerne ende,
idet færdselslovens almin
delige regler gælder for
færdsel ud af krydset — dog
undtagen ved svingfaser. I
en række konkrete sager, se
f.eks. (6), er det fundet, at
bilister svinger til venstre
ud af et kryds i tillid til, at
nu er signalet gået på gult,
men de bliver da ramt af ii
geudkørende fra den mod
satte side (uheldssituationen
410). Der kan altså sættes
spørgsmålstegn ved den sik
kerhedsmæssige værdi afre
petitionssignaler, mens de
formentlig er afviklings
fremmende. Et eksempel på
en optegning efter denne
tankegang er vist i fig. 2.

Undersøgelsen »Fodgæn
gere mod Rødt» har vist, at
fodgængernes problemer in
genlunde er løst i signalre
gulerede kryds. De nye vej-
regler for signalregulering,
som ventes udsendt i 1984,
baserer sig helt på gældende
praksis, så de vil næppe i sig
selv påvirke situationen.

De forslag til forbedrin
ger, som er opstillet i en ar
tikel i DV nr. 8, 1984, er al
le gennemførlig inden for
gældende regelsystemer.
Forslagene i denne artikel
går mere på tværs af hidti
dig tankegang. Det var nok
ønskeligt at sætte ind med
ny erfaringsindsamling nu,
så man nogenlunde veldo
kumenterede undersøgelser
inden næste vejregelrevisi
on om 5-10 år.
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Fig. 2. Signalbestykning uden repetitionssignaler. Kilde: Signalhand

boken, Stockholm, 1982.
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Fig. 1. Forslag til ændret signal
placering i fodgængerovergang.
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Differentierede
hastighedsgrænser i byer
— Hvorfor og hvordan?
At civilingeniør, Iic.tech. Ole Bach, Cowiconsult, Rådgivende Ingeniører AS

Hvad er differentierede
hastighedsgrænser?
Med differentierede hastig
hedsgrænser menes forskel
lige hastighedsgrænser på
forskellige vejtyper. Begre
bet differentierede hastig
hedsgrænser rummer i sig
selv ingen stillingtagen til
hvilke hastighedsgrænser,
der skal anvendes på de for
skellige vejtyper. Begrebet
kan i princippet indeholde
både et hastighedsgrænsesy
stern med grænser på 50, 60
og 70 krn/t, og et med græn
ser på 30, 40 og 50 km/t.
Dertil kommer alle mulige
fordelinger af de forskellige
hastighedsgrænser på vej
nettet. Dette illustrerer, at
differentierede hastigheds
grænser er et meget upræ
cist begreb.

Hvis udvidet brug af dif
ferentierede hastigheds
grænser indføres, er det
nødvendigt samtidigt at de-
finere, hvilket system af ha
stighedsgrænser man tæn
ker på, samt hvilken udbre
delse man forestiller sig, de
enkelte grænser skal have.
Gøres dette ikke, vil man
fremover kunne risikere at

møde forskellige hastig
hedsgrænser på samme ty
per veje beliggende i for
skellige politikredse. Dette
vil ikke være ønskeligt.

For at indholdet af et
fremtidigt differentieret ha
stighedsgrænsesystem kan
fastlægges kræves imidler

Reduktion i personskadeuheld

tid en viden om konsekven
serne af forskellige måder at
anvende differentierede ha
stighedsgrænser på. Denne
viden må etableres gennem
de nødvendige undersøgel
ser.

Derefter vil de nødvendi
ge vejledninger om brugen

af differentierede hastig
hedsgrænser kunne udar
bejdes, således at grænserne
anvendes på en ensartet må
de landet over, og på en må
de der sikrer den største
uheldsbesparelse gennem
den mindst mulige forøgel
se afbilisternes tidsforbrug.

Hvorfor anvende lavere
hastighedsgrænser?
Hovedbegrundelsen for at
anvende lavere hastigheds
grænser er at reducere an
tallet af personskadeuheld
og disse uhelds alvorlig
hedsgrad. Talrige undersø
gelser lader ikke tvivl tilba
ge om, at lavere hastigheds
grænser fører til lavere ha
stigheder og dermed færre
og mindre alvorlige trafik-

Færdselssikkerhedskommissionen har anbefalet udvidet brug at differen
tierede hastighedsgrænser i byer. I Planstyrelsens kommende vejledning
»Trafikken i kommuneplanen « arbejdes med »faridæm pede trafi kveje.
Men hvilke hastighedsgrænser skal der anvendes på de forskellige vejty
per i byer, og hvordan skal det sikres, at grænserne overholdes. Disse
problemer er ikke løst. I en undersøgelse udført på Institut for Veje, Trafik
og Byplan, DTH, behandles nogle af de problemer, der må tages stilling til,
hvis differentierede hastighedsgrænser skal anvendes i byer.

z

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 2

Figur 1. Sammenhæng mellem hastighedsreduktion og uheldsreduktion. Tøl-kurven er opstillet at trans
portøkonomisk Institut, Norge. Den er gældende for byområder. Nilsson-kurven er opstillet at VTI, Sverige.
Den er gældende for landområ der. »Nilsson reducerets-kurven er Nilsson-kurven tilpasset byområder. Den
ne svarer nogenlunde til Tøl’s kurve. Max. og min-kurverne angiver en øvre og nedre grænse for uheldsre
duktionen i byer ved en given hastighedsredukt ion.

Hastighedsredukt ion
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Figur 2. Vejgruppe 1-4 viser det overordnede vejnæt i Nyborg. Vejgruppe 5 er det lokale vo/net i bykernen og vejgruppe 6 er det lokale

vejnet uden for bykernen. Vejlængderne i de enkelte vejgrupper, samt de hastighedsgrænser vejgrupperne tildeles i de enkelte veJnet

salternativer fremgår af figur 3.
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uheld. De fleste har da også
efterhånden erkendt denne
sammenhæng.

I de seneste år er der i 2
undersøgelser endog vovet
at give et bud på en talmæs
sig sammenhæng mellem
hastighedsreduktion og
uheldsreduktion. I figur 1
er vist, hvorledes Trans
portøkonomisk Institut (1) i
Norge og Gøran Nilsson,
VTI i Sverige (2) har op
gjort sammenhængen. Gø
ran Nilssons beregninger er
baseret på trafikuheld på
landeveje. I næsten alle dis
se uheld er der impliceret
bilister.

I byområder sker imidler
tid ca. 15% af uheldene
mellem lette trafikanter.
Disse uheld må i princippet
kunne antages fortsat at ske,
selv om biltrafikkens hastig
hed reduceres. Reduceres
Nilssons kurve med disse
15%, svarer den ganske
pænt til Tøj’s kurve (se fi
gur 1). I figur i er endvide
re indlagt en maksimum- og
en minimumkurve, der illu
strerer en tænkelig usikker
hed på den viste sammen
hæng.

Står disse kurver over
sammenhængen mellem ha
stighedsreduktion og
uheldsreduktion til troende,
er det værd at notere sig, at
selv en beskeden hastig
hedsreduktion på 2-3% gi
ver en reduktion i antallet af
personskadeuheld på om
kring 10%. Reduceres gen
nemsnitshastigheden med
10% reduceres personska
deuheldstallet med 20-30%.

Der kan altså opnås bety
delige uheldsbesparelser
ved indgreb mod biltrafik
kens hastighed.

Hvorfor anvende
differentierede
hastighedsgrænser i
stedet for generelle?
Der er 2 hovedgrunde til at
anvende differentierede ha
stighedsgrænser i stedet for
generelle:
• Bilisterne fr bedre vej-

ledning om hvilken ha
stighed, det er forsvarligt
at køre med.

• En bestemt uheldsbespa
relse kan gennem brug af
differentierede hastig
hedsgrænser opnås uden
at forøge bilisternes tids
forbrug så meget, som
tilfældet vil være gen
nem brug af generelle
hastighedsgrænser.

Disse 2 begrundelser skal
omtales nærmere neden for.

Vejledning af bilisterne
Den eksisterende anvendel
se af generelle hastigheds
grænser må ses i sammen
hæng med færdselslovens
bestemmelse om, at bilister
ne skal afpasse hastigheden
efter forholdene. Det vil si
ge, at de skal køre langsom
mere end den generelle ha
stighedsgrænse på stræk
ninger, hvor vej- og trafik-
forholdene kræver dette af
sikkerhedsmæssige grunde.
Det er imidlertid op til bili
sterne selv at vurdere, hvil
ken hastighed der er passen
de. Først når ulykken er
sket, tager myndighederne
stilling til, om den valgte
hastighed nu også var pas
sende.

Ved anvendelse af diffe
rentierede hastighedsgræn
ser må myndighederne tage
stilling til, hvilke hastighe
der der er passende på for
skellige vejtyperfør ulykken
er sket. Derved vejledes bi
listerne om, hvilken hastig
hed der bør køres med.

Tidsforbruget
Den anden hovedbegrun
delse for anvendelse afdiffe

rentierede hastighedsgræn
ser i byer frem for generelle
grænser er hensynet til bil
trafikkens tidsforbrug. Et
hovedresultat af en netop
afsluttet undersøgelse afdif
ferentierede hastigheds
grænser udført på Institut
for Veje, Trafik og Byplan
DtH (3) er, at en uheldsbe
sparelse på f.eks. 30% kræ
ver en generel hastigheds
grænse i byer på Ca. 45
km/t, hvilket vil forøge bili
sternes tidsforbrug med ca.
12%. Anvendes derimod et
differentieret hastigheds
grænsesystem, hvor alle b
kalveje og dele af de over
ordnede vejnet tildeles en
hastighedsgrænse på 40
km/t og resten af vejnettet
en grænse på 60 km/t, vil en
uheldsbesparelse på 30%
kun medføre et forøget tids
forbrug for bilisterne på
8%.

Beregningerne er udført
med Nyborg by som eksem
pel. I denne by vil det diffe
rentierede hastighedsgræn
sesystem med 60 og 40 km
grænser føre til årlige trafik-
økonomiske besparelser på
ca. 3 mill. kr., mens den ge
nerelle grænse på 45 km/t
kun vil give en årlig bespa
relse på 2 mill. kr.

Hvilke grænser skal
indgå i et system af
differentierede
hastighedsgrænser?
Differentierede hastigheds
grænser bør anvendes på en
sådan måde, at en ønsket
uheldsbesparelse opnås på
byens vejnet samtidig med,
at bilisternes tidsforbrug og

udgifterne til at få grænser
ne overholdt minimeres.

I den tidligere omtalte un
dersøgelse fra IVTB (3) er
forskellige alternative an
vendelser af hastigheds
grænser vurderet på grund
lag af beregninger om for
ventede uheldsreduktioner
og forøgelser i tidsforbruget
for bilisterne. Disse størrel
ser er endvidere omregnet
til trafikøkonomiske bespa
relser.

I figur 2 er vist vejnettet i
Nyborg, der som nævnt er
anvendt som beregningsek
sempel i undersøgelsen.
Vejnettet er, på grundlag af
opgørelser over uheldstal,
hastigheder, trafikstørrelser
og lokalt kendskab til byen,
opdelt i 6 grupper. Derefter
er defineret 11 alternative
vejnet. 5 med generelle ha
stighedsgrænser på hhv. 60,
50, 40, 30 og 20 km/t. 3 vej-
net der rummer hastigheds
grænser på 80, 60, 40 og 20
km/t i forskelligt omfang,
og 3 tilsvarende vejnet hvor
hastighederne blot er 70,
50, 30 og 15 km/t. Af figur
3 fremgår i hvor stort om
fang de forskellige hastig
hedsgrænser er anvendt på
vejnettet i de forskellige al
ternativer.

Ved beregningerne er for
udsat, at de biler, der er re
gistreret at køre hurtigere
end en af de hastigheds
grænser, der er anvendt i
beregningerne, reducerer
deres hastighed til denne
grænse. Selv om dette kan
være vanskeligt at opnå i
praksis, har det af bereg
ningstekniske grunde været
nødvendigt at gøre denne

Vejgruppe vejlængde km 1

Vejnetlhastighedsgrænse km/t

2 3 4 5 6 7 8 9 0 10

i 7.3 60 50 40 30 20 60 80 60 50 70 50

2 6.5 60 50 40 30 20 60 60 60 50 50 50

3 3.1 60 50 40 30 20 40 40 40 30 30 30

4 1.8 60 50 40 30 20 40 40 20 30 30 15

5 90.0 60 50 40 30 20 40 40 40 30 30 30

6 10.0 60 50 40 30 20 40 40 20 30 30 15

Figur. 3. Alternative vejnet. Numrene i kolonnen » Vejgruppe» henviser til vejgrupperne, vist på figur 2. / de

øvrige kolonner vises vejlængden og hastighedsgrænserne i vejgrupperne i de enkelte vejnetsalternativer.
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forudsætning. Da man i
praksis må forvente, at ind
førelsen af en hastigheds
grænse også i et vist omfang
vil reducere hastigheden på
noget af den trafik, der alle
rede i dag kører langsom
mere end den nye grænse,
og da en eventuel overvur
dering af hastighedsreduk
tionen påvirker uheidsbe
regningerne og tidsbereg
ningerne i samme retning,
har forudsætningen næppe
nogen synderlig indflydelse
på hovedtrækkene i bereg
ningsresultaterne.

Hovedresultaterne af be
regningerne er vist i figur 4.
Disse kan sammenfattes på
følgende måde:

• Såfremt generelle hastig
hedsgrænser ønskes an
vendt i stedet for diffe
rentierede hastigheds
grænser vil den trafik-
økonomisk optimale ge
nerelle hastighedsgrænse
i byer være ca. 45 krn/t,
når kun tidsforbrug og
uheld tages i regning.
Ved generelle hastig
hedsreduktioner ned til
ca. 45 km/t vejer uhelds
besparelserne tungere
end forøgelsen i tidsorn
kostningerne. Ved lavere
hastighedsgræriser ven
der billedet, således at
tidsomkostningerne for
øges mere end uhelds
omkostningerne reduce

Eller relateret til den
vedvarende danske debat
om størrelsen af generel
le hastighedsgrænser i
byer: Der er betydelige
uheldsbesparelser og tra
fikøkonomiske besparel
ser forbundet med at an
vende en generel hastig
hedsgrænse på 50 km/t
fremfor en grænse på 60
km/t.

• Alle differentieringer ud
fra 60 km/t giver større
uheidsbesparelser end en
generel grænse på 50
km/t, og alle differentie
ringer ud fra 50 km/t gi
ver større uheldsbespa
relser end en generel ha
stighedsgrænse på 40
km/t. Eller sagt på en an
den måde: En given
uheidsbesparelse kan op
nås ved mindre forøgel
ser i bilisternes tidsfor
brug ved anvendelse af
differentierede hastig
hedsgrænser end ved an
vendelse af generelle ha
stighedsgrænser. Formu
leret på en tredie måde:
Et differentieret hastig
hedsgrænsesystem synes
at være at foretrække
frem for en generel ha
stighedsgrænse.

• Anvendes et differentie
ret hastighedsgrænsesy
stern omfattende en ba
sishastighed på 60 km/t,
40 km/t på de mest
uheidsbelastede dele af

det overordnede vejnet
og i alle lokalområder, 20
km/t på enkelte særlig
uheldsbelastede bykerne
gader og 80 km/t på en
kelte trafiksikre overord
nede vejstrækninger kan
opnås uheldsbesparelser
på 30-40% mod forøgel
ser i bilisternes tidsfor
brug på Ca. 10%. De tra
fikøkonorniske besparel
ser er for Nyborgs ved
kommende på ca. 3 mill.
kr. pr. år.

• Anvendes et differentie
ret hastighedsgrænsesy
stern med en basishastig
hed på 50 km/t, 30 krn/t
på de mest uheldsbela
stede dele af det overord
nede vejnet og i alle b
kalområder og 70 km/t
på de mest trafiksikre
overordnede veje kan op
nås uheldsbesparelser på
ca. 50% mod forøgelser i
bilisternes tidsforbrug på
ca. 20%. De trafikøkono
miske besparelser er for
Nyborgs vedkommende
godt 2 mill. kr. pr. år.

Et valg af hvilket differen
tieret hastighedsgrænsesy
stern, der bør anvendes, af
hænger af, hvor højt uhelds
besparelser prioriteres i for
hold til bilisternes tidsfor
brug. Et 70-50-30 system
giver mulighed for væsent
lig større uheldsbesparelser
end et 80-60-40-20 system,
men koster til gengæld bili

sterne større tidstab.
Såfremt differentierede

hastighedsgrænser skal bli
ve anvendt optimalt er det
nødvendigt, at der tages po
litisk stilling til, hvilket sy
stem, der skal anvendes.
Det være sig et af ovenstå
ende eller et helt tredie.

Anvendelse af
differentierede
hastighedsgrænser
Når myndighederne har
valgt et antal hastigheds
grænser, der bør indgå i et
system afdifferentierede ha
stighedsgrænser, skal dette
system bringes i anvendel
se. I denne forbindelse rej
ser der sig en række proble
mer. Såfremt disse proble
mer skal håndteres på en
ensartet og optimal måde i
alle byer bør indførelsen af
differentierede hastigheds
grænser følges op af vejled
ninger, der belyser spørgs
mål af følgende karakter:
• Hvilke planlægnings

mæssige hensyn er der at
tage, hvis differentierede
hastighedsgrænser øn
skes anvendt i byer?

• På hvilke strækninger
bør hastigheden dæm
pes/hæves?

• Kan dette ske alene ved
skiltning, eller skal der
anvendes fysiske foran
staltninger?

• Hvordan skal eventuelle
fysiske foranstaltninger
udformes?

I det følgende skal disse
problemer omtales nærme
re.

Pia niægningsmæssige hensyn
Anvendelsen af differentie
rede hastighedsgrænser bør
forudsætte, at der foreligger
en trafikplan for hele byom
rådet. De fleste kommuner
har efterhånden udarbejdet
en sådan trafikplan i forbin
delse med kommuneplan
lægningen.

I trafikplanen skal tages
stilling til hvilke veje, der
skal indgå i det overordnede
vejnet og derved sikre en ri

Vejnet Ekstra tidsforbrug Uheidsbesparelser Trafikøkonomiske

pr. år pr. år besparelser pr. år

i timer i 0/ antal uheld i mill. kr.

1 60 km 11.680 2 2.2 8 0.9

2 50 km 48.180 6 6.4 22 2.1

3 40 km 139.795 18 11.6 40 1.9
4 30 km 314.995 40 17.0 59 ÷ 1.3

5 20 km 732.555 93 21.4 74 ÷ 14.1

6 60-40 64.240 8 8.8 30 3.0

7 80-60-40 45.990 6 7.4 26 2.8
8 60-40-20 105.120 13 11.4 30 3.0

9 50-30 173.740 22 14.4 50 2.3

10 70-50-30 146.730 19 12.8 44 2.3

11 50-30-15 243.455 31 15.3 53 0.3

Figur 4. Forøgelser i tidsforbrug, uheidsbesparelser og fra fikokonomisk besparelser ved alternativ anven

delse at hastighedsgrænser i byer.

res.
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melig fremkommelighed i
byen. Det overordnede vej-
net afgrænser lokalområder
ne, hvor hensynet til trafik
sikkerheden, trygheden og
lokale forhold i øvrigt er
prioriteret højere end biltra
fikkens fremkommelighed.

Når der foreligger en tra
fikplan, vides endvidere
hvilke strækninger, der er
udset til at betjene bustrafik
og/eller let trafik. Endvidere
kendes krydsningspunkter
ne mellem vejnettet og sti-
nettet. Disse forhold er af
betydning, når der skal ta
ges stilling til, hvilke stræk
ninger på det overordnede
vejnet, der skal hastigheds
dæmpes.

På hvilke strækninger bør
hastigheden dæmpes/hæves?
Indførelsen af differentiere
de hastighedsgrænser på en
by’s overordnede vejnet bør
hvile på et datagrundlag
omfattende:

• trafiksikkerhedsforholde
ne

• hastighedsforholdene
• trafikkens størrelse og

sammensætning.

Den primære grund til at
reducere biltrafikkens ha
stighed er at forbedre trafik
sikkerheden. Derfor må en
vurdering af, hvilke stræk
ninger der bør hastigheds
dæmpes, tage sit udgangs
punkt i uheldsforholdene på
byens overordnede vejnet.

Det er næppe hensigts
mæssigt at opstille præcise
grænser for, hvilke uhelds
frekvenser eller uheldstæt
heder på en given stræk
ningstype, der kræver ind
greb i form af hastigheds
dæmpning. Dette må af
hænge af uheidstyperne og
af andre mindre kvantificer
bare forhold som f.eks. tryg
hed og barriereeffekt.

Endvidere vil de eksiste
rende hastighedsforhold på
strækningen samt trafikkens
størrelse både på langs og på
tværs af vejen have betyd
ning for, om et vist uheids

niveau skal udløse fart-
dæmpning.

Vejbestyrelserne mangler
viden om, hvilke sammen-
stillinger af antal uheld,
uheldstyper, hastighedsfor
hold, trafikmængde og
-sammensætning samt lo
kalt miljø, der bør udløse en
dæmpning/forøgelse af ha
stigheden. I en vejledning
må disse problemer berøres
f.eks. gennem en række ek
sempler fra forskellige byga
der, hvor hastighedsdæmp
ning ville være en hensigts
mæssig løsning.

Midler til dæmpning af
hastigheden
På kort sigt må hastigheds
grænser sikres overholdt
ved:
• større politiovervågning
• større fartbøder
• mere information om

konsekvensen af høje ha
stigheder

• skiltning og fysiske æn
dringer af vejene.

På længere sigt kan man
håbe på mere grundlæggen
de holdningsændringer i be
folkningen til biltrafikkens
hastighed. Sådanne ændrin
ger opnås imidlertid næppe,
uden at de kortsigtede tiltag
bringes i anvendelse.

I relation til differentiere
de hastighedsgrænser i byer
vil skiltning og fysiske æn
dringer af vejene være den
mest positive, idet denne
foranstaltningstype rummer
den mest direkte form for
vejledning i, hvilke hastig
heder, der er passende for
biltrafikken.

Skiltning og fysisk æn
dring af vejene kan anven
des på flere måder:

Skiltning alene
Skiltning alene kan anven
des, når der kun ønskes op
nået en mindre reduktion i
hastighedsniveauet. Skilte-
de hastigheder på 40 km/t
og derunder bør kun undta
gelsesvis stå alene på de
overordnede vejnet. De bør
kun anvendes, når vejud

formningen i øvrigt umulig
gør væsentlig højere hastig
hed end 40 km/t.

Skiltning suppleret med

hastighedsdæmpende
foranstaltninger
Hastighedsdæmpende for
anstaltninger kan bestå af
forsætninger, vejindsnæv
ringer, belægningsændrin
ger og bump.

Forsætningers og vejind
snævringers hastigheds
dæmpende virkning er af
hængig af antallet af lastbi
ler og busser og hastigheds
niveauet før foranstaltnin
gerne gennemføres. De vil
kun i gunstige situationer
kunne dæmpe hastigheden
effektivt til 40 km/t. Forsæt
ninger og vejindsnævringer
kræver ofte større ændrin
ger i vejprofilet og er derfor
dyre.

Bump vil effektivt kunne
dæmpe hastigheden til både
40 og 30 km/t. Bumpene
kræver ikke så omfattende

ændringer af profilet og er
derfor ofte billigere end for-
sætninger og vejindsnæv
ringer. Cirkelbump har vist
sig at være velegnede på tra
fikveje, idet ubehaget ved at
passere dem er stigende
med hastigheden.

Skiltning, suppleret med en
mere gennemgribende
trafiksanering af strækningen
Såfremt uheldsanalyserne
viser, at hastighedsniveauet
kun er en del af det sikker
hedsmæssige problem på en
strækning, kan der foretages
en mere gennemgribende
trafiksanering af stræknin
gen.

Ønskes sammen med tra
fiksaneringen kun opnået
en hastighedsdæmpning til
f.eks. 40 km/t eller 50 km/t
anvendes ikke bump. Tra
fiksaneringen vil ofte i ho
vedsagen bestå i, at vejarea
let ordnes ved etablering af
p-båse, cykelsti, beskyttede
højre- og venstresvingsba

Figur 5. Eksempel på foranstaltning med bump i bygade. Bumpet kan
eventuelt erstattes med brostensbelægning eller lignende.
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ner etc., jf. miljøprioritetret
gennemfart samt Strandve
jen og Amager Landevej i
København.

Ønskes samtidig opnået
en mere radikal hastigheds
dæmpning bør suppleres
med bump.

Konklusion
Accepteres en forøgelse i bi
listernes tidsforbrug i byer
på f.eks. 10% kan opnås
uheldsbesparelser på 25-
35%. Der kan for de samme
tidsmæssige omkostninger
opnås større uheldsbespa
relser ved anvendelse af et
differentieret hastigheds

grænsesystem end ved an
vendelse af generelle hastig
hedsgrænser. Et differentie
ret hastighedsgrænsesystem
er derfor at foretrække frem
for generelle hastigheds
grænser, både fra uhelds
mæssige og trafikøkonomi
ske synsvinkler.

Hvilket differentieret ha
stighedsgrænsesystem, der
skal anvendes affiænger af,
hvor højt uheldsbesparelser
prioriteres i forhold til bili
sternes tidsforbrug. De stør
ste uheldsbesparelser kan
opnås med et 70-50-30 sy
stem. Der må tages politisk
stilling til, hvilket system,

der skal satses på. Derefter
må der udarbejdes vejled
ninger til vejbestyrelserne i,
hvorledes differentierede
hastighedsgrænser skal an
vendes i praksis.

Skal der opnås en effektiv
dæmpning af hastigheden
på overordnede veje til 30
eller 40 km/t, må der anven
des bump, f.eks. udformet
som vist i figur 5. Beregnin
ger fra Nyborg viser, at de
trafikøkonomiske besparel
ser kan begrunde endog sto
re investeringer i vejombyg
finger, information og øget
politiovervågning.
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Sorte strækninger i
landområder
At civilingeniør Steffen Rasmussen, Vejdirektoratet,
SSV — Sekretariatet for Sikkerhedsfremmende Vejtoranstaitninger.

Vejdirektoratet har i en år
række ved hjælp afedb fore
taget en udpegning af sorte
pletter på landeveje og ho
vedlandeveje. Ved denne
udpegning har man skelnet
mellem strækninger og
kryds. Det har været rela
tivt nemt at behandle de ud
pegede kryds, hvorimod de
udpegede strækninger gav
problemer. For det første
blev der udpeget mange
strækninger, og for det an
det syntes det vanskeligt at
finde løsninger på de kon
staterede problemer.

For nærmere at undersø
ge disse problemer blev der
nedsat en arbejdsgruppe
med følgende medlemmer:

Kjeld Holtze Jørgensen
fra Vestsjællands amtskom
mune.

Anders Thanning fra
Roskilde amtskommune.

Lene Herrstedt og Car
sten Wass fra Vejdatalabo
ratoriet.

H. K. Hansen og Steffen
Rasmussen fra Sekretariatet
for Sikkerhedsfremmende
Vejforanstaltninger.

Resultatet af arbejdet fo
religger nu.

Undersøgelsens formål
og afgrænsning
Gruppen besluttede at ana
lysere forholdene i et områ
de ved Slagelse. (Fig. 1).
Området omfatter 22 km
motorvej, 24 km 3-sporet
landevej, 26 km 2-sporet
landevej på 7 m eller brede
re og 60 km 2-sporet lande
vej med bredder under 7 m.
I dette område blev der ud- Fig. 1. Analyseområdet.



234 DANSK VEJTIDSSKRIFT NR. 10 • 1984

— ens hovedsituation

Om udpegning af sorte
strækninger
De sorte strækninger er de
dele af vejstrækningerne,
hvor uheldene ligger tæt
test.

Når man ved en edb-ud
pegning vil finde disse
strækninger, kan man væl
ge:
1. hvor mange uheld man

mindst vil have på den
sorte strækning,

2. signifikansniveau. Jo hø
jere niveau — jo sikrere
er man på at finde steder
frem, hvor der er unor
malt mange uheld.

udtage alle de steder i ud
pegningen med signifikans
niveau 97,5% og Um»=5
ulykker, hvor der var tre el
ler flere ulykker med sam
me hovedsituation (f.eks.
eneuheld). Denne udpeg
ning er taget med i undersø
gelsen, fordi vi på forhånd
forventede, at det ville være
nemt at finde billige og ef
fektive løsninger på steder,
hvor ulykkerne ligner hin
anden.

Alt i alt fandt vi 33 sorte
pletter ved de forskellige
udpegningsmetoder. (se fig.
2). Disse 33 sorte pletter er

analyseret nærmere. Der er
gennemført en detaljeret
ulykkesanalyse, stederne er
besigtiget, der er opstillet
løsningsforslag og ulykkes
besparelsen er vurderet.

En nærmere gennemgang
af de 33 sorte strækninger
viser, at Ca. halvdelen er ud
peget på grund af ulykker i
»små krydse. Det vil sige
ulykker ved sideveje, hvor
årsdøgntrafikken er mindre
end 500 køretøjer. I stati
stikken figurerer disse ulyk
ker som strækningsulykker.

Med andre ord er Ca.
halvdelen af de sorte stræk
ninger sammensat af nogle
ulykker i et lille kryds og
nogle fà strækningsulykker,
ofte uden fælles træk. Disse
strækninger er ikke behand
let i undersøgelsen. Vi har
alene koncentreret os om
strækningsulykker.

Ikke alle steder har det
været muligt at finde løs
ninger. Ved alle udpegnin

gerne har vi måttet se bort
fra nogle sorte strækninger,
hvor det ikke var muligt at
foreslå enkle og billige
uheldsbekæmpende foran
staltninger.

Løsninger
De vejtekniske løsninger,
der er foreslået, skulle kun
ne opfylde to forudsætnin
ger: De skulle være gen
nemførlige, og SSV og am
tets tekniske forvaltning
skulle være enige om forsla
gene. Derimod var det ikke
et krav, at løsningerne skul
le være almindelig anvendt i
praksis.

På motorvej sstrækninger
ne var det svært at finde løs
ninger. På motorvejen mel
lem Vemmelev og Halsskov
kunne en del ulykker, især
påkørsler af holdende biler
og eneulykker, undgås ved
etablering af nødspor. Den
ne løsning er til gengæld
meget kostbar.

peget sorte strækninger på Udpegningen — »ens ho
forskellige udpegningsni- vedsituation» — blev gen
veauer: nemført manuelt — ved at

— signifikansniveau 97,5% og U =5 ulykker
— signifikansniveau 99,0% og U =5 ulykker
— signifikansniveau 99,9% og U 5 ulykker— signifikansniveau 99,0% og U =3 ulykker
— signifikansniveau 99,9% og U»ax 3 ulykker
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Fig. 2. Sorte strækninger i forsøgsområdet ved Slagelse.
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På landeveje og hovedlan
deveje i øvrigt er der fore
slået baggrundsafmærknin
ger og optiske ledelinier i

kurver, kantlinier, mindre
kanaliseringer, mindre ud-
retning af kurver etc. (Fig.
3).

get motorvej sstrækninger
ne, som med meget store
anlægsudgifter helt ville do
minere beregningen:

tet, som dette arbejde er
målrettet imod.

— Omkostningerne hertil
vil være godt 3 mio. kr.

Fig. 3. Gruppens forslag til løsninger i kurven ved Saksenborg bro på
hovedlandevej 126 mellem Næstved og Slagelse. Der er foreslået kant
linier, baggrundsafmærkning og advarselstavle. Det sparer i gennem
snit en ulykke hvert andet år.

Hvilken udpegningsmetode er bedst

Antal løsninger Pris pr. sparet
der er med i be- ulykke pr. år

regningen

Umax = -
11 246.000

Umax = 5 - 99Q% 9 229.000

Umax = 5 99,9°/o 5 187.000

Umax3 - 99,00/0 7 204.000

Umax3 - 99,9°/o 6 211.000

ens hovedsituation 8 258.000

Også ved denne vurde- Undersøgelsen har med
ring synes udpegningen andre ord vist, at det er mu
med signifikansniveau ligt at finde løsninger og at de
99,9% og 5 ulykker fordel- enkle og billige foranstaitnin
agtig. ger, der er valgt, tilmed giver

Gruppen har derfor anbe- en fin projektrente.
falet, at den nuværende ud
pegningsnietode erstattes af
eller suppleres med en udpeg- Forsøgsudpegning i

ningpå 99,9% signifikansni- 10 amter

veau og 5 ulykker. Forsøgsvis har Vejdatalabo
ratoriet for landeveje i 10

Et eksempel amter udpeget sorte stræk-

For hele Vestsjællands amt ninger for perioden 1978-

skønnede gruppen, at en 1982 for signifikansniveau

udpegning på 99,9% signi- 97,5% og 99,9%. Resultatet

fikansniveau og 5 ulykker af en forøgelse af signifi

ville give dette billede: kansniveauet til 99,9% er,

— Der vil være 35 sorte at antallet af udpegede

strækninger på landeveje strækninger falder med

og hovedlandeveje til- 58%. Men også at der er

sammen, når de sorte stor variation i antallet af

strækninger, der er ud- sorte strækninger mellem

peget på grund af små amterne.
kryds, er elimineret. Analysen af de sorte

— Der vil ske 45-50 trafik- strækninger i forsøgsområ
ulykker pr. år i de 35 sor- det ved Slagelse — og den
te strækninger. nye udpegning — blev

— 15-20 ulykker kan spares fremlagt ved amternes tra
hvert år ved en systema- fiksikkerhedsudvaigs møde
tisk indsats. Det svarer i Viborg den 26. oktober
til Ca. 6% af de 310 1983. (Amternes trafiksik
strækningsulykker i am- kerhedsudvalg er sammen-

Antal Antal
sorte pletter sorte pletter

med løsninger

Umax = 5 - 97,50/0 18 14

Umax 5 99,0% 15 12

Umax 5 - 99,9% 7 6

Urnax = 399,0°/ø 23 16

Umax
= 399,90/ø 16 11

ens hovedsituation 13 10

Af denne oversigt ses, at Udpegningen med signi
udpegningen med signifi- fikansniveau 99,9% og fem
kansniveau på 99,9% og 5 ulykker har færrest ulykker,
ulykker kun giver ganske få der skal analyseres — og
sorte strækninger. Også ud- størst udbytte af arbejdet.
pegning efter ens hovedsi- Der kan spares Ca. 40% af
tuation giver få udpegede ulykkerne, hvor de andre
strækninger. udpegningsmetoder peger

Sættes antallet af sparede på omkring 30%.
ulykker i forhold til antallet Til sidst er anlægspriser
af analyserede ulykker, fås ne pr. sparet ulykke pr. år
et indtryk af»nyttenx af den sammenlignet for de for-
arbejdsindsats, der er nød- skellige udpegninger. Der
vendig for at gennemføre er udregnet et gennemsnit
ulykkesanalysen: af alle løsninger, dog undta

Antal Antal
analyserede sparede Nytteværdi

ulykker ulykker

Umax=597,5°/o 159 43 27%
Umax599,O% 134 38 28%
Umax599,90/o 45 18 40°/ø
Umax3.99,O°/o 108 29 27%
Umax = 3 - 99,90/0 65 20 31 %

ens hovedsituation 114 34

Amtskommune Sort strækn. Sort strækn.
97,5°/o, U< = 5 9990/0 Umax = 5

Roskilde 42 26
Vestsjælland 49 17
Bornholm 8 3
Fyn 69 28
Sønderjylland 36 14
Ribe 11 5
Vejle 18 7
Aarhus 65 26
Viborg 20 5
Nordjylland 48 18

Antal sorte strækninger med forskellige udpegningsniveauer
— kun landeveje.
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sat af teknikere, der til dag
lig arbejder med trafiksik
kerhedsproblemer i amts
kommunerne).

Mødet gav ikke et enty
digt svar på, hvilken udpeg
ningsmetode, man burde
anvende i fremtiden.

Nogle amtskommuner
fandt undersøgelsen værdi
fuld, fordi den viser, hvil
ken udpegningsmetode der
sandsynligvis giver størst
reduktion i antallet af ulyk
ker. Man kunne alligevel ik
ke nå at behandle alle sorte
pletter.

Andre amtskommuner
ønskede fortsat en stor bred
de i de sorte pletter. I det
praktiske arbejde med
uheldsbekæmpelsen kom
mer forvaltningerne af og til
ud for, at lavt prioriterede

løsninger kan udføres som
en del afamtskommunernes
andre opgaver, f.eks. vedli
geholdelse. Derfor er det en
fordel at have kendskab til
mange sorte pletter.

Det blev af nogle fremhæ
vet, at man i de tekniske
indstillinger til politikere
har brug for et administra
tivt begreb »en sort plet,
og det vil skabe usikkerhed,
hvis der pludselig kommer
flere forskellige definitioner
på sorte pletter.

Konklusion
De amtskommuner, som
med et signifikansniveau på
99,9% og 5 ulykker fr ud
peget 15-20 sorte stræknin
ger på landevejene, har et
overkommeligt grundlag
for en detaljeret ulykkesana

lyse, besigtigelse, udarbej
delse af løsningsforslag og
økonomisk prioritering.
Det er ikke tilfældet med
den udpegning, der hidtil
har været anvendt.

4 amtskommuner ud af de
10 undersøgte far udpeget
20 eller færre sorte stræk
ninger med den gamle ud
pegningsmetode. Datamate
rialet er altså i en del amter
overkommeligt allerede i
dag.

På baggrund af diskussio
nerne ved trafiksikkerheds
udvalgets møde i Viborg fo
reslås, at udpegningsniveau
et på 97,5% med 5 ulykker i
en periode suppleres med
en udpegning på 99,9% —

stadigværk med 5 ulykker.
Det vil kunne opfylde be

hovet i alle amtskommuner,

og samtidig opretholdes
muligheden for at sammen
ligne resultaterne af udpeg
ningerne for hele landet.

En konsekvens af at an
vende to udpegninger er, at
teknikerne over for politike
re og offentlighed ikke kan
anvende »en sort plet som
et absolut begreb.

Det er et administrativt
hjælpemiddel til at finde de
steder på vejnettet, hvor
man først bør sætte ind.
Man har med udgangs
punkt i beregningen fundet
så og så mange steder, hvor
ulykkestallet ligger for højt i
forhold til gennemsnittet —

og det er netop disse steder,
hvor vi far størst nytte afin
vesteringerne.

Stojisolering af boliger
At cand.scient.pol. Søren Schmidt, Miljøstyrelsen.

I en undersøgelse Social
forskningsinstituttet i 1976
foretog, angav 25% af de
udspurgte, at de følte sig ge
neret afvejstøj (1).

Endvidere viser opgørel
ser, at Ca. 38% af samtlige
boliger i Danmark — og
70% af samtlige boliger i
Københavns kommune —

er støjbelastet med mere
end 55 dB(A), der er Miljø
styrelsens vejledende græn
se for uacceptabel støj ved
boligen.

Endelig er det påvist, at
støj belaster menneskers
sundhed. Eksempelvis er
det konstateret at støj ind
virker på søvnbesvær, pille-
forbrug, stress, indlærings

evne, kvaliteten af arbejds
indsatsen, lyst og evne til al
mindelig samtale og kreds
løbsforstyrrelser (2).

Der eksisterer således til
strækkelig dokumentation
for støjens miljøbelastende
effekt.

Den ideelle løsning
Ved nybyggeri tilgodeses
disse forhold bedst ved at
undlade at placere bebyg
gelse op ad støjende veje.

I eksisterende byområder
kan eksempelvis kommune-
planen anvendes som et red
skab til at styre arealanven
delsen mest hensigtsmæs
sigt; eksempelvis således at
boliger tildeles de mindst

støjbelastede områder,
mens mindre støj følsom be
byggelse (kontorer og butik
ker) placeres på de mere
støjbelastede områder.

En sådan omlokalisering
kan imidlertid kun ske over
meget lang sigt.

Og hvad gør vi så, indtil
da?

Lydtermovinduer
Miljøstyrelsen vurderer, at
der ved hjælp af såkaldte
lydtermovinduer, kan se en
væsentlig forbedring af det
indendørs støjniveau.

Styrelsen har derfor i
samarbejde med Køben
havns, Aarhus og Odense
kommune, samt DSB og

Vejdirektoratet igangsat
støjisoleringsprojekter i de
tre byer for dels at undersø
ge disse vinduer pris- og
lydmæssigt, dels at undersø
ge beboernes tilfredshed
med sådanne foranstaltnin
ger.

Det er samtidig Miljøsty
relsens håb, at projekterne
kan bidrage til en øget op
mærksomhed overfor de
tekniske muligheder der ek
sisterer for at afbøde gener
ne fra trafikstøjen. Ofte vur
deres almindelige termovin
duer nemlig at være særligt
støjisolerende, hvilket ikke
nødvendigvis er tilfældet.
Den støjisolerende virkning
ved almindelige termovin
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duer er nemlig som oftest
større end ved ældre vindu
er med et lag glas, alene for
di nye termovinduer er tæt
tere (3).

København, Aarhus og
Odense

Det københavnske pro
jekt omfatter 3 ejendomme
indeholdende Ca. 400 lejlig
heder, hvoraf den ene ude
lukkende er belastet med
togstøj.

Endvidere er en ejendom
i Aarhus omfattet, indehol
dende 80 lejligheder og en
mindre ejendom i Odense,
indeholdende 16 lejlighe
der.

Selve vinduesisoleringen
vil være tilendebragt dette
efterår, hvorefter Social
forskningsinstituttet vil in
terviewe de berørte beboe
re.

De foreløbige vurderinger
viser, dels at merudgiften
ved isolering med særlige
lydtermovinduer, der ned-

bringer et udendørs støjni
veau på 70 dB(A) til et in
dendørs støjniveau på 35
dB(A), i forhold til alminde
lige termovinduer udgør 5-
10% af den samlede entre
prisesum.

Beboernes tilfredshed
Med hensyn til beboernes
tilfredshed med støj isole
ring viser en norsk undersø
gelse fra 1981, at bygnings-
isolering ikke giver negative
effekter på kort sigt. De fa
negative effekter (upraktisk
vindue, dårlige ventilations
muligheder, oplevelse af in
despærrethed), overskygges
fuldstændigt af den støjre
ducerende effekt og de posi
tive sekundæreffekter:
mindre varmebehov m.v.

planlægning.

rum kan anvendes i videre
udstrækningø).

93% betragtede støjisole
ringen som vellykket. De
vigtigste årsager til at folk
ikke betragtede isoleringen
som vellykket, var at der
stadig var generende støj i
lejligheden og at vinduerne
var upraktiske.

Der er således al mulig
grund til at tro, at der også i
Danmark vil kunne konsta
teres tilfredshed med støj-
isolering af boliger.

Rapporten om de danske
projekter vil foreligge som
meren 1985.

Noter
1) Den del at undersøgelsen der om

handlede trafikstøj, er behandlet i
Reaktioner pâ vejstøj, Miljø
styrelsen 1980.

2) Se pjecen: ‘Støj, Arbejdstilsynet
og Miljøstyrelsen, 1984.

3) Se Miljøstyrelsens projekt 21:
Varmeisolerende foranstaitnin
gers lydisolerende effekt, 1980 og
pjecen: Støj og vinduer, 1982.

4) Vejtrafikstøj i bymiljø. Oslo
Helserid, 1982.

Rettelse
Sætternissen har desværre
igen været på spil. I Dansk
Vejtidsskrift nr. 9, 1984 er
der i artiklen »Hastigheds
målinge side 200, tredie
spalte indsneget sig en fejl. I
stedet for »figur lOø skulle
der have stået »figur 11«. Vi
beklager det skete.

(4).
17% af de der fik isoleret

lejligheden, svarede at de
anvender lejlighederne an
derledes efter isoleringen;
(»soverummet kan nu bru
ges til at sove i», »opholds-

Det er bedre og billigere først at tænke sig om end senere at skulle lappe

på dårlige løsninger. Mange stø/problemer kan undgås ved fornuftig

— Halvdelen af befolkningen har for megen støj i deres bolig.
Halvdelen at danske industriarbejdere er udsat for støj, som kan give
høreskader.
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Vejbelægninger og støj
At civilingeniør Ole Rasmussen, Vejdatalaboratoriet, Vejdirektoratet.

Er det muligt, at bekæmpe vejstøj ved at benytte specielle støjsvage vejbe
lægninger? Det ved man ikke endnu, men det er et af de problemer inden
for vejstøjsområdet, hvor forsknings- og udviklingsindsatsen vil være kon
centreret de kommende år.

Bilernes motorer og udstød
ningssystemer bliver mere
støjsvage i takt med skærpe
de krav. Samtidig bliver bi
lernes karosserier stadig me
re aerodynamiske, hvorved
vindstøjen reduceres. Re
sultatet er, at den støj der
opstår ved dækkenes kon
takt med vejoverfladen bli
ver stadig mere betydende
for den totale støj.

Man kan derfor ikke for
vente, at yderligere skærpe
de krav til bilernes motorer
og udstødningssystemer vil
medføre mindre støj, med
mindre det er muligt at
dæmpe støjen fra dæk og
vejbane.

Problemet kan gribes an
fra to forskellige sider, idet
såvel dækkenes som vejbe
lægningens karakter har be
tydning. Denne artikel vil
først og fremmest behandle
problemer med tilknytning
til vejbelægningen.

Indsatsen indtil nu
I Danmark har vi beskæfti
get os meget lidt med vejbe
lægningernes støjmæssige
egenskaber. Der er foretaget
nogle få målinger på eksiste
rende vejbelægninger. Om
fanget af undersøgelserne er
imidlertid så begrænset, at
der ikke kan drages klare

konklusioner på det grund
lag.

Der findes dog en lang
række udenlandske under
søgelser.

Ikke mindst Sverige har
gjort en ihærdig indsats for
at fa hul på dette vigtige
problem. De tekniske dele
af denne artikel stammer
derfor fra svenske undersø
gelser.

Det svenske arbejde har
været koncentreret om tre
adskilte punkter:
— Identificering af de me

kanismer der bevirker at
dæk og vejbane udsender
støj.

— Klassificering af de vej
belægninger der benyttes
idag, med hensyn til støj.

— Undersøgelser af de tek
niske og økonomiske
muligheder for at benyt
te særligt støjsvage vej
belægninger i støjbelaste
de områder.

Det ved vi nu
Resultaterne af de svenske
undersøgelser skal kun om
tales meget kort.

Den del af dæk/vejbane
støj der ligger i de lavere
frekvensområder kommer
fra vibrationer i dækkenes
karkasse. Niveauet er af
hængig af vejens ruhed og
dækkets hastighed.

Ved højere frekvenser er
der to forskellige mekanis
mer. Når gummiblokkene i
dækmønstret rammer og
slipper vejbanen vil de vib
rere, og derved udsende
støj. Samtidig pumpes der,
meget hurtigt, luft ud og
ind i dækmønstrets hulrum.
Disse effekter er mest udtalt
ved tætte belægninger med
fin overfladestruktur.

Ved våd vejbane er luft
pumpningen særligt udpræ
get. Dertil kommer, at van
det i sig selv giver anled
ning til støj når vandover
fladen brydes og vandet for
støves bag ved dækket.

Støjen fra dæk og vejbane
vil være afhængig af vejbe
lægningens type og de be
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nyttede dæk. For de mest
anvendte belægninger vil
dækstøjen være domineren
de for personbiler ved Ca.
30 km/h og for lastbiler ved
lidt over 50 kmlh. Generelt
kan man dog sige at det to
tale støjbillede for en trafik-
strøm vil være domineret af
dækstøj ved hastigheder hø
jere end 50 km/h.

Et stort antal målinger er
blevet systematiseret og ty-

der på, at de almindeligt an
vendte belægningstyper kan
opdeles i tre grupper. Det
man i Sverige, i støjmæssig
henseende, kalder normal
belægninger er tæt asfaltbe
ton. I forhold til dette, mar
kerer overfladebehandling
sig ved at støje en smule
mere, og porøst drænasfalt
ved at være specielt støj-
svag.

De støjsvage belægninger

er ofte dyre. Mulighederne
for at udnytte specielle be
lægninger til støjbekæmpel
sesformål, vil umiddelbart
forekomme at være en dyr
løsning. Udføres udskift
ningen af belægningen i for
bindelse med almindelig
vedligeholdelse, vil det
imidlertid være en besparel
se i forhold til etablering af
en støjskærm.

Hvad gør vi i Danmark
Da der allerede eksisterer et
velfungerende samarbejde
mellem de nordiske lande
på vejstøjsområdet, er det
naturligt at dette også om
fatter dæk/vejbanestøj.

Det første skridt mod en
dansk indsats på området er
formulering af aktuelle pro
blemer, etablering af kon
takt mellem interesserede
institutioner og virksomhe
der samt afgrænsning af
projekter vi kan magte.

Omkring årsskiftet 84/85
udgiver Miljøstyrelsen og
Vejdatalaboratoriet en lille

fælles rapport, hvor den ek
sisterende viden er samlet.

Rapporten er tænkt som
et oplæg til et seminar om
emnet, hvor svenske eksper
ter vil fortælle om deres ar
bejde og de fremtidige per
spektiver. Det er håbet, at
en bred skare fra den danske
vejsektor vil deltage i semi
naret.

Fremtidige perspektiver
Det er selvsagt svært på nu
værende tidspunkt at forud
sige hvilke projekter, der vil
blive foreslået på seminaret.
Ser man imidlertid på det
langsigtede mål, må dette
være udvikling af vejbelæg
ningstyper, med gode støj-
egenskaber, som lever op til
dagens standard med hen
syn til pris, holdbarhed og
sikkerhed.

Trafikmiljopris
Dansk Cyklist Forbund har
tildelt Københavns amts
kommune en trafikmiljøpris
1984 for trafiksaneringen af
Strandvejen gennem Helle
rup nord for København.

Trafikmiljøprisen 1984
består af et levende træ, der
blev udplantet d. 18. sep
tember 1984 på Strandvejen
ved Strandparksvej. Prisen
blev overrakt af Dansk Cyk
list Forbunds formand Pe
ter Elming og modtoges af
formanden for Københavns
amtskommunes tekniske
udvalg Finn Jørgensen.

Dansk Cyklist Forbund
motiverer prisoverrækkel
sen således:

Strandvejen har gennem
mange år været kaotisk og
meget farlig ikke mindst for
cyklisterne. Derfor har re
tablering af cykelstier på
denne strækning været et
længe næret ønske, som nu
er blevet opfyldt gennem
det projekt som Køben
havns amtskommune har
gennemført.

Fordelene for cyklister
ved trafiksaneringen er ind
lysende med de nye cykel-
stier. Men der er også skabt
et bedre trafikmiljø i det he
le med midterheller, kanali
sering afbiltrafikken til kun
ét gennemgående spor i
hver retning, og sidevejstil

slutning hvor både fortov
og cykelsti er ført ubrudt
igennem. De nye midterhel
ler betyder fx at forgængere
lettere og mere trygt kan
passere den stærkt trafikere
de handelsgade.

Projektet har været man
ge år undervejs og er stødt
på en del indvendinger. Så
ledes har man fra den lokale
handelsstand i en periode
været betænkelige ved den
påtænkte trafiksanering,
men har i forbindelse med
færdiggørelsen af arbejder
ne bakket amtskommunens
omlægning op. Det har stor
betydning, for det demon
strerer, at der ikke behøver

at være modsætninger mel
lem cyklisters trafiksikker
hed og det lokale handelsliv.

Med den nye Strandvej
gennem Hellerup er der
sket store omlægninger i
trafikken. Fodgængere og
cyklister er prioriteret høje
re end tidligere, uden at bil
kørsel og bilparkering er
umuliggjort. Derved er tra
fikmiljøet blevet bedre og
på den måde, projektet er
gennemført, også smukke
re.

EV-D L3n

C <o,-nAcTFI,eg QI -
VEn ZDn VtZZ9EEX,

Principperne for en mere stø/svag belægning er øget elasticitet og øget
luft- og vandgennemtrængelighed.
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Kantlinier forbedrer både
biisters og cyklisters sikkerhed
At civilingeniør Ole Rosbach, Vejdirektoratet,
Sekretariatet for Sikkerhedsfremmende Vejforanstaltninger (SSV)

Vejdirektoratet har gennemført nye beregninger kantliniers sikkerheds
mæssige og økonomiske forhold. Et af hovedres.;taterne er, at det er en
sikkerhedsmæssig fordel at flytte kantlinierne lidt væk fra kanten af veje
ne. På baggrund af beregningerne er opstillet en afstribningsplan for ho
vedlandevejene i landområder. Det anslås, at når planen er realiseret, vil
der årligt kunne spares Ca. 50 personskadeuheld.

Projektets baggrund
SSV gennemførte i peri
oden 1979-82 en større un
dersøgelse af cyklisters og
knallertkøreres (CK’s) sik
kerhed i landområder (1). Et
væsentligt resultat fra den
ne undersøgelse var, at af
mærkning af smalle kantba
ner giver en reduktion i an
tallet af CK-uheld på stræk
ninger på Ca. 20%. Afmærk
ning af brede kantbaner gi
ver uheldsreduktioner på
60-70% eller lige så meget
som etablering af cykeist jer.
På baggr .nd heraf anbefale
des i under øgelsen, at der
som en L.s-og-nu forbed
ring af det udstrakte vejnet,
der ikke har stier eller som
kun har helt smalle kantba
ner, afmærkes så brede
kantbaner som muligt. Un
dersøgelsen belyste dog ikke
risikoen for biluheld ved
forskellige afstribninger på
en kørebane med en given
bredde.

I 1979 udførte SSV et
mindre litteraturstudium
om den generelle sikker
hedsmæssige effekt af kant-
linier. Ud fra en detaljeret
gennemgang af 7 kilder (en
gelske og amerikanske) kon
kluderes, at der i størstede
len af undersøgelserne er en
tendens til positiv effekt af
reflekterende kantlinier.

Terminologi

4—

Sporbredde
Kantbanebredde Urdebred

Kantbane Smal kantbane

Kørebaneareal, der afgrænser almindelige
kørespor fra særlige spor eller rabatarealer.
Kantbaner kan være afstribet i fuld bredde
eller forsynet med en kantlinie (af mindre
bredde) placeret nærmest de almindelige
kørespor.

Bred kantbane

Kantbane af max. 0,8 m’s bredde inklusive
en 0,1 m bred kantlinie. I de nyligt udsend
te vejregler for afmærkning på kørebanen
(2) er den maksimale bredde af smalle kant-
baner hævet fra 0,5 til 0,8.

Kantbane af min. 0,9 m’s bredde inklusive
en 0,3 m bred kantlinie. Kantbanen bør væ
re 1,2 m bred (inklusive liniens bredde) iføl
ge vejreglerne (2).

Cykelbane

Undertiden anvendt udtryk for cykelsti,
som er adskilt fra en kørebane ved ubrudt
kantlinie og afmærket med cykelsymbol på
belægningen eller med en påbudstavle.

Cykelbaner skal have bredder som brede
kantbaner, men bør være 1,5 m brede (in
klusive liniens bredde) ifølge vejreglerne
(2).
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Der ses specielt en reduk
tion i antallet afmørkeuheld
på Ca. 40%.

I vejreglerne for afmærk
ning på kørebanen (2) er der
omkring anvendelsen af
kantlinier anført: »På ho
vedlandeveje og landeveje,
hvor der ikke er enten hvide
kantsten eller kantsten og
tilstrækkelig vejbelysning
(j.fr. vejregler om vejbelys
ning), bør kantlinier, som
begrænser den del af køre
banen, der skal anvendes af
de motorkørende, anven
des». Endvidere anføres:
»Kantlinier må dog ikke an
vendes, såfremt vognbane
bredden bliver mindre end
2,75 m».

Hvorvidt veje med kant-
baner er sikrere end andre
veje, berøres i Vejdatalabo
ratoriets rapport 30 om den
koordinerede uheldsstatistik
1976-80 (3). Et afresultater
ne er, at uheldsfrekvensen
er mindre for strækninger
med »afgrænsning» end for
strækninger uden »afgræns
ning». Ved en »afgræns
ning» forstås f.eks. en kant-
bane, en cykelsti eller en an
den form for befæstet areal
langs med kørebanen. Det
kan desuden konstateres, at
en forøgelse af afgræns
ningsbredden giver en for
mindskelse af uheldsfre
kvensen for veje med en
samlet køresporsbredde på
op til 7 m.

På basis af bl.a. de oven
for beskrevne resultater
blev der i Vejdirektoratet i
sommeren 1983 nedsat en
arbejdsgruppe, som skulle
udarbejde forslag til en af
stribningsplan for kantlinier
på hovedlandevejene. Ar
bejdsgruppen havde repræ
sentanter fra SSV, fra Plan
lægningsafdelingen og fra
Drifts- og vedligeholdelses
afdelingen.

uden cykelstier. Dette vej-
net er på i alt ca. 2.700 km
og svarer til Ca. 58% af det
samlede hovedlandevej snet.

Gruppen havde følgende
målsætning for planen:

»Der skal være kantlinier
på alle hovedlandeveje i
åbent land, hvor der er
plads til det (kørebanebred
de mindst 5,9 m). Kantba
nerne skal etableres i en så
dan bredde, at der tages
hensyn til alle trafikanters
sikkerhed. Man ved des
uden, at rigeligt brede kant-
baner formindsker proble
merne med en vejs bæreev
ne langs kørebanens kant».

Oversigt over vejnet og
trafik
For de 2.700 km veje, som
omfattes af planen, er lavet
et par opstillinger af, hvor
dan kantbanebredderne og
sporbredderne fordeler sig i
dag. Opstillingerne er base
ret på Vejdatabankens op
lysninger.

3,.

31¾

20%

fi

____

holdsvis høj (>5000) års
dogntrafik er af nogenlunde
samme størrelse.

Risikoberegninger
For at finde ud af hvilken
kantlinieafmærkning som
giver bilisterne og de lette
trafikanter den bedste sik
kerhed har Vejdatalaborato
net hjulpet arbejdsgruppen
med at lave en koordineret
uheldsstatistik.

Trafikuheldene er sat i re
lation til bredderne af køre
banen, køresporene og kant-
banerne samt til årsdøgntra
fikken. Beregningerne er
gennemført for 2-sporede
landeveje og hovedlande
veje i landområder, eksklu
siv motorveje, motortrafik
veje og veje med cykelstier.
For hver vejtype (given
sporbredde og kantbane

7¾ bredde) er beregnet to for
skellige uheldsfrekvenser.

r-i -En hvor uheld med biler
alene eller indbyrdes er sat i
relation til biltransportar
bejdet og én, hvor uheld
med mindst en let trafikant
er sat i relation til biltrans
portarbejdet. Uheldsmate
rialet består af alle trafik
uheld indtruffet i 5 års-peri
oden 1978-82. Det vejnet,
der ligger til grund for risi

Om 0,1-O,2m O,S-O,5m 0,6-O,8m 0,9m

Fig. 1. Kan tbanebreddernes for
deling på det omhandlede vejnet.

I figur i er vist, hvordan
kantbanebredderne er for
delt på det analyserende vej-
net.

Det ses, at 20% afvejnet
tet ikke har kantlinier.

I figur 2 er vist, hvordan
den samlede bredde af de 2
kørespor er fordelt.

Det ses f.eks., at 84% af
vejene har sporbredder mel
lem 5,8 m og 7,2 m.

Figur 3 giver et indtryk
af, hvordan trafikken forde
ler sig på vejnettet. Det
fremgår, at det samlede tra
fikarbejde på veje med lav
(3000), middel (3-5000) hen-

koberegningerne er på i alt
ca. 6.800 km.

I figur 4 er optegnet ho
vedresultaterne af beregnin
gerne. Vejene er inddelt i 5
hovedgrupper affiængig af
korebanebredden (6,0, 6,5,
7,0, 755, 8,0 m). Disse ho
vedgrupper er igen under-
inddelt i op til 3 grupper af
hængig af kantbanebredden
(0,0, 0,2, 0,5 m).

Søjlerne til venstre viser
biluheldsfrekvenser (bil-
uheld pr. 106 vogn-km). Søj
lerne til højre er uheldsfre
kvenser for uheld med lette
trafikanter (»lette» uheld pr.
106 vogn-km). Der er om
kring hver beregnet middel
uheldsfrekvens indlagt et
95% konfidensinterval. Dis
se intervallers længde anty
der usikkerheden i tallenes
størrelse. Kun i 5% af til
fældene vil den sande mid
delværdi befinde sig uden
for de viste intervaller.

Effektmål
De i figur 4 viste uheldsfre
kvenser er anvendt til at be
regne en række mål for risi
koforskelle (effektmål) mel
lem alternative afstribnin
ger på en given kørebane
bredde. De fleste af disse
mål er dog behæftet med

43¾

26¾

15¾

67. 5¾ 5¾

n i-i
5,7 m 5,8-6,2 m 6,3-6,7 m 6,8-7,2 m 7,3-7,7 m 7,8 m

Fig. 2. Sporbreddernes fordeling på det omhandlede vejnet.

Målsætning
Gruppen skulle udarbejde
en plan for afstribning med
kantlinier på 2-sporede ho
vedlandeveje i landområder

ÅDT Km veje Andel af trafik
arbej det

< 3000 1539 34%

3-5000 710 31%
> 5000 453 35%

I alt 2702 100%

Fig. 3. Vejnettets fordeling efter ÅDT og fra fikarbejde.
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Fig. 4. Uheids frekvenser for biluheld
åbent land.

og for »lettecc uheld for ialt 5.368 km 2-sporede landeveje og hovedlandeveje uden cykelstier og beliggende i

nogen usikkerhed. Derfor
er veje med samme kantba
nebredde i det følgende be
handlet under ét uafhængig
af køresporsbredden. I ske
maet i figur 5 er vist et ek
sempel på beregning af ef
fektmål ved at ændre 0,2 m
kantbaner til 0,5 m kantba
ner. Hvorvidt de beregnede
risikoforskelle er signifi.kan
te afgøres ved at kontrolle
re, at de i figur 4, viste kon
fidensintervaller ikke lapper
ind over hinanden.

Af beregningerne i figur 5
fastsættes nu ét gennemsnit
ligt effektmål for biluhelde
ne og ét for de »lettee uheld.
Der lægges størst vægt på
de signifikante resultater,
men i øvrigt »rundes ned
ade for at være på den sikre

side. Effekten på biluhelde
ne ansættes således til 25%
og effekten på de »lette»
uheld ansættes til 40%.

På tilsvarende måde fast
sættes effektmål for en ræk
ke andre situationer. I figur
6 er vist en oversigt med ef
fektmålene.

Det skal bemærkes, at ef
fektmålene for etablering af
brede kantbaner (0,9 m)
er behæftet med ret stor
usikkerhed, da der i dag fin
des forholdsvis Fa veje med
brede kantbaner. Derfor er
effekten på de »lette» uheld
her fastsat i overensstem

melse med SSV’s undersø
gelse af cykel- og knallert-
uheld i landområder (1).

Der skal nævnes 3 inter
essante forhold omkring
disse beregninger:
— Der opnås kun meget

små sikkerhedsmæssige
forbedringer ved at etab

Uheids frekvens
Uhe/d prmlo vognkm

95% konfidensinterval

r —j

Fi

E9

0,300

0,280

0260 -

0.240

0,220

0,200 -

0,180 -

0,160

0, 140

0,120

0,700

0, 80

0,60

0,40

0,20

5
5r

.—

.9

i —i I
.9

E i i I
Sporbredde 6,0 5,5 6,5 6,0 5,5 7,0 6,5 6,0 7,5 7,0 6,5 8,0 7,5 7,0

Kantbanebredde 0 0,2 0 0,2 0,5 0 0,2 0,5 0 0,2 0,5 0 0,2 0,5

Kerebanebredde 6,0 6,5 7,0 7,5 8,0

Km vej 1532 110 237 347 48 588 685 108 79 195 413 107 27 892

Biluheld “lette” uheld

Køre- Før- Efter- Effekt Signi- Før- Efter- Effekt Signi

bane- risiko risiko ¾ fikant risiko risiko ¾ fikant

bredde

6,5 0,291 0,143 47¾ ja 0,042 0,012 71% nej

7 0,224 0,202 10% nej 0,033 0,022 33% nej

7,5 0,236 0,177 25% ja 0,036 0,024 33% ja

8 0,146 0,153 —5% nej 0,051 0,020 60% ja

Fig. 5. Effekt (risikoreduktion) af at ændre 0,2 m kan tbaner til 0,5 m kantbaner.
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lere kantlinier lige i kan
ten af vejene.

— Ved at etablere smalle
kantbaner af mindst 0,5
m’s bredde opnås ret be
tydelige sikkerhedsmæs
sige forbedringer for alle
trafikanter.

— Ved at etablere brede
kantbaner (0,9 m) op
nås tilsyneladende ikke
yderligere forbedringer
af bilernes sikkerhed i
forhold til 0,5 m kantba
ner. De lette trafikanters
sikkerhed bliver dog
yderligere forbedret.

Fastlæggelse af
sporbredden
Af figur 2 fremgår, at langt
den største del af det betrag
tede hovedlandevejsnet har
sporbredder mellem 6 og 7

Arbejdsgruppen valgte at
fastsætte den nedre grænse
for sporbredden til 6,0 m,
selvom risikoberegningerne
antyder, at man i hvert fald
i visse situationer kan gå
ned til 5,5 m, uden at biler-
nes sikkerhed forringes.
Den øvre grænse for spor-
bredden har arbejdsgrup
pen valgt at sætte til 7,0 m.
Kun godt 10% af vejene har
i dag sporbredder på mere
end 7 m og risikoberegnin
gerne viser, at bilernes sik
kerhed ikke er bedre ved 8
m’s sporbredde i forhold til
7 m.

Herefter besluttede ar
bejdsgruppen at basere af
stribningsplanen på 3 spor-
bredder: 6,0 m, 6,5 m og
7,0 m. Hvilken sporbredde
der skal anvendes afhænger

af årsdøgntrafikken, jfr. fi
gur 7.

Det skal bemærkes, at de
således fastlagte sporbred
der i afhængighed af års
døgntrafikken er bestemt
arbitrært, bl.a. udfra ar
bejdsgruppens vurderinger
af hvad der er mest fornuf
tigt og rimeligt. Disse vur
deringer bestyrkes gennem
de senere gennemførte kon
sekvensberegninger.

ÅDT Sporbredde

< 3000 6,0
3—5000 6,5
> 5000 7,0

Fig. 7. Fastlæggelse at sporbred
den.

Afstribningsmetode
Når sporbredden således er
fastlagt, afstribes den over
skydende del af kørebanen
med kantbaner, som angivet
i figur 8.

Der afstribes dog altid
kantlinier i kanten af veje
ne, hvor det overhovedet er
muligt (kørebanebredde
mindst 5,9 m), også selv om

de tilstræbte sporbredder
herved ikke overholdes.

Det fremgår af figur 8, at
der er valgt en øvre bredde-
grænse for nye brede kant-
baner på 1,8 m. Dette er
gjort for at undgå, at den
brede kantbane kan forveks
les med en vognbane til bil
trafik. Eksisterende brede
kantbaner eller cykelbaner
bredere end 1,8 m anbefales
dog ikke ændret.

Konsekvensberegning
Der er gennemført en detal
jeret beregning af de
uheidsmæssige og økonomi
ske konsekvenser af planens
gennemførelse. Det viser
sig, at på Ca. 1.750 km afdet
behandlede hovedlandevejs
net (65%) skal kantliniefor
holdenes ændres. Vejdirek
toratets Drifts- og vedlige
holdelsesafdeling har bereg

net, at merudgiften ved pla
nens gennemførelse beløber
sig til 20 mio. kr. og at de
årlige løbende drifts- og
vedligeholdelsesomkostnin
ger, når planen er gennem
ført, vil stige med 5 mio. kr.
Sættes disse merudgifter i
relation til de beregnede be
sparelser i uheldsomkost
ninger, kan den samfunds
økonomiske forrentning af
investeringerne beregnes.

I figur 9 er vist hovedre
sultaterne af de beregnede
uheldsbesparelser. Det skal
igen fremhæves, at de an
førte uheldsbesparelser an
ses for at være på den sikre
side, da effektmålene som
tidligere omtalt konsekvent
er »rundet nedad». De reelle
uheldsbesparelser vil derfor
med stor sandsynlighed vise
sig at blive endnu større end
angivet i figur 9.

Kantbanebredde Effekt på

FØR EFTER Biluheld “lette” uheld

Om 0,2m 0% 0%
0 — 0,2 m 0,5 — 0,8 m 25% 40%
0 - 0,2 m 0,9 m 25% 60%

0,5 - 0,8 m 0,9 m 0% 20%

Fig. 6. Effektmål.

Overskydende Kantlinie Beskrivelse
kørebaneareal i bredde
hver vejside (incl.
kantliniens bredde
(A))

A 0,2 m 0,1 m Linier i “kanten’.’

0,2 m < A<0,9 m 0,1 m Smalle kantbaner.

0,9 m Al,8 m 0,3 m Brede kantbaner
eller cykelbaner.

A>l,8 m 0,3 m 1,8 m brede kant-
baner eller cykel-
b aner.

Fig. 8. Atstribningsmetode.

Kantbane Km veje Sparede personskadeuheld pr. år

FØR EFTER Biluheld “lette”
uheld i alt

ingen smal (0,8 m) 425 8 2 10
ingen bred (0,9 m) 39 2 I 3
meget smal (0,2) smal (0,5 m) 746 21 8 29
smal (0,8) bred (O,9 m) 420 1 3 4
bred bredere 121 0 0 0

I alt 1751 32 14 46

Fig. 9. Beregnede årlige uheidsbesparelser.
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Ifølge beregningerne op
nås den største uheldsbespa
relse ved at ændre helt smal
le kantbaner til lidt bredere
kantbaner, med stadig af
grænset af en 10 cm kantli
fie.

Arligt må der altså for
ventes sparet mindst 46 per
sonskadeuheld på det om
handlede vejnet. Omregnes
disse 46 sparede personska
deuheld til uheldsomkost
finger konstateres, at de år
lige besparelser beløber sig
til næsten 28 mio. kr., idet
der regnes med den officiel
le enhedspris for et person
skadeuheld (605.300 kr.,
prisniveau 1. juli 1983).
Den samfundsøkonomiske
forrentning i det første år
efter planens gennemførelse
kan således totalt set bereg
nes til langt over 100%.

Afslutning
Beregningerne viser, at gen
nemførelse af afstribnings
planen på hovedlandevej ene
i åbent land er en samfunds
mæssig særdeles fornuftig
investering. Derfor kan det
også anbefales at følge ret
ningslinierne på landeveje
ne og kommunevej ene i
landområder. Ved små bil
trafikmængder kan der
sandsynligvis endog opnås
yderligere sikkerhedsmæssi
ge forbedringer ved at gå
ned på en sporbredde på 5,5
m og til gengæld etablere
lidt bredere kantbaner.

Den udarbejdede plan
omfatter, ikke veje med cy
kelstier. På baggrund af de
gennemførte beregninger af
bilernes uheldsfrekvenser
må det dog anbefales, at der
tilstræbes etableret 0,5 m

kantbaner på alle cykelsti
strækninger.

I byområder er der ikke
gennemført risikoberegnin
ger. Forholdene er her me
get mere komplicerede end i
landområder. Det må gene
relt anses for sandsynligt, at
kantlinierne ikke har lige så
stor sikkerhedsmæssig be
tydning som i landområder.
Hvorvidt kant- og cykelba
ner giver cyklister og knal
lertkørere en sikkerhedsfor
bedring må bl.a. afhænge
af, om det lykkes at reduce
re antallet af parkerede biler
langs kantstenen.

Cykel- og knallertuheld i landom
råder. Særtrvk fra Dansk Vejtids
skrift nr. 2/1983. SSV, marts
1983.

(2) Vejregler for afmærkning på kø
rebanen, Vejdirektoratet — Vej
regeludvalget, maj 1984.

(3) Uheld på strækninger og i kryds
— koordineret uheldsstatistik
1976-80, Vejdatalaboratoriet,
1983.

Trafikrapport 1983

Økonomisk-statistisk afde
ling i Vej direktoratet har
udsendt den årlige trafik-
rapport indeholdende samt
lige maskinelle trafiktællin
ger, som Vej direktoratet, de
14 amtskommuner og 6
kommuner har udført i
1983. Det drejer sig om næ
sten 1900 tællesteder for
trinsvis på hovedlandeveje
og landeveje. Tællingerne
er overvejende biltællinger,
men der er dog talt cykler
og knallerter maskinelt på
godt 30 cykelstier. Endvide
re indeholder rapporten
Vej direktoratets Ca. 170 ma
nuelle tællinger af person-,
vare- og lastbiler samt cyk
ler og knallerter. Også tra
fikken over landegrænsen

til Tyskland og færgetrafik
ken er med i rapporten, der
kan rekvireres fra:
Vejdirektoratet
Økonomisk-Statistisk afd.
Postbox 2169
1016 København K
(01) 113338 lokal 386 •
Korselsarbejdet 1983 på
hovedlandeveje og
landeveje.

På baggrund af et stort antal
trafiktællinger på det over
ordnede vejnet er det mu
ligt at beregne antallet af
kørte km i bil, med lastbil
og vej sliddet (antal ækviva
lente 10-tons aksler) på mo
torveje, øvrige hovedlande
veje og landeveje fordelt på
de enkelte amtskommuner.

Trafiktallene er indlagt i
vej databanken, der er be
nyttet til at beregne kørsels
arbejdet.

Informationsblad om kør
selsarbejdet 1983 kan rekvi
reres fra:
Vejdirektoratet
Økonomisk-Statistisk afd.
Postbox 2169
1016 København K
(01) 113338 lokal 386 I

60 punkts tællinger 1983
For at beskrive trafiksam
mensætningen og udviklin
gen i trafikken på alle dele
af det danske vejnet bliver
der fra og med 1982 talt på
60 faste tællesteder placeret
på forskellige veje i by og på
land.

Tællingerne udføres af 8
kommuner, de 14 amtskom
muner og Vejdirektoratet.

1983-rapporten er nu ud
sendt og heri beskrives ud
viklingen i person-, vare- og
lastbiltrafikken samt udvik
lingen i cykel- og knallert-
trafikken fra 1982 til 83.

Rapporten kan rekvireres
fra:
Vejdirektoratet
Økonomisk-Statistisk afd.
Postbox 2169
1016 København K
(01) 11 3338 lokal 386 I

Reparationsarbejder

Vejregler for reparationsar
bejder og den tilhørende
Håndbog for vedligeholdelses
og reparationsarbejder er nu
udsendt i reviderede udga
ver (maj 1984).

Revisionen skyldes ho
vedsageligt et ønske om at
såvel vejregler som håndbog
ikke kun skulle omfatte kø
rebanearealer men alle
færdselsarealer.

I Vejreglen er tilføjet et af
snit om hævning afcykelsti
er omhandlende bl.a. for
slag til dimensionering af
den hævede belægning og et
afsnit om hævning af forto
ve omhandlende nogle gode
råd om, hvad man særligt
skal være opmærksomme
på ved sådanne hævninger.

I håndbogen er tilføjet et
afsnit om kantbegrænsnin
ger, en opsplitning og revi
sion af afsnittet om belæg
ningssten i et afsnit om be
tonsten, betonfliser og klin
ker m.v. og i et afsnit om
brosten og chaussesten, og
endeligt er der tilføjet et af
snit om reparation og vedli
geholdelse af græsarealer
samt et afsnit om beskadige
de stikanter.

Vejreglen og håndbogen
kan fas ved henvendelse til
Vejdirektoratet, Vejregelse
kretariatet, tlf. (01)
113338. I

Litteratur
(1)

v
Nyt fra
Vejdirektoralet
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kommentarer
For enkeltstrækninger kan be
sparelsen i anlægsudgifter na
turligvis beregnes helt nøjag
tigt på stedet, men ved en ge
nerel vurdering må gennem
snitsværdier anvendes.

Korrigerer man derfor Jens
Kr. Fonnesbech’s andet ek
sempel til en gennemsnits
bredde og anvender 40 kg/m’
pulverasfalt i stedet for 50
kg/m’ (jævnfør vej reglerne for
årsdøgntrafik 2-4.000, opnås
hermed 8 års levetid), så kom
mer man til en besparelse på
70-80.000 kr./km.

Ved indleveringen af artik
len var kun 1983-priserne
kendt. Forskellen, 4-5 kr./m2,
skyldes et prisfald på overfla
debehandling i 1984-sæsonen.
Dette prisfald skyldes hverken
fald i råvarer, i arbejdsløn el
ler anvendelse afny teknik, og
det er derfor tvivlsomt, om
prisfaldet er permanent. Dette
kan først afgøres om nogle år.

Angående skatter og afgif
ter, så er der ingen uenighed,

men det må foretrækkes, at de
medregnes, så størrelsen af de
forøgede kørselsudgifter ikke
reduceres.

Om begge belægningstypers
egenskaber kan der siges me
get mere, men pladsen tillader
det ikke.

At de ekstra kørselsudgifter
skal tilbagediskonteres til an
lægstidspunktet, findes ikke
helt selvfølgeligt. I stedet for
at se på een kilometer i syv år,
kan man betragte syv kilome
ter i eet år.

For hver kilometer nyudført
overfladebehandling vil der
ligge een kilometer eet år gam
mel, een kilometer to år gam
mel o.s.v., når levetiden er syv
år. Summerer man de ekstra
kørselsudgifter på alle syv ki
lometer, findes netop de ek
stra udgifter, der er anført i ar
tiklen.

Da det betragtede tidsrum
kun er eet år, skal der ikke til
bagediskonteres.

Bemærkninger til Jens Kr. Fonnesbech’s

Læserbrev

Overfladebehandlingers
økonomi
Kommentar til artikel i Dansk Vejtidsskrift nr. 8.

Tallene i denne artikel er
temmelig vildledende og
passer ikke med virkelighe
den.

Besparelsen i anlægsud
gifter ved at bruge overfla
debehandling (OB) i stedet
for maskinudlagt belæg
ning er i 1984 betragtelig
større end 30.000 kr. pr.
km vej.

Til eksempel kan bruges
de to hovedlandeveje i Vi
borg amtskommune som
senest er forsynet med
overfladebehandling.

Iøvrigt bør det bemær
kes, at den først nævnte PA
er uden lyst tilslag og at
den med en max. stenstør
relse på 6 mm vil have ten
dens til friktionsproblemer
det første år. Maskinudlag
te belægninger har desuden
modsat OB dårlige lystek
niske egenskaber i belæg
ningernes første tid (‘/2-1

år).
Til slut skal medtages, at

ved sammenlægning af kør
selsudgifter og anlægsud
gifter skal kørselsudgifter

J.M. Kirk

r ri i N I’] I’Å ÉT4

(Hiv. 472 km 12-14).
OB på Ca. 2 km vej, 6 m bred, årsdøgnstrafik 1000.
Pris pr. km modificeret overfladebehandling med
8/12 mm lyse svenske skærver, arbejdet udført 11.
september 1984, pr. km kr. 53.000
40 kg/m2 PA 6 t (billigste maskinudlagte belægning
i 1984) pr. km kr. 122.000
Besparelse excl, moms/km kr. 69.000

(Hiv. 445 km 17,1 -20,6).
OB på ca. 3,5 km vej i gens. 12,3 m bred, årsdøgnstrafik 3000.
Pris pr. km, modificeret overfladebehandling, 8/12
mm lyse svenske skærver, 5 års garanti, udført 12.
september 1984, pr. km kr. 123.000
50 kg/m2 PA med lyst tilslag 8 t, 3 års garanti (ud
ført på hIv. 445 km 6,5-12,5 i juni 1984) pr. km kr. 307.000
Besparelse excl, moms/km kr. 184.000

Begge belægninger giver 3 års garanti.
Det bør også bemærkes, at besparelsen er excl. moms.

Skal denne besparelse sam
menlignes med øgede ben
zinudgifter, skal afgifterne
på benzin naturligvis heller
ikke medregnes (ved 6 kr.11
er såvel moms som afgifter
medregnet).

selvfølgelig tilbagediskon
teres til anlægstidspunktet
(Giver 22% reduktion ved
7% rente og 7 års periode).

Jens Kr. Fonnesbech.

Svend Borgseliusas
Geo-Iaboratorium
Hovedgaden 539 . 2640 Hedehusene

Tlf. 02-1645 84
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Gå ikke over åen efter vand:
DAY. beton-autoværn laves i Silkeborg!

D.A.V. beton-autoværn er deel
til yderrabatter samt som forstærket værn ved bropassager. - den økonomiske, danske løsning

D.AV. plastt i berarmeret beton
autoværn har en retningsgiven
de udbøjning på 1,0 m. Det er
miljøvenligt, let at vedligeholde
og har meget lang levetid.

D.A.V. beton-autoværn er kon
strueret og testet i samarbejde
med Jydsk Teknologisk Institut
og er godkendt at Vejdirektoratet.

Auto Værn %
8600 Silkeborg, tlf. 06•82 29 00

Gamle grå kantstriber kan

Renovering af overfladebehandlede
kantstriber med:

SPRAYPLASTIC

blive bedre end nye med tynd
SPRAYPLASTIC
hvid og reflekterende og
strukturen bevares

- et led i KAK’s vejvedligeholdelsessystem

KØBENHAVNS ASFALTKOMPAGNI AIS
SCANIAGADE 14 - 2450 KØBENHAVN SV - TLF. (01) *21 4111



DANSK VEJTIDSSKRIFT NR. 10 • 1984 249

Vejtidsskrift
eneste specialbiad for vej- og trafikteknikere

Specialtillæg i nr. 12
60 års jubilæet behandles redaktionelt i form
af 60 år gamle artikler.

Reserver Deres annonce allerede nu på
tlf. (02) 10 27 00, Scan-Forlaget

Jubilæumstilbud
Tegn et abonnement

— — — — — — — — — — —

JA vi ønsker at tegne et abonnement.

Tilbuddet
gælder kun nye abonnenter indtil

31. december 1984.

140.- kr. for et år

rwnsk

I Navn

I
I Adresse

Firma / Komm.

I
I
I
I
I

r. By

— — — — — — — — — — — — — —



HVERANDEN
ASFAU-UDIÆGGER

i EUK0PA ER EN

medfører stahilftet. Høt traktfon og
konstant udlægnfngshastfghed — derfor
ensartet helægnng hele længden.

Sf rnple fordele, som kun er et udsnft
af hele rækken af DEMAG’s fortrfn.

Ingen trykluft — styrfngen er
hydraulfsk og elektrohydraulfsk. Trfnlost
reguleret hydrostatfsk træk p alle
bevægelser.

NAotor uafhængfg. Strygeerns- og
stamperknfvopvarmnng ved propangas
brændere.

Fås også i modellerne
DFSO—80 og DF1SO.

Ring efter vore specialbrochurer ... -
--

DF1(O og DF12I)
Mannesmann DEMAG

Automatfsk materfalet\lforsel — sfkrer
total ensartet helægnfng.

Dobbelt teleskop gfver stor bæreevne
og stahflftet t\l sfdeudvfdelserne, og

derfor ensartet helægnfng over hele
bredden.

Stabf I maskfnkonstruktfon. Stor vægt


