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Kyhiensø
automatikals

COMPUTERSTYRET
ASFALT-PRODUKTION
giver mange fordele:

• FORØGET PRODUKTION
• SPARER MATERIALER
• BEDRE KVALITET
• KVALITETSDOKUMENTATION
• FORBRUGSRAPPORTERING
• BEDRE MILJØ
• FLEKSIBILITET
• FREMTIDSSIKRING

“Kyhiensø Automatik” har
20 års erfaring i projektering,

opbygning, installation og
idriftsættelse.

Vi anvender dansk teknik,
har hurtige leveringstider

og tilbyder service
døgnet rundt.

I
Ring efter brochure eller bed om et

uforpligtende konsulentbesøg.

KONG GEORGS VEJ 27Ç 2000 KØBENHAVN F
TELEFON: 01-104622, TELEX: 16504 KYHLEX

oriinaI epoke
-værd at efterligne



Vejen til fremtidens
brobelægninger
går gennem
Tjærekompagnlet

Broer er på en særlig måde udsat for vejr og vind,
frost og tø. Der er brug for vejbelægninger, som kan
arbejde optimalt sammen med broens egne
materialer.
Derfor har Tjærekompagniet nu udviklet to produkt
grupper: tjæreepoxy og modificeret stobeasfalt, som
er specielt beregnet til beton- og stålkonstruktioner.

Kontakt en at Tjærekompagniets vejafdelinger og få
yderligere oplysninger.
Tjærekompagniet — forud for vejen.



254 DANSK VEJTIDSSKRIFT NR. 11 • 1984

Kantbaner er godt for
biler, men kan ikke
erstatte cykelstier
Af Ole Dybbroe og Peter Mortensen, Dansk Cyklist Forbund’s Horsholmsafdeling

Artiklen er foranlediget af undersøgelsen »Cykel- og knallertuheld i land
områder*, som blev præsenteret i Dansk Vejtidsskrift 2/1 983. Forfatterne

mener at undersøgelsens konklusioner strider mod sund fornuft og bevi

ser at de i hvert fald ikke passer på forholdene i Frederiksborg amt. Under

søgelsen kan altså ikke anvendes som generelt grundlag for trafikplan

lægningen, sådan som den lægger op til. De mener at undersøgelsen i sin

tilrettelæggelse og i fortolkning af resultaterne enøjet sigter mod at frem

stille kantbaner som mere trafiksikre end cykelstier.

Sidste vinter undersøgte
Dansk Cyklistforbunds
Hørsholmsafdeling sam
men med andre afdelinger i
amtet hvorledes det stod til
med forholdene for cykel-
trafikken i Frederiksborg
amt. Myndighedernes plan-

møntet på brug som plan
lægningsgrundlag, og vi var
alvorligt bange for at dens
fremhævelse af kantbaner
som mere sikre end cykelsti
er skulle blive brugt som ar
gument for at ophøre med
at lave cykelstier. Efter at
have set nærmere på undersø
gelsen er vi blevet overbeviste
om, at dette fra starten har
været undersøgelsens hensigt.

Vi fandt også meget hur
tigt ud af, at undersøgelsen
var meget ensidigt tilrette
lagt med dette formål for
øje, men at dens egne tal
faktisk ikke kunne bære en
sådan konklusion. Med no
get mere besvær, men med
stor hjælp fra amtet, fik vi
derefter tal på bordet, der
viste at undersøgelsens på
ståede resultater ikke var re
præsentative for forholdene
i Frederiksborg amt. Og at
undersøgelsen altså ikke,
som det angiveligt var hen
sigten, kan anvendes som et
generelt redskab for plan
lægning afveje og stier.

Undersøgelsen som
sparetilbud
Undersøgelsen — og den
måde den fortolkes på i rap
porten — bærer umiskende
ligt tegn af bestillingsarbej
de i nedskæringstider. Den
lægger op til at vise hvordan
forvaitningerne for besked
ne midler — istedet for cy
kelstier kan man nøjes med
at male en stribe på hver si
de af hoved- og landeveje —

kan forbedre sikkerheden
for de svage trafikanter,

lægning og specielt deres
holdning til problemet kant-
baner contra cykelstier var
genstand for særlig op
mærksomhed. I den forbin
delse beskæftigede vi os
temmeligt længe med Vejdi
rektoratets undersøgelse

»Cykel- og knallertuheld i
landområder» som jo netop
henvender sig »til amtskom
munernes og kommunernes
forvaltninger, og her specielt
til vejteknikere og stiplanlæg
gere» (notat, s. 1). Undersø
gelsens resultater er direkte

—---——-----

Dette billede at cyklisternes foretrukne løsning, brede cykels tier adskilt fra vejen med en bred
rabat, er pudsigt nok taget fra forsiden at Vejdirektoratets notat. Der er altså noget der tyder

på at Vejdirektoratet selv er i tvivl om undersøgelsens fremhævelse at kan tbaner som en sik
ker cykelløsning.
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samtidigt med at man øger
fremkommeligheden for bil-
trafikken. Simpelt hen et
Columbusæg for økono
misk trængte kommuner.
Og sidst, men ikke mindst
befrier den myndighederne
for at røre ved hastigheds
problematikken, som poli
tisk er et ømtåleligt emne.
Hastighedsspørgsmålet er
slet ikke behandlet i under
søgelsen. Uanset at nogle af
resultaterne dårligt kan for
klares uden (det gælder
f.eks. årsagen til at »uhelde
nes alvorlighed ikke nedsæt
tes ved kørebaneudvidelser»
(notat, s. 30), men det ven
der vi tilbage til.

I det følgende vil vi kort
gennemgå undersøgelsens
metode og nogle af dens
konklusioner, som vi kriti
serer dels på undersøgelsens
egne præmisser, dels ved at
inddrage trafiktællinger og
uheldstal for udvalgte vej-
strækninger i Frederiksborg
amt.

Men allerførst vil vi lige
ridse op hvad kantbaner
egentlig er.

Hvad er kantbaner?
Begrebet kantbane er opstå
et ved at vejmyndigheden
rundt omkring i verden har
fundet på at markere biler-
nes kørebane med hvide
kantstriber. Ideen stammer
så vidt vi kan opspore fra
motorvejsanlæg, hvor de
store hastigheder nødven
diggør en præcis og over
skuelig navigering under al
le vejrforhold. Senere har
man overført princippet til
almindelig hoved-og lande
veje, hvor striberne rar den
ekstra effekt, at parkerede
biler såvel som cyklister og
gående, der holder sig uden
for striberne, vil være i for
holdsvis større sikkerhed,
end på veje hvor der ingen
striber er. Hvorved — og
det er hovedformålet —

fremkom meligheden (særtryk
sp. 12) — forbedres for bil-
trafikken. Vi har her faktisk
den største og enkleste for-

bedring af den generelle tra
fiksikkerhed siden midter
striberne blev indført, vist
nok engang i den første ef
terkrigstid.

Problemet opstår først i
den udstrækning hvor vej
myndigheden giver disse
kantstriber en selvstændig
funktion som afgrænsning
af en del af vejen som erstat
ning for cykelstier. Det som
den omtalte undersøgelse så
tager op er, meget prisvær
digt, disse kantbaners be
tydning for trafiksikkerhe
den for cykler og knallerter.
Det katastrofale er imidler
tid at man ikke i undersø
gelsen beskæftiger sig med
om cyklisterne rent faktisk
føler sig trygge på disse
smalle asfaltstriber lige op
af bilerne — og om de vil
benytte dem.

Rapportens mål for
risikoen for
CK-trafikken
Notatet giver en udmærket
gennemgang af de registre
rede uheld. Man kan kon
statere, at der i gennemsnit
bliver dræbt en cyklist hver
5. dag og at biler er indblan
det i 80% afdødsulykkerne.
Fra vejdatabankens uhelds
statistik har man til under
søgelsen udvalgt 3.250 km
vej fordelt på 9 forskellige
vejtyper: uden cykelfacilite
ter, med afstribning og med
cykelstier. Ved at dividere
antallet af uheld med vej-
længden i km fas en såkaldt
ulykkestæthedsfaktor (UT),
der angiver CK-uheldstallet
for hver km vej. Man finder
herved ud af at uheidsfakto
ren er tre gange større for
veje med stier end for veje
uden (0,09 mod 0,03, nota
tet s. 26 og bilag 1). Det er
dog ikke tilstrækkeligt mål
for risikoen, idet der optræ
der betydeligt flere cyklister
og knallerter på stierne,
som typisk ligger nærmere
byerne, end på andre stræk
ningstyper.

Da man ikke har haft ad
gang til konkrete CK-tæl

linger for de strækninger,
der indgår i undersøgelsen,
har man opstillet nogle
komplicerede beregnings
modeller, som på baggrund
af andre tællinger skal gøre
det muligt at føre alle stræk
ninger op til samme mål for
bil- og CK-trafikintensitet.
Vi skal ikke komme nærme
re ind på beregningerne
her, men de optager faktisk
en stor del af rapporten.

Vi vil blot anføre at det
nøjagtige antal CK-trafikan
ter for hver vejtype ikke
fremgår af notatets tabeller
(ligesom det ikke er muligt
at skille cyklister og knaller
ter, hvilket med den betrag
telige nedgang i knallertan
tallet, som er sket siden un
dersøgelsen, i sig selv gør
anvendelsen af undersøgel
sen problematisk). Tallene
for CK-trafikken, som er
angivet nedenfor, har vi så
ledes selv måttet regne os
frem til.

Som det direkte mål for
risikoen for uheld opgør no
tatet antal uheld for hver
million km, der er kørt på
den pågældende vejtype. Vi
har taget nogle eksempler
ud for at resumere undersø
gelsens hovedresultater for
dem som ikke har undersø
gelsen ved hånden:

Af disse opgørelser fremgår
at »Strækninger med cykelsti
har markant højere uhelds
tæthed end strækninger med
kantbaner eller helt uden faci
liteter» (notat, s. 27). Skåret
ud i pap ser cykelstier altså
ud til at være farligere end
slet ingen ting! Nu er der

imidlertid som nævnt flere
cykler på stierne. Forfatter
ne foretager derfor nogle
modelberegninger hvor
uheld sættes i forhold til bå
de bil- og cykelkilometer.
Men selv med disse korrige
rede risikomål, som vi har
anført i parentes for hver
vejtype, er det farligere at
køre på cykelsti end på en
kantbane på 50 cm! Når vi
dertil lægger en anden over
raskende oplysning fra s. 8 i
notatet om at »risikoen
skønnes at være 50% større
om sommeren end om vin
teren’, kan vi med rappor
ten i hånden fastslå at det er
tre gange farligere at køre på
en cykelsti om sommeren, end
det er at benytte en vej med en
kantbane på en halv meter
om vinteren!

En sådan påstand strider
mod sund fornuft, og burde
have fået forfatterne til at
sætte sig ned og tænke
grundigt over, hvad der er
årsag til et så tumpet resul
tat. Når de ikke gør det, er
det nok fordi de har været
ret så tilfredse med resulta
tet. Det har sandsynligvis
været det de var ude efter.

Men det fik i hvert fald os
til at reagere og spørge: er
det beregningsmodellerne,
den anvendte metode eller

er det blot fortolkningen af
dem der er noget galt med?
Det vil vi prøve at se på i
det følgende.

Kritik af metoden
Et af problemerne i under
søgelsen er de meget små
CK-trafiktal. Det har betyd

vejtype 2: uden faciliteter. 7 m bred. 74 cyklister pr. døgn
giver 1,27 uheld pr. mio. km. (UF korr. b/ck
1,39).

vejtype 5: med kantbane, 0,5 m bred. 110 cyklister pr.
døgn giver 0,88 uheld pr. mio. km. (UF korr.
b/ck 0,66).

vejtype 6: med kantbane, over 0,6 m bred. 137 cyklister
pr. døgn giver 0,44 uheld pr. mio. km. (LIF korr.
b/ck 0,32).

vejtype 8: med cykelsti ca. 2 m bred. 178 cyklister pr.
døgn giver 1,4 uheld pr. mio. km. (LIF korr.
b/ck 0,76).
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ning for resultaterne og be
tyder i hvert fald at det ikke
uden videre kan overføres
til f.eks. Frederiksborg amt,
der har meget større tæthe
der.

Cykeltrafikkens størrelse
er som nævnt »fastsat udfra
modelbetragtninger og ikke
udfra talte trafikmængder»
(notatet s. 35). For at opnå
det gør man nogle yderlige
re antagelser, som forekom
mer problematiske. Det an
tages således »at tilstedevæ
relsen af cykelstier ikke vir
ker forøgende på CK-trafik
kens størrelse» (notatet s.
35), idet »antagelsen ikke
kunne afvises ved en test på
13 steder i Sønderjylland».
Antagelsen er yderst proble
matisk og strider bl.a mod
en anden af Direktoratets
egne undersøgelser fra sam
me år (»Cykel/knallerttæl
unger før og efter anlæg af
10 cykelstier på hovedlan
devej sstrækninger «).

Dette er ikke helt ligegyl
digt, for som undersøgel
sens forfattere selv skriver:
»Hvis antagelsen (at cykelsti
er ikke tiltrækker større
CK-trafik, vor bem.) er for
kert, vil det betyde at effekten
af cykelstier, alt andet lige, er
undervurderet ... « (notatet s.
35).

Og det er lige præcis det
vi senere i artiklen med tal
fra Frederiksborg amt vil vi
se at den er.

Bilhastighedens ind
flydelse bevidst udeladt
i undersøgelsen
Bilhastighedens betydning
som forklaring på uheld er
som tidligere nævnt ikke be
handlet i rapporten, hvad vi
finder påfaldende af flere
grunde, men især fordi un
dersøgelsen på dette punkt
kommer i strid med andre
arbejder fra Vejdirektoratet.
Om uhelds-problemer langs
veje med randbebyggelse
kan vi i Vejdirektoratets pu
blikation fra 1981, »Strategi
C, et nyt begreb i vejplan
lægningen», læse følgende:

»Antallet af uheld pr. km
pr. år er for veje med rand-
bebyggelse 2-3 gange større
end for tilsvarende veje i det
åbne land. Hertil kommer
at antallet af uheld ved veje
med randbebyggelse falder
ved mindre vejbredde. Det
te forhold indicerer, at et
snævert vejprofil i sig selv
forbedrer trafiksikkerheden i
kraft af, at hastighedsniveau
et sænkes» (vor understreg
ning). Og senere i samme
publikation hedder det, ef
ter beskrivelsen af et kon
kret eksempel, hvordan
»den nuværende indkørsel
til byen er karakteristisk for
landevejes passage af min
dre byer. Vejen har en bred
de på ca. 7 m. I byen udvi
der den sig til 9 m med for-
tove på begge sider og vel-
belyste vejarealer. Denne
ændring i vejprofilet (en ud
videlse istedet for en ind
snævring, vor bem.) mod
virker hastighedsnedsættel
sen fra landevejens 80 km/t
til bygadens 60 km/t». Re
sultat: unødvendigt mange
ulykker.

I rapporten fra 1981 fører
disse vurderinger til formu
lering af den såkaldte »Stra
tegi C«, der skal sænke den
gennemkørende trafiks ha
stighed.

Det må være et rimeligt
forlangende, at en ny rap
port fra Vej direktoratet i det
mindste tog stilling til de
forslag som blot to år tidli
gere er fremsat fra samme
kontor om samme problem
og på baggrund af en
uheldsanalyse af samme
slags.

Frederiksborg amt — en
trafikanalyse der giver
et andet resultat
Som vi nævnte i indlednin
gen var vort egentlige for
mål at undersøge forholde
ne for cykeltrafikken i Fre
deriksborg amt. Det var
derfor naturligt at bruge ufl
dersøgelsesresultaterne fra
SSV’s undersøgelse på Fre
deriksborg amt, eller rettere

at teste gyldigheden af de
konklusioner som SSV’s
undersøgelse ender med på
data for trafikken i amtet. I
dette amt kender vi års
døgnstrafikken for både
cykler og biler, og vi har og
så kunnet f en uheldsstati
stik.

Vi valgte 12 vejstræknin
ger, som bortset fra en en
kelt, er typiske for de ret hø
je trafiktal i amtet, nemlig
over 4.000 biler i døgnet. Vi
har derefter sammenlignet
de registrerede uheld med
det antal, man skulle for
vente, når man anvender
SSV-frekvenserne. Samti
digt rar vi en belysning af
rangfølgen, som vi kan sam
menligne med den der er
beskrevet i SSV’s undersø
gelse.

Landeveje ulfaciliteter

Landevej mlcykelstier

Vejdirektoratets notat

Frederiksborg amtskommune

Og sagt med det samme:
overensstemmelsen er mildt
sagt ikke særlig god.

For overskuelighedens
skyld har vi »bundtet» de 9
veje i Vejdirektoratets un
dersøgelse og de 12 stræk
ninger i Frederiksborg amt i
tre hovedtyper (uden facili
teter for cykler, med kant-
bane og med cykelstier).
Det vi sammenligner er så
middelværdien for hver ty-

Som man ser er forskellene
mellem de »forventede» og
de faktiske uheldstal både
markante og systematiske.
SSV undervurderer uheld
på strækninger med kantba
ner med 50% og overvurde
rer uheld på cykelstier med
240%. Tallene viser med al
ønskelig tydelighed at Vejdi
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Skema over middelværdier fra de to undersøgelser:

Vejdirektoratets notat 45 33 1,36

Frederiksborg amtskommune 3 1,6 1,87

Landeveje mlkantbaner

Vejdirektoratets notat 42 42 1,0

Frederiksborg amtskommune 3 1,4 2,14

2,2 ÷27%

1,4 ÷53%

20,4 + 240%

21,5 +79%

35 25 1,4

6 14,6 0,41

Landeveje generelt

Vejdirektoratets notat 122 100 1,22

Frederiksborg amtskommune 12 17,6 0,68
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rektoratets undersøgelse ikke
er repræsentativ og ikke kan
anvendes som generelt plan
lægningsgrundlag.

Vi mener derfor at Vejdi
rektoratet bør trække under
søgelsen tilbage.

Cykeltrafik på
forskellige veje
Diagrammet viser antal cyk
ler og knallerter i forhold til
biltrafikken (CK%). Vejene
er ordnet efter stigende
bredde. I Vejdirektoratets
undersøgelse falder CK%
fra veje uden faciliteter
(3,7%) til veje med cykelsti
(2,2%), mens billedet for
Frederiksborg amt er stik
modsat: lavest for veje uden
faciliteter (1,6%) og drama
tisk meget højere for stræk
ninger med cykelstier
(20,9%). Man ser tydeligt at
SSV’s tal, som er beregnede
tal, ikke svarer til virkelig-

Uheld på forskellige
vejtyper

Diagrammet viser uheids
frekvensen UFCKf0r de for
skellige strækningstyper.
UFCK er det antal uheld der
sker ved et bestemt trans
portarbejde. Den måles i
antal uheld pr. million kørte
kilometer. For at dæmpe
ekstreme tal er der anvendt
middelværdier for hver en
kelt strækningstype.

Vi ser at Vejdirektoratets
notat angiver at det er sik
rest at køre på en vej med
kantbane og det er farligst
at køre på en cykelsti. I Fre
deriksborg amtskommune
er cykelstier de mest sikre
og kantbaner de farligste.
Ved kantbaner og ved veje
uden faciliteter er der tale
om små værdier.

For veje med cykelstier er
tallene derimod meget sikre
idet notatets frekvens på 1,4
er bestemt udfra et trans
portarbejde på 25 mio. km!
år og amtskommunens fre
kvens på 0,41 er bestemt

heden, og i hvert fald ikke retaget undersøgelsen for Vej- at se bort fra det enkle for
til virkeligheden i Frede- direktoratet har simpelt hen hold, at cyklister foretrækker
riksborg amt. De der har fo- undervurderet — eller ønsket cykelstier og holder sig væk

fra kantbaner og veje uden
faciliteter.

CK% Diagram i

20 -

- Vejdirektoratets notat

Frederiksborg amtskommune — . — .

— i’
i.’

A
! \ 11

15-- .

11

i \ /
i !
i \ i i

10-- i i.! i
i ‘1

!
! j

5-- .

u/ faciliteter m/ kantbaner mI cykelstier



258 DANSK VEJTIDSSKRIFT NR. 11 • 1984

udfra et transportarbejde på
14,6 mio. km/år. Forskellen
mellem UF=1,4 og UF=
0,41 gør Vejdirektoratets
notat ubrugeligt i Frederiks
borg amtskommune. Her
har man landevej 545 fra
Holte til Hillerød der på
trods af et CK-transportar
bejde på 7,6 mio. km/år ik
ke havde nogen uheld i
1983! Hvis man havde
brugt notatets uheldsfre
kvens skulle der have været
over 10 uheld på denne vej.

Hvis man vil lave en god
og sikker vej er landevej 545
nok værd at studere. Vejen
er 10 m bred og har i hver
side en cykelsti på 2,3 m.

Forisag til en helt
anden konklusion
Hvis vi et øjeblik leger at
det var DCF der havde be
stilt og betalt undersøgel
sen, så vil vi tro at nøjagtigt
den samme undersøgelse
ville have raet følgende kon
klusion:

»Sideafstribningen af ho
ved-, lande- og kommuneve
je har en generel positiv ef
fekt på såvel fremkomem
lighed som sikkerhed for
trafikanterne. Selvom trafi
kanter derfor også vil kunne
bruge de afstribede arealer i
mangel af særskilte stier og
dermed færdes sikrere end
på veje, hvor ingen afstrib
ning findes, er så langt den
overvejende del af forekom
mende kantbaner så smalle,
at de ikke kan anbefales som
en tilfredsstillende løsning
på CK-trafikkens behov.

Cyklister og knallertkørere
føler sig ikke sikre bag af
stribningerne som derfor ik
ke vil tiltrække de cykeltra
fikmængder, som man el
lers vil kunne regne med.
Endvidere for specielt de al
vorlige uheld har stier en
langt større effekt. Hvis
kantbaner skal nærme sig
en standard som kan forven
tes tilnærmelsesvis at opfyl
de de samme krav som cy
kelstier vil de være ligeså
kostbare som stier. Da de
samtidig ikke opfylder CK
trafikanternes ønske om
tryghed, kan de derfor ikke
opfattes som noget alterna
tiv.

Cykelstierne kan imidler
tid i høj grad forbedres. Un
dersøgelsen viser uden for
al tvivl, at det er ved ud
kørsler, til- og frakørsel (ud
mundinger) og kryds at de
mange og de alvorlige ulyk
ker sker. Her bør der gøres
en kraftig indsats.

Der er meget der tyder på
at dobbeltbanede stier er for
farlige, også fordi de giver
et ekstra problem med vej-
krydsninger, en ting som
kunne fortjene en nærmere
undersøgelse. Det samme
gælder stiernes vedligehol
delse, som er mistænkt for
at være årsag til en del afik
ke mindst de alvorlige
uheld.

Dette gælder i øvrigt også
for bilernes hastighed i for
hold til de forskellige løs
ninger, men problemet her
er måske så evident, at det
ikke behøver at undersøges

nærmere. Man kunne dog
henstille at man af hensyn
til mulighederne for fremti
dig dokumentation af disse
forhold sørgede for at såvel
den stedligt gældende, som
den faktisk konstaterede ha
stighed, såvel som vejstræk
ningens tilstand blev note
ret i uheldsstatistikken.

Det vil endvidere være
godt at f. præciseret hvor
bred rabatten mellem vej og
cykelsti bør være, evt, gen
nem nye undersøgelser.

Til allersidst vil vi endelig
anføre, at da CK-trafikken
er særligt sårbar i kryds og
ved overkørsler, som jo er
dominerende når man taler
om risiko for alvorlige
uheld på strækninger med
randbebyggelse, og da stør
re vejbredde her modvirker
ønsket om større sikkerhed,
må det stærkt anbefales at
anvende hastighedsbegræn
sende foranstaltninger på
disse strækninger, sådan
som det er foreslået med
Vejdirektoratets såkaldte
strategi C. Dette bør gøres i
sammenhæng med en gene
rel reduktion af den tilladte
hastighed».

Kantstriber for
bilisterne, men
cykelstier for
CK-trafikken
Vi vil slutte denne gennem
gang af SSV’s undersøgelse
med et citat fra afdelingsin
geniør H.K. Hansens arti
kel i Dansk Vejtidsskrift
(særtryk, sp. 12):

»Hvad specielt tryghed

angår, er der næppe tvivl
om, at cyklisters og knallert
køreres oplevelse heraf er
bedst på cykelstier adskilt
fra kørebanen ved en bred
skillerabat. Bilisterne føler
sig også trygge, når de ved,
at cykler og knallerter er
væk fra kørebanen. Brede
kantbaner etableret ved kø
rebaneudvidelse har til gen
gæld den fordel, at de giver
en større samlet kørebane
bredde og kan derfor med
virke til større fremkomme
lighed.»

Mere klart kan det ikke si
ges: kantstriberne såvel som
undersøgelsen af Cykel- og
knallertuheld i landorn råder
er først og fremmest lavet af
hensyn til biltrafikken. Den
har ikke på noget punkt
rokket ved den gældende
opfattelse, at CK-trafikkens
behov hovedsageligt skal sø
ges opfyldt ved anlæg affie
re og bedre cykelstier. •

*) rapport og bilagsbind, ialt 327
sider A4 fra Sekretariatet for Sik
kerhedsfremmende Vej foranstalt
ninger (SSV), jan. 1983. Rappor
tens resultater er præsenteret i et
notat fra SSV (I artiklen benævnt:
notat, med sideangivelse), samt af
afdelingsingeniør H.K. Hansen i
Dansk Vejtidsskrift nr. 2/1983 (i
artiklen benævnt: særtryk, med
spaltehenvisning).

_;.

Vejdirektoratets »Strategi C» til regulering af trafikken igen
nem bymæssig bebyggelse. Vejen indsnævres og det indvund
ne areal anvendes til gang- og cykels tier der føres igennem ved

kryds og udkørsler. Den løsning bør amter og kommuner holde
fast ved.
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Vejning og klassificering
af køretøjer

Af ingeniør Finn Krog Christensen, Statens Vejlaboratorium

Historie
Statens Vejlaboratorium
(SV) har registreret aksel-
tryk siden 1967 ved hjælp af

1972) udstyret med et for ti
den moderne registrerings
udstyr TARA (Telefonisk
Automatiseret Registrering

af Akseltryk). Systemet be
står af en TARA-terminal
ved vægten og en TARA
central på SV i Roskilde,
der henter resultaterne
hjem via telefonnettet. I
TARA-centralen samles re
sultaterne for en 14-dages
periode, hvorefter disse
overføres til Vejdatalabora
toriet for videre efterbe
handling.

Statens Vejlaboratorium
har løbende undersøgt nye
vægttyper for at kunne f?i en
bedre og billigere vejeen
hed, der er transportabel.
Dette førte bl.a. til, at der i
begyndelsen af 70’erne blev
lavet en transportabel vægt i
samarbejde med Bofors og
Aarhus vægtfabrik. Vægten
blev prøvet i 2 perioder af i
år. Der var fint sammen
hæng i vægtresultaterne,
men vægten var ikke meka
nisk stabil, hvilket bl.a. var
medvirkende til, at kon
struktionen blev opgivet.

I sommeren 1977 købte
SV en vægt fra Process Au
tomatiserungs Technik
(PAT) i Tyskland. SV har
senere brugt denne vægtty
pe til nye målestationer, da
vægten opfyldte SV’s krav
til nøjagtighed og mobilitet.

PAT-vejepladen er en 16
mm tyk stålplade med ydre
mål på l250X500 mm og
vægten vejer 75 kg. For at
bygge en vægt i en vejbane
monteres 3 vejeplader i 3
fundamenter i vejbanen,
den totale dybde af vægtar
rangementet er 40 mm, se
figur 2.

I figur 3 er der vist, hvor
ledes de af SV anvendte
vægte har udviklet sig fra
den 1. vægt i 1966 frem til
de nye SV-skinner, der er
baseret på et piezoelektrisk
materiale, og som der køres
forsøg med i dag.

CLARE
(Ciassification and
Axleload Registration
Equipnzent)
I slutningen af 1970’erne
blev det besluttet, at der
skulle laves en videre udvik
ling af TARA-systemet, så
ledes at man foruden bilens
vægt også klassificerede bil-

en Schenck vægt, se figur 1,
på hovedvej A2. Klassifice
ringen af akseltryk var ind
delt i 10-vægtgrupper fra
0,2-13 tons, og selve regi
streringen ved hjælp af 10
elektromekaniske tællere,
der blev affotograferet hver
time. Efterbehandlingen af
resultaterne var dyre og
tidskrævende, derfor blev
den næste vægt (på AlO

Vejdirektoratet ønsker at kende den løbende udvikling at belastningen i
tons fra de enkelte bilaksler og trafiksammensætningen på det danske
vejnet til beskrivelse af trafikudviklingen, som er en del af informations
grundlaget ved planlægningen herunder vurdering af vejnettets tilstand
samt udbygningsundersøgelser.

Fig. 1. Tværsnit af en Schenck-vægt fra 1967, bha. nedlagt i hovedvej A2.

PAT VÆGT
VÆGTPLADE

650 mm

/ANKER FUNDAMENT

Fig. 2. Tværtsnit at en PA T-vægt nedlagt i vejbanen.



260 DANSK VEJTIDSSKRIFT NR. 11 • 1984

typen — ud fra længde, an
tal aksler og akselafstande.
Det blev besluttet at bruge
EF’s rådsforordning 1108/
70, der foreskrev 17 vognty
pegrupper+ 1 gruppe for
køretøjer, der på en eller an
den måde ikke passede ind
under de parametre, der
blev opstillet for vogngrup
perne.

Den danske bilpark blev
analyseret for, at man kun
ne tilrette EF-regulativet til
den danske bilpark. Resul
tatet endte i den tabel, der
er vist i figur 4.

I oktober 1979 blev der
indgået kontrakt med firma
et Chr. Rovsing AIS om ud
viklingen af det fornødne
registreringsudstyr til vogn
typeklassifikation i 4 vogn
baner. Klassifikationsudsty
ret skulle laves som en udvi
delse af de 3 nyeste TARA
terminaler, der var baseret
på en CR-80 processor.

I foråret 1981 blev der op
bygget en klassifikationssta
tion ved Vemmelev, se figur
5. Denne station består af 3
typer sensorer, først en
vægt, der består af 3 PAT
vægtplader, dernæst en sløj
fe, der virker ved hjælp af
induktionsprincippet, dvs.
at et stykke jern (en bil, bus
eller lignende) overskærer
jordens magnetfelt i en spo
le, og derved opstår der en
strøm i spolen, der kan bru
ges til detektering af køretø
jer, og til sidst et vibracoax
kabel, der er et kabel, der er
opbygget af et piezoelek
trisk materiale, dvs, et mate
riale der afgiver en spæn
ding ved trykpåvirkninger,
og kan bruges til detekte
ring af akselpassager. Klas
sifikationen foregår nu ved,
at man måler tiden fra for
akslen rammer vægten til
den rammer det piezoelek
triske kabel, og da man ken

Udviklingen i vægtsensorer.

Z[1

Schenk - vægt

1966

250.000 kr. (pris 66)

Bofors - vægt

(1971-73, 1977-79)

Pat - vægt

(1977) 1979

100.000 kr. (pris 82)

SV - skinne

1982

5.000 kr.

Fig. 3. Her vises udviklingen i vægte igennem de sidste 20 år fra de første
store Schenck-vægte til den nyeste SV-skinne.

t e længde
meter

1.1 motorcykler

2.1 3.00 - 4.60 4J person- og varev. u. pähæng

2.2 7.55 - 1 1.45 - - m. -

3.1 4.61 - 5.80 .....,, sterre varebiler

4.1 5.81 - 9.20 sololastbiler 2 aksler

4.2 4.80 - 12.00 - 3 -

4.3 6.00 - 12.00 - 4 -

5.1.1 10.55 - 15.50 sættevogntog 2 + i -

5.1.2 10.55 - 15.50 4.. - 2 + 2 -

5.1.3 10.55 - 15.50 - 2 + 3 -

5.2.1 10.55 - 15.50 - 3 + 2 -

6.1.1 10.00 - 18.00 pahængsvogntog 2 + 2 -

6.1.2 10.00
- 18.001 I_ - 2 + 3 -

6.2.1 10.00 - 18.00’ - 3 + 2 -

6.2.2 10.00 - 18.00 - 3 + 3 -

6.3.1 10.00 - 18.00 - 4 + 2 -

7.1 9.20 - 12.00 ‘ rutebiler og busser

SENSOR CONFIGURATION
for køretøjs- og aksellast klassifikation

PAT vægtl akseldetektor

Vibra Coax

clareterminal

data’Z. klassificeringsanlæg

SIGNALER

straingage ÅÅÅAL

Fig. 4. Tabel over vogntyper efter EF-råds forordning 1108/70, der indehol

der 17 vogntypegrupper+ 1 gruppe for køretøjer, der ikke kan indordnes

under parametrene, der er opstillet.

magnet

piezoel I II I I
Tid

Fig. 5. Opbygning at et klassifikationssystem og de tilhørende signaler

vises under straingages-signaler fra PAT-vægte, magnetiske signaler tra

sløjten og piezoelektriske signaler fra akseldetektor.
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der afstanden, er det derfor
muligt at beregne bilens ha
stighed. Kender man bilens
hastighed, kan man måle ti
den mellem de enkelte ak
selpassager og derved be
regne akselafstanden. Sam
tidig vil det være muligt at
måle tiden for magnetsigna
let fra sløjfen og her ud fra
bestemme køretøjets totale
længde, som er den mest
usikre parameterbestem
melse ved den samlede regi
strering.

De klassificerede værdier
akkumuleres i 17 grupper
for hver time. Systemet har
kapacitet til at kunne gem
me målinger fra 4 baner i 4
døgn, før det skal tømmes.
Tømning af stationerne kan
ske på 2 måder, enten kan
man over telefonnettet
transmittere data fra klassi
fikatonsstedet til Roskilde,
eller der er muligt at med
bringe et floppydrive (data
medie) til stationen, og tap
pe stationen direkte over på
floppyskiven.

Når dataene er hentet
hjem til Roskilde overføres
de til VDL for videre bear
bejdning, hvorefter man fr
en udskrift retur, se figur 6,
hvor man har en opstilling,
der time for time giver de
enkelte grupper, hvor man
ge biler, antal ækvivalente
10 t aksler og gennemsnits
hastigheden for køretøjer i
grupperne. Der er også mu
lighed for at trække en gra

fisk udskrift, figur 7, hvor
man kan se et mere sam
menhængende billede over
de enkelte grupper, vægt
mæssigt kontra ækvivalente
10 tons.

CLARE-systemet klassifi
cerer 80-90% afkøretøjerne
i de 17 grupper, resten går i
grupper for uidentificerede
køretøjer. Dette kan bl.a.

skyldes en ændring i køre
tøjssammensætningen på de
danske veje. Der bliver der
for løbende holdt øje med,
om tabellen, figur 4, passer
på den danske vognpark,
dels om de givne parametre
ændrer sig, eller om der
kommer nye vogntyper,
som ikke passer ind i syste
met. F.eks. er der i de sidste

år begyndt at komme man
ge sættevognstog med 6 aks
ler, hvor der er 3 aksler på
bogien og 3 aksler på sætte-
vognen, samtidig er der me
get f vogne af typen 6.3.1,
der også er et 6-akslet køre
tøj. Når det skønnes, at
usikkerheden bliver for
stor, vil der blive ændret i
parametertabellen således,

Traf ikmåling
Golden River

• Vægt
• Hastighed
• Trafiktæthed
• Koretojssammensætning

•0— —

KEIV1P & LAURITZEI\I, 0SKILDEVEJ 12.0K- 2620 ALBERTSLUP.JD.TLF.02 -6448 22.TLX 33471

- Z_______

_______

ZZZ]

KLASSIFICERING AF KØRETØJER

DOGNTRAFIK
A NT

DEN ?0—07—198? TYPE — i1 — —512

K1T TIME

•
— 13

8— 9 3160
80

13—14 — —

Fig. 6. Eksempel på udskrift at resultater fra et klassifikationssystem.

i



262 DANSK VEJTIDSSKRIFT NR. 11 • 1984

at den optimale klassifice
ring bliver foretaget.

I dag findes der 11 klassi
fikatonssteder fordelt rundt
i Danmark, og SV råder
over 3 terminaler, derfor
køres der en turnusordning,
hvor der måles 3 måneder
et sted i den værste vinter,
og derefter flyttes vægtene
for hver 6. uge, således at
man så vidt muligt måler al
le steder hvert år, og for
skellige tidspunkter fra år til
år de forskellige steder.

Prisen for en total klassifi
kations- og vægtstation incl.
terminal andrager i 84-kro
ner ca. i mill. kr., hvorafca.
halvdelen går til terminalen.
Det kan derfor ikke forven
tes, at tilvæksten i termina
ler og vægtsteder vil være så
stor i fremtiden.

SV arbejder i dag med ud
styr, der ved en videre ud
vikling vil kunne erstatte de
nuværende terminaler, og
samtidig vil anlægsudgifter
ne falde væsentligt.

TEGNENAT0 1584 01 04STATENS VE.JLF0RRTOR1LM

REBTSTRERINB AF AKSELTRYK

F1S0_VSD

4IDV 115, OR 50.5

VENSTRE VE.OSTTE

ARST11N 559

TSTP& TON AHTFL FRISLER Æ1. IS TON

Fig. 7. Grafisk udskrift at akse/tryk samhørende med antal aksler og
ækvivalente 10 ton.

i
DE diamantboring og -skæring

Damantskærng I vefbelægning.

Udfører:
Skæring og boring med diamantværktøj og specialmaskiner i
beton, jernbeton, sten, fliser, kakler, tegl- og mursten. astalt og
andre belægninger,
Skæring af dilatationsfuger i gulve. Udskæringer for døre, vin
duer, porte, ovenlys, klimaanlæg mm. i fundamenter, vægge,
bygningselementer og dæk.
Boring for rørinstallationer, kabelgennemføringer, afløb, belys
ningsarmaturer, rækværk etc.
Udtagning at kerneprøver.

DIAMANT ENTREPRISE ApS

Rugvænget 33, 2630 Tåstrup
Tlf. (02) 99 05 25

QIZ JERNBETON
& ENTREPRENØRER

Diamantboring og -skæring

SfB: b-, c
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Sandækvivalenten eller SE-
værdien er et mål til at vur
dere et grusmateriales stabi
litet eller bæreevne i fugtig
tilstand. Den har betydning
indenfor vejsektoren, hvor
den benyttes til at vurdere
de plastiske egenskaber i et
grusmateriale.

Indholdet af filler (ler og
sut mindre end 0,075 mm)
er kritisk for et materiales
stabilitet og bæreevne og vil
i for store mængder forårsa
ge, at materialet bliver plas
tisk ved optagelse af vand.
Et sådant materiale vil nor
malt være uegnet til vejfor
mål.

I dag stilles der krav om
mindste SE-værdi i normer
ne for anvendelse af frik
tionsmaterialer til bundsik
ring og stabilgrus. Jfr.
Dansk Standard 401. Kra
vene lyder på

SE 34% for stabilgrus I

SE 30% for stabilgrus II
og bundsikringsgrus

SE-værdien er i Dansk
Standard 405.10 defineret
som volumenet af bundfæl
dede, grove partikler udtryk
i procent af materialets tota
le volumen. Maksimalkorn
størrelsen er 4,75 mm.
Bundfældelsen sker i en

CaC1-opløsning, der forår-
sager en dannelse af elek
trisk ladede partikler, på til
svarende måde som når ler-
mineraler fra flodlob ionise
res under transporten ud i
salt vand. loniseringen be
virker, at partikler med
modsatte elektriske ladnin
ger bindes, hvorved partik
lerne klumper sig sammen i
større korn, flokkulerer, og
derved synker hurtigere til
bunds. Der opnås herved en
væsentlig tidsforkortelse af
en ellers overordentlig sen
drægtig sedimentation.
Analysen tager ca. 30 mi
nutter.

SE-værdien giver indirek
te oplysninger om et materi
ales indhold af fine og grove
bestanddele, idet jo mindre
SE-værdi, jo større indhold
af ler og silt. Rent ler og silt
giver således en SE-værdi
på 0%.

Som følge af denne sam
menhæng mellem SE-værdi
og fillerindhold er sand
ækvivalenten i visse tilfælde
også blevet benyttet til at
vurdere et materiales frost-
farlighed og anvendelighed
til beton.

I fig. 1 er vist forholdet
mellem SE-værdi og filler
indhold i 0-4 mm fraktionen
på sandmaterialer fra Vest
sjælland.

Af figuren fremgår, at
materialer med samme fil
ler-indhold kan have stor
variation i SE-værdi. Dette
hænger sammen med, at fil
ler-indholdets komponenter
af ler og silt ikke bidrager li
ge meget til SE-værdien. Så
ledes giver ler en betydelig
lavere SE-værdi end samme
mængde sut.

Desuden har det vist sig,
at ikke alene filler-indhol
det, men også indholdet af
finkornet sand bidrager til
SE-værdien. Jfr. fig. 2, der
viser SE-værdien for 5 for
skellige fraktioner blandet
op med normalsand i for
skellige vægtprocenter.
Normalsand er et enskornet
kvartssandmateriale med en
gennemsnitskornstørrelse
tæt på 1 mm. Det bidrager i
sig selv ikke til SE-værdien,
hvilket betyder, at rent flor
malsand giver en sandækvi
valent på 100%.

Lerfraktionen, omfattende
partikler mindre end 0,002
mm. I forsøgene med ler er
dels benyttet almindeligt
teglværksler og dels plastisk
ler, hvor indholdet af større
partikler som sut og finsand
i begge tilfælde ikke er
kendt. Forsøgene giver om
trent ens kurveforløb for de
to lertyper og viser, at SE-
værdien er yderst følsom
overfor små indhold af ler,

Anvendelse af
sandækvivalenten i
råstofkortlægningen

At geolog Nils Esser, Vestsjællands amtskommune.

20

10

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30%,
19 Iler

Figur 1. Sammenhæng mellem sand-grusmaterialers SE-værdi og fillerindhold i 0-4 mm fraktion.
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sand.

70

Figur 3. Sammenhæng mellem tillerindholdets komponenter at ler og sut

indtil omkring 15%. Ved et
indhold på blot 5% ler er
SE-værdien således allerede
faldet til næsten 50%, og til
25% ved 15% ler. Herefter
er følsomheden relativ lille.

Silt-fraktionen, partikler
mellem 0,002 og 0,075 mm.
Til forsøgene er dels benyt
tet silt-gennemfaldet på
0,075 mm sigten og dels na
turligt silt, hvor indholdet
af finsand over 0,075 mm
ikke kendes. De to materia
ler giver ingen større varia
tion i kurveforløb. Sut-kur
ven på fig. 2 viser ligesom
ler-kurven et kraftigt fald i
SE-værdi for små mængder
sut. Faldet er dog mere mo
derat og først ved et siltind
hold på ca. 15% er SE-vær
dien nede på 50%.

Sandi-fraktionen, partikler
mellem 0,075 og 0,125 mm.
Det anvendte materiale er
vasket på de to sigtestørrel
ser og udgør den nederste
del affmsandsområdet. Ma
terialet har en forholdsvis
stor indflydelse på sand
ækvivalenten og bidrager i
almindelighed med om
kring 5-10% i de fleste sand
grusmaterialer.

Sand2-fraktionen, partikler
mellem 0,125 og 0,25 mm.
Materialet, der udgør den
øverste del af finsandsområ
det og den nederste del af
området for mellemkornet
sand, bidrager mere beske
dent til SE-værdien, ca.
50% af S-fraktionen. Men
materialets indflydelse på
sandækvivalenten er dog
normalt af samme størrel
sesorden (5-10%) som
materialet, da indholdet af
S, oftest er større end S i
sand-grusmaterialer.

Sandrfraktionen, partikler
mellem 0,25 og 0,5 mm.
Materialet udgør størstepar
ten af området for mellem-
kornet sand. Dets indflydel
se på SE-værdien er afube
tydelig størrelse med et
maksimumsbidrag på 6%
for rent sand i denne frak
tion.

Beregning af lerlsilt
forholdet
Filler-fraktionen i naturligt
sand-grusmateriale vil sæd
vanligvis altid bestå af en
blanding af forskellige
mængder ler og silt. For at
vurdere denne mængdefor

deling er SE-værdien målt
på blandinger af ler og silt i
7 forskellige filler-procenter
opblandet med normalsand.
Jfr. fig. 3.

I eksemplet fig. 4 er vist
kornkurven for 0-4 mm
fraktionen af en smelte
vandsaflejring af sand og
grus. Fordelingen af mate
rialet over 0,07 5 mm er be
stemt ved en almindelig sig
teanalyse. Den finkornede
del af materialet har følgen
de kornstørrelsesfordeling:

— fluer-indhold 6%
— sand1-indhold 5,5%
— sand2-indhold 14%.
Det samlede S1-S2 indhold

er således på 19,5% med en
fordeling på Ca. 1:3.

Såfremt et materiales mål
te SE-værdi korrigeres for
Si-S2 fraktionens bidrag til
SE-værdien, kan kurverne i
fig. 3 give en omtrentlig for
deling af filler-indholdets
komponenter.

Ved lineær interpolation
mellem S1- ogS2-kurverne i
fig. 2 ved 19,5%-indhold fas
den SE-værdi, som materia
let ville have haft, såfremt
filler-indholdet var 0%.
Dette giver en SE-værdi på

ca. 87%, altså et bidrag til
SE-værdien på 13%.

Materialet sandækviva
lent er målt til 54%.

Hvis materialet havde
manglet S1-S, fraktionen,
ville den målte SE-værdi ha
ve været 13% højere, sva
rende til 51-S2 fraktionens
bidrag til SE-værdien. Dette
bidrag er imidlertid afhæn
gig af filler-indholdets stør
relse, således at jo større fil
ler-indhold, jo mindre be
tydning for SE-værdien har
S-S2 fraktionen.

På fig. 5 er vist sammen
hængen mellem filler-ind
hold og størrelsen af reduk
tionen af S-S2 bidraget til
SE-værdien. Et filler-ind
hold på 6% vil således redu
cere betydningen afSi-S2bi
draget med 25%, altså fra
13% til ca. 10%. Materia
lets korrigerede sandækvi
valent kan herefter beregnes
til 64%: den målte SE-vær
di+ det korrigerede S1-S, bi
drag, som er den SE-værdi
materialet ville have haft,
hvis kun filler-indholdet
havde bidraget hertil.

Ved brug af kurverne i
fig. 3 kan fihler-indholdets

0/ SE

Figur 2. SE-værdi for forskellige kornfraktioner blandet op med normal-
og SE-værdi.
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Figur 4. Kornku,ve for 0-4 mm fraktion af smeltevandsaflejring.

komponenter af ler og sut
vurderes. Ved indgang på
64% SE fås ved skæring
med 6% filler-linien (ved +)
et ler/silt-forhold på Ca. 2:1,
dvs, et ler-indhold på 4% og
et sut-indhold på 2%.

Reduktion af S1/S2 — bidrag til SE

iooi

Anvendelse af
sandækvivalenten
SE-værdien kan som vika
rierende mål for den almin
delige slæmmeanalyse give
et rimeligt indtryk af korn
kurvens nederste forløb i

ler-siltfraktionen.
Indenfor den igangværen

de råstoflvalitetskortlæg
ning er sandækvivalent ana
lysen anbefalet udført som
standardanalyse til brug for
den almindelige karakteri
stik af et råstof. Således fo
reslås SE-værdien, ved fast
sættelse af relevante grænse-
værdier at indgå i vurderin
gen af et råmateriales for
skellige anvendelsesmulig
heder.

Til klassifikation af sand
grusforekomster kan følgen
de generelle inddeling i ma
terialeklasser benyttes:

Materialeklasse I:
Materialeklasse II:
Materialeklasse III:

Når sandækvivalenten i
vid udstrækning benyttes til
at vurdere et grusmateriales
plastiske egenskaber og der
med dets egnethed til vej-
formål, skyldes det analy
sens evne til på en hurtig og
billig måde at give én kend
skab til et materiales ind
hold af fine bestanddele.

Men da de plastiske egen
skaber for ler og silt langt
fra er de samme, på grund
af store mineralogiske for
skelle, må det i denne vur
dering også være af stor be
tydning at have kendskab til
en nærmere fordeling af fil
ler-fraktionens komponen
ter.

Den traditionelle anven
delse af sandækvivalenten
indenfor vejsektoren, synes
derfor umiddelbart at give
anledning til en række
tvivlsspørgsmål, som kan
have betydning for udpeg
ningen af gode og dårlige

70%
30%

<30%

råstofforekomster og den rå
stofhusholdning i øvrigt,
der lægges op til fra råstof
administrationens side.

Ud fra de krav, der i dag
stilles til stabilgrus og bund
sikringsgrus om maksimal
9% fluer-indhold og en SE-
værdi på minimum 30%, vil
et materiale, hvor den over-
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Figur 5. Sammenhæng mellem filter-indhold og størrelse af reduktion af
51S2 bidrag til SE-værdi.



266 DANSK VEJTIDSSKRIFT NR. 11 • 1984

vej ende del af filler-indhol
det (9%) er ler, ikke blive
kasseret af denne grund.
Om dette materiales plasti
ske egenskaber er væsentlig
forskellig fra et materiale
med samme SE-værdi og
med et filler-indhold på
f.eks. 20%, hvoraf måske
højst 5% er ler, og hvor bå
de en silt- og en finsands
fraktion bidrager til SE-vær
dien, er nok tvivlsomt. Et

sådant materiales frostfar
lighed vil således udeluk
kende være afhængig af silt
fraktionen.

Omvendt vil det være
sandsynligt, at hvis materia
lets 9% ler-indhold helt el
ler delvis består af plastisk
ler, vil materialet næppe
være egnet til vejformål.
Dette forhold vil dog sjæl
dent være til stede, men kan
f.eks. optræde hvor »rulle-

sten« af plastisk ler er al
mindelige.

Kan vejskader, hvor tilsy
neladende gode grusmate
rialer er anvendt — materia
ler hvor både SE- og korn
kurvekrav er opfyldt —

eventuelt skyldes et for stort
indhold af plastisk ler, som
ikke har kunnet konstateres
ved SE-analysen?

Kan et materiale, der fal
der på SE-kravet, alligevel

accepteres, hvis blot SE-
værdien korrigeres for bi
draget fra materialets ind
hold af finsand?

Eller er det muligt at en
langt større mængde af de
grusmaterialer, der i dag be
tragtes som underlødige på
grund af et for stort indhold
affiller, alligevel kan anven
des til vejformål, når filler
indholdet ikke er ler, men
silt?

Overtaksations
kommissionen for
Frederiksborg og
Vestsjællands
amtsrådskredse
Kendelse af 26. februar
1980 i sag nr. 14/1979.
Privat vej —

nedlæggelse —

landbrug.
En privat fællesvej, der

henlå som ubefæstet mark-
vej, blev nedlagt under hen
visning til, at den ikke var
eneste adgangsvej til klage-
rens matr.nr., og at de øvri
ge vejberettigede ikke var
interesseret i dens oprethol
delse. Beslutningen om ned
læggelse ophævedes af over
taksationskommissionen, da
vejen i over 50 år var benyt
tet af klageren uden indsi
gelser fra nogen side, og da
det efter det om jordbunds
forholdene oplyste måtte
anses for økonomisk ufor
svarligt for ham at anlægge
en ny adgangsvej til den på
gældende del af sit matr.nr.

Overtaksations
kommissionen for Fyns
amtsrådskreds
Kendelse af 29. september
1980 i sag nr. 10/1980.
Ekspropriations
indgrebet — vejadgang.

Overkørslen til en privat
fællesvej blev ved ekspro
priation lukket for færdsel
med køretøjer over 3,5 t,

hvorved køreafstanden mel
lem et teglværk og dets ler-
grave blev forlænget. Anta
get ved overtaksation, at
kommunen var pligtig at er
statte teglværksejeren det
herved lidte tab, idet politi
mesteren ikke havde fundet
grundlag for — før ekspro
priationen — at nedlægge
forbud mod den anførte
kørsel i medfør af færdsels
loven.

Overtaksations
kommissionen for Vejle
m.fl. amtsrådskredse
Kendelse af 24. september
1982 i sag nr. 510/1982.
Vejadgang.

Ved nedlægning af en
overkørsel til en tømrervirk
somhed etableredes en Ca.
500 m længere adgangsvej
ad ret smalle boligveje med
flere sving. For ulemper
ved driften af tømrervirk
somheden, navnlig ved at
forbindelsen mellem værk
stedet på ejendommen og
virksomhederne på arbejds
pladserne blev besværlig
gjort, tilkendtes en erstat
ning på 50.000 kr.

Overtaksationskommis
sionen for Arhus og
en del af Ringkøbing
amtsrådskreds
Kendelse af 25. marts 1982
i sag nr. 23/1981.
Landbrug — gennem-
skæring — lokalpian.

Efter at der var tinglyst
lokalplan, hvoraf fremgik,
at vejanlægget ville blive
ført over ejendommen, er
hvervede lodsejeren et are
al, der sammenlagdes med
ejendommen. Antaget ved
overtaksation, at der ved er
statning for fraskæring af
arealer fra ejendommens
driftsbygninger måtte ses
bort fra det pågældende are
al, der var erhvervet kort tid
før ekspropriationen, da eje
ren måtte være forberedt
på, at ekspropriationen ville
finde sted mod erstatning
på grundlag af eksisterende
forhold.

Overtaksations
kommissionen for
Roskilde og Storstrøms
amtsrådskredse
Kendelse af 24. juni 1981
i sag nr. 3/1981.
Landbrug — gennem-
skæring — ekstension.

I forbindelse med en vej
forlægning over en mindre
landbrugsejendom blev det
i begge instanser lagt til
grund, at ejeren i medfør af
vejlovens § 51, stk. 3, kun
ne kræve ejendommen over
taget i dens helhed. Ejeren

nedlagde imidlertid påstand
om det mindre, idet han
undtog stuehuset med et
passende tilliggende. Anta
get ved overtaksation, at
kravet savnede hjemmel.

Overtaksations
kommissionen for
Nordjyllands og Viborg
amtsrådskredse
Kendelse af 9. oktober 1981
i sag nr. 13/1981.
Landbrug — gennem-
skæring — arealpris —

fordele.
Spørgsmål om fastsættel

se af erstatning for land
brugsmæssige ulemper i
forbindelse med en vejeks
propriation, der afskar et
større landzoneareal fra de i
byzone liggende bygninger.
Antaget ved overtaksation,
at der måtte lægges afgøren
de vægt på, at der forud for
ekspropriationen på ejen
dommen havde været place
ret en nu nedlagt privat fæl
lesvej, der — med karakter
af markvej — forløb om
trent på samme sted som
den nye offentlige vej. Her
udover taget i betragtning,
at vejanlægget kunne med
føre en fordel for ejeren ved
eventuelle fremtidige ud
stykninger, og at der ved
arealerstatningen var ydet
en erstatning, der oversteg
erstatningen for almindelig
landbrugsjord. •

Jurist- og økonomiforbundets
Forlag

Kendelser om
Fast ejendom
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De irske vejes historie
v. civilingeniør H. C. Nørgaard

Da jeg besøgte Irland i sep
tember 1983 fik jeg lejlig
hed til at træffe den mand i
Irland, der ved næsten alt
om de irske vejes historie,
Peter J. O’Keeffee, B.E.,
C.Eng., M.I.E.I, Head of
Road Division, An Foras
Forbarta, hvilket sidste nær
mest svarer til vores Miljø
forskningsinstitut.

O’Keeffee var, som alle
ægte irere en mand af man
ge ord, og da jeg havde sid
det og lyttet et par timer i
hans beskedne kontor var
jeg fyldt til randen med hi
storier, tal, anekdoter og go
de råd om, hvad jeg skulle
se i Irland. Til afslutning
overrakte O’Keeffee mig
flere artikler, kort og manu
skripter til foredrag til nær
mere studium.

Da jeg senere kørte i bil
tværs over Irland til County
Mayo, fik jeg ved selvsyn
konstateret, at irske veje
tegner landets historie den
dag i dag.

Det er desværre en trist
historie. En historie om kri
ge og oprør, om besættelse,
underkuelse og udnyttelse,
om store hærstyrkers march
fra den ene ende af landet til
den anden.

Jeg skal i det følgende for
søge ganske kort at berette
om de irske vejes historie.

De ældste veje
Der er bevaret optegnelser
om de irske veje helt fra det
9ende århundrede. De for
tæller om et vidtstrakt vej-
net, hvor de bedste veje be
nævnes »Slighe», et ord der
er afledt af »Sligid« som be
tyder at falde.

En Slighe var defineret
som en vej tilstrækkelig
bred til at to store stridsvog

ne uhindret kunne passere
hinanden. Der anføres også
et andet ord for vej, der er
almindeligt anvendt i dag,
nemlig »route», som kom
mer fra det latinske »via

rupta», der betyder en vej
hugget gennem skov.

Det er også bevist, at der
eksisterede hestetrukne vog
ne i Irland på denne tid.

På flere af de keltiske

stenkors fra det 8ende år
hundrede er afbildet tohju
lede køretøjer forspændt
med en eller flere heste.
Hjulene er forsynet med 8
egre. Det er formodentlig
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Fig. 1. Således omtrent har det irske vejnet set ud omkring det 9ende århundrede. Hovedve/ene, de såkaldt
Slighe, med forbindelsesveje forbinder det tætbefolkede østland med de mange klostre og borge, der ligger
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stridsvogne, der her er afbil
det, se fig. 2.

Man ved også, at der blev
bygget talrige broer, hvilket
ikke kan forundre nogen,
der har krydset de utallige
vandløb og floder overalt i
landet. Der er ikke fundet
spor af disse tidlige broer.

Derimod er der talrige ar
kæologiske fund af de så
kaldte »Toghers, en vejbe
fæstelse over moser beståen
de af egeplanker lagt på
sveller, fæstnet til under-
grunden med lodrette ned
rammede pæle. Bredden af
vejen var omkring 1,5 m og
formodentlig kun beregnet
til fodgængere. Moserne i
Irland er af stor udstræk
ning og danner mange ste
der barrierer mellem hele
landsdele. Et særligt inter
essant mosefund blev gjort i
1932. Her var der lagt fire
lag egebjælker skiftevis på

langs og på tværs af vejen.
Ovenpå var lagt et lag grus,
og ovenpå gruset et lag 1”
tykke birkegrene tæt sam
men. Der har formodentlig
været et lag jord ovenpå bir
kegrenene. Vejbredden var
her Ca. 3,5 m, så den har
været beregnet til tungere
køretøjer, se fig. 3.

Det kan undre, at der på
et så tidligt tidspunkt fand
tes et udbygget vejnet i Ir
land. Der var den gang om
kring 1/2 million irere, der
levede i mindre samfund,
der ikke havde nogen ud
præget trang til at pleje
samkvem med hinanden,
tværtimod. Men fra tid til
anden beherskedes hele øen
af en konge, som af militære
grunde ønskede at kunne
færdes overalt.

periode og se, hvad der ske
te omkring år 1170, da de
normanniske riddere var
kommet over fra England
og havde erobret hele Ir
land. Normannerne indfør
te feudale tilstande, delte
landet op i Counties og be
fæstede deres magt ved at
bygge borge. De grundlag-
de også 50 nye byer. Under
deres regime blev en vej de
fineret som »Kongens be
standige ret til passage for
ham selv og hans undersåt
ter over en anden mands
land». Vedligeholdelsen af
vejene var pålagt den stedli
ge borgherre.

Vejenes standard blev bi
beholdt, og der blev bygget
talrige nye broer. Det var
mest træbroer, for Irland
var dækket af vidtstrakte
skove, og der fandtes dygti
ge tømrere. Træbroerne
havde dog to fejl. De blev
ofte skyllet væk ved storm
flod, og det var let for en
f]endtlig styrke at rive dem
ned eller brænde dem af.
Omkring år 1300 begyndte
man at mure broerne op af
sten. To af disse broer be
nyttes den dag i dag.

Den ene er bygget 1319
og fører over floden Liffey
ved Kilcullen, den anden er
bygget 1320 og fører over
the Barrow ved Leighlin.
Begge broer er bygget som
buebroer med 6 til 7 fag.
Fig. 4 viser en bro bygget

efter samme princip. Den er
fra 1470 og fører over flo
den Boyne ved Trim.

Normannernes regime
slutter — englænderne
kommer ind
Omkring 1350 begyndte
normannernes herredømme
at smuldre. De store godser
med deres stærkt befæstede
borge forfaldt. Og med dem
forfaldt vejene og broerne.
De irske stammekrige blus
sede op, og det blev både
vanskeligt og farligt at rejse.

Da Henrik VIII kom på
tronen i 1485 var det engel
ske herredømme i Irland re
duceret til at omfatte Dub
lin med de omliggende
landskaber Kildare, Meath
og Louth.

Henrik VIII påbød en ny
politik med undertrykkelse
og kolonisation, som bl.a.
indbefattede en ændring i
vej- og brobyggeriet. Men
den trængte ikke igennem
før i det l7ende århundre
de.

I et skrift fra 1596 »A
View of the State of Ire
land» af en herre ved navn
Spenser står der om farerne
ved at rejse i Irland bl.a. føl
gende: »Jeg ville ønske der
blev givet ordre til at hugge
ud gennem skovene, så der
blev et frit rum omkring ve
jene på 100 yards (ca. 90 m)
for at sikre de rejsende, som
ofte på sådanne farefulde

Fig. 2. På foden at etkeltiskstenkors fra det 8ende århundrede erafbil
det et tohjulet køretøj trukket at et spand heste. Forrest to ryttere med
skjolde over ryggen. Hvad den lille hund laver oppe over kørehestene,
melder historien ikke noget om.

Normannernes rige
Lad os forlade den keltiske

Fig. 3. Opbygningen al en ve/betæstelse fra keltisk tid — en Togher — Fig. 4. Vejbro fra 1470 over floden Boyne ved byen Trim.
fundet i en mose i 1932.
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steder bliver udplyndrede af
røvere, ja undertiden myr
dede... Desuden burde der
langs alle hovedveje bygges
stengærder, så der kun blev
en 40 fod (Ca. 12 m) bred
passage, således at tyve og
røvere om natten lettere kan
forfølges og nedkæmpes».

Disse høje stengærder og
tætte hække findes stadig de
fleste steder langs vejene i
Irland. Det kan godt virke
irriterende på en bilturist i
dag at få udsynet begrænset,
rent bortset fra at udsynet
for modgående trafik på de
snoede veje i forvejen er lig
nul.

Det er fra disse år, om
kring 1530, at kartografien
vinder frem i Europa. Det
første kort, man hører om i
Irland, er fra 1538. Det er
farvelagt og ukorrekt pro
portioneret, tegnet af en
anonym kartograf. Men det
er specielt interessant, fordi
det er det første irske vej-
kort, der bl.a. angiver tre
hovedveje ud fra Dublin —

til Drogheda mod nord,
mod vest til Delvin og mod
syd gennem Kilcullen og
Carlow til Leighlin Brigde,
altså over de to broer, som
er nævnt tidligere.

Det var forbundet med fa
re at drage ud for at kort
lægge de fjernere områder.
En vis Richard Barthlett
blev halshugget af nogle gæ
lere fra Donegal. De brød
sig ikke om at få deres land
»opdagete.

Den første hovedlande
vejsiov
Vi skal frem til 16-hundrede
tallets begyndelse, før der
sker noget af betydning
med vejene i Irland.

Kong James I’s parla
ment, som sad i Dublin fra
1613 til 1615 vedtog en
række vejlove, hvoraf kun
én fik blivende betydning.
Det er »The Highway Act
— hovedlandevejsloven om
vedligeholdelse af broer og
bærende vejbelægninger
over moser. Loven indførte

nemlig det berygtede sy
stem med lovbestemt ar
bejdsydelse — det samme
system, som i Frankrig un
der navnet Corvée var med
virkende til at fremme den
franske revolution. Syste
met med bøndernes tvung
ne arbejdskraft fungerede i
Irland til 1763.

Der skete en bemærkel
sesværdig ændring af det ir
ske landskab gennem det
l7ende århundrede. Om
kring år 1600 var 1/8 aflan
det dækket af skov. Ar 1700
var skovene næsten for
svundet. Træet var brugt
som trækul til fremstilling
af jern.

Englænderne græd tørre
tårer over tabet af skovene.
Det fjernede de irske rebel
lers sikre skjul, det gjorde
det sikrere at rejse og ulvene
blev udryddet. Ulvene hav
de været en evig trussel for
de rejsende.

Cromwells hær landede i
Ringsend i 1649, hvorefter
hæren drog hærgende og
plyndrende gennem hele
landet i et sandt blodbad. Vi
ved meget lidt, om hvilke
veje han fulgte, og hvordan
disse veje var, men han sy
nes ikke at have anvendt no
gen form for køretøjer. Bed
re stillede det sig under Wil
liam af Oranges felttog
1689-90. En belejringsstyr
ke på 153 ammunitionsvog
ne, 400 trækheste, en kran
og en reservekanontrans
port tilbagelagde de 30 mi
les (ca. 48 km) fra Cashel til
Limerick på to dage. Der
må have været en eller an
den form for bæredygtig
vej, for at dette kunne gen
nemføres.

Irlands kortlægning
»Fra Henry VIII til William
2 har de irske kort først og
fremmest tjent militære for
mål, dernæst stadfæstet
konfiskation af land«. Den
ne noget nedslående på
stand blev fremført af en
kendt irsk historiker i 1961,
og den er aldrig blevet gen-

drevet.
Ikke desto mindre blev

der i 1673 trykt et general-
kort over Irland, som anses
for et af de mest nøjagtige
kort over noget land hidtil.
Kortet blev påbegyndt af
Sir William Petty i 1654 og
blev kendt videnom som
»The Down Survey<. En
senere kartograf, Robert
Morden, arbejdede videre
på Petty’s kort og tilføjede
bl.a. en række hovedveje.
Morden’s kort viser, at der
i slutningen af det i 7ende

århundrede var mindst
1900 miles (ca. 3.060 km)
hovedveje. Det moderne ir
ske primærvejnet følger me
get nøje de næsten 300 år
gamle hovedveje. (Fig. 5).

The Grand Jury
Helt fra normannernes tid
havde der eksisteret en
»Grand Jury«, en overnæv
ningedomstol. Denne insti
tution fik efterhånden tillagt
sig en usædvanlig blanding
af forpligtelser og beføjelser
hvad angik grevskabernes

Fig. 5. Blad af kortbog, udarbejdet at Taylor & Skinner i ca. 1750. Kort-
bogen indeholdt detailkort over næsten hele Irland.
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administration. Dets med
lemmer var hovedsagelig
velhavende jordbesiddere,
valgt af den af kongen ud-
nævnte administrative em
bedsmand og dommer (she
nf) i hvert grevskab. »The
Grand Jury» trådte sammen
to gange om året for et dom
merkollegium, hvor man
blandt andet gennemgik de
vejplaner, der var blevet fo
relagt »The Grand Jury».
Denne fremgangsmåde til
bestemmelse afvejbyggeriet
var stadfæstet ved en lov af
1710. 11739 blev loven ud
videt således, at The Grand

Jury kunne ekspropriere
land til vejanlæg, undtagen
»haver, frugtplantager og
selve jerland».

En fly lov, vedtaget 1765
ophævede den tvungne ar
bejdsydelse og indførte et
helt nyt begreb — fremfø
relse af vejprojekter på pri
vat initiativ. Reglerne var
ret indviklede, men der
skulle i hvert tilfælde fore
lægges en vejplan og et
overslag over omkostnin
gerne. For at blive godkendt
af The Grand Jury måtte
hvert anlægsarbejde ikke
overstige 50 £ eller 7 shil

lings pr. perch (21 fod),
hvilket vil sige, at de enkelte
anlægsarbejder havde en
længde på 300 meter. Vej
breden var typisk Ca. 6 me
ter og vejbelægningen en
blanding af ler og grus i 40
cm tykkelse. Man kunne
altså få bygget en sådan vej
for godt 3.000,- kr. pr. km.
Det må vel siges at være
dyrt, når pengenes værdi på
den tid tages i betragtning.
Men det var jo et uvejsomt,
ofte stærkt kuperet terræn
skiftende med moser og
klippegrund.

I vejbyggeriet indgik talri

ge broer, og vi har et eksem
pel på, hvad det kostede at
bygge en bro. En entrepre
nør fik i midten af 17-hun
drede-tallet overdraget at
bygge en bro af tilhugne
sten, 88 fod lang (27 m), 20
fod bred (6,1 m) og 24 fod
høj (7,3 m) med tre buer af
20 fods spændvidde for 400
£ (8.000,- kr.).

Det nye system satte et
enormt vejbyggeri i gang.

I perioden 1710 til 1830
blev hele det irske vejnet
udbygget. En vidtberejst
engelsk oberst udtalte, efter
en tur gennem Irland i 1766
»at han ikke kendte noget
andet land, hvor der var så
mange og gode veje som i
Irland». Ifølge et omfatten
de kortværk, udgivet 1778
havde det samlede lande
vejsnet en udstrækning på
8.000 miles (ca. 13.000 km).

Men folkemængden i Ir
land var også steget fra om
kring 2 millioner i 1731 til
4’/2 million i 1791. I 1834
toppede tallet med næsten 8
millioner indbyggere. Den
ne eksplosive befolknings
vækst har selvsagt forårsa
get en stærkt stigende tra
fikintensitet. Men så kom
de frygtelige hungers-år og
den deraf følgende emigra
tion, som halverede befolk
ningstallet. I dag har Irland
lidt under 5 millioner ind
byggere.

Diligencen og
postvognen
I begyndelsen af den l8en-
de århundrede kom de før
ste offentlige diligencer på
hovedvejene. Man har fun
det frem til rejsetiderne for
nogle strækninger (fig. 6).
Fx tog det 5 dage at køre fra
Limerich til Dublin i 1750.
11780 tog det 3 dage og i
1815 kun 32 timer. Denne
markante reduktion at rejse-
tiden må delvis tilskrives ve
jenes udbygning, men den
forbedrede konstruktion af
vognene har selvsagt også
spillet en rolle.

I 1729 blev den førsteFig. 6. Kort over postruter i Irland år 1803 med angivelse at vejlængder og ankomsttider målt ud fra Dublin.
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bomvej (turnpike road) op
rettet mellem Dublin og
Kilcullen Bridge.

I hele den nordvestlige
del af Irland var der ingen
bomveje. Det skyldtes en
meget ringe trafik og fri ad
gang til transport søværts
eller ad kanaler.

Der fastsættes regler for
vejenes konstruktion
Med postvognene og bom
vejeen kom de første Iovbe
falede regler for vejenes
konstruktion. Især var det
vigtigt for regeringen at
postvognene kom hurtigt og
sikkert frem. De eksisteren
de veje skulle ændres, så
vejbredden blev 42 fod (Ca.
13 m) mellem grøfter eller
hegn. Vejene måtte ikke ha
ve en hældning i længde
profilet på mere end 1 fod
på 35 fod, eller ca. 30,0 %o.
Ligeledes skulle bratte
sving rettes ud, men man
fastlagde ikke nogen be
stemt geometrisk kurve i
horisontalt plan. Man nøje
des med at »runde hjørner
ne afe på fri hånd. Denne
noget lemfældige måde at
rette svingene ud på er mere
forståelig, når man rar op
lyst, at max. hastigheden for
en postvogn — ned ad bak
ken — var 12 miles i timen
(Ca. 20 km/t.).

I årene 1815-20 introdu
cerede man i Irland to nye
typer vejbefæstelser, se fig.
6. Den ene var konstrueret
af skotten J.L. Macadam og
anvendes den dag i dag.
Den anden skyldtes den
kendte engelske vej-, bro-og
kanalbygger T. Telford.

The Grand Jury ansatte
bestyrere afbomvejene med
beføjelse til at optage lån.
Pengene skulle gå til udbyg
ning af vejnettet, så det blev
i overensstemmelse med
den standard, der var vedta
get i loven.

I løbet af 11 år fra lovens
ikrafttræden blev 2.068 mi
les eller Ca. 3.200 km veje
besigtiget og de nødvendige
forbedringer planlagt.

Det var ikke billigt at ra
udbygget postvogns-vejnet
tet. I begyndelsen af 18
hundrede tallet blev der
brugt Ca. 300.000 £, og ud
gifterne voksede til omkring
1840, da jernbanerne træng
te frem. Den første jernbane
blev åbnet i 1834 mellem
Dublin og Kingstown. Den
blev en enorm succes. I de

første 6 måneder benyttede
henved 350.000 rejsende
dette nye vidundertrans
portmiddel. Det var begyn
delsen til enden for postvog
ne og diligencer.

For at kunne planlægge et
landsdækkende jernbanenet
var det nødvendigt at foreta
ge en omfattende trafiktæl
ling på alle hovedlandeveje.

Denne trafiktælling, som
fandt sted i 1837, var den
første af sin art, foretaget
noget sted i verden. Det var
også ved denne lejlighed, at
man for første gang anvend
te en grafisk fremstilling af
trafikvolumenet i form af
»flow chartse, se fig. 7. I
1859 havde Irland et jernba
nenet på 1188 miles. An-

Re’otive Quontjties of Traffic in Djf-ferent Directions

Relative Number of Possengers in Differeni .Directions by Regular
Public Conveyonce

FIG.1 . SECTIONS OF TRAFFIC FLOW MAPS, H. HARNESS, 1837

Fig. 7. Grafisk fremstilling af de relative trafikmængder og passagerantallet med offentlige befordringsmidler
udarbejdet efter en fra fiktælling 11837. Det var første gang i verdenshistorien at en sàdan fra fikanalyse blev
foretaget.
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lægsomkostningerne beløb
sig til 17’/2 million £.

Hungersårene
I de frygtelige hungersår
1846-47 kom vejene igen i
fokus som beskætigelsesar
bejder.
356.000 arbejdere, hovedsa
gelig fra den fattige og ud
hungrede landbefolkning
fik hermed mulighed for at
tjene til det daglige brød —

men heller ikke mere. Fra
oktober 1846 til juni 1847
blev der af offentlige midler
anvendt 4½ million £, hvor
af 8% gik til kontrol, tilsyn
og arbejdsredskaber. Det vil
sige, at en arbejder tjente
Ca. 11/2 £ om måneden.

Vejnettet blev i disse hun
gersår forøget med Ca.
30.000 miles. Men mange
af de nye veje viste sig at ha
ve ringe eller ingen trafikal
betydning. Som en følge af
det drastiske fald i befolk
ningstallet lå tusinder af mi
les øde hen og forladt. Man
kan finde spor af dem end
nu, som stier eller ufarbare
markveje over moser, heder
eller gennem bjerge.

Jernbanen havde brug
for vejene
Vejene tabte ikke helt deres
betydning med jernbaner-
nes fremtrængen, hvilket
fremgår af, at der i årene
1896 til 1899 blev anvendt i

gennemsnit 775.000 årligt
til vedligeholdelse af 54.000
miles landeveje og biveje.
Nu var det ikke hovedlande
veje mere, men tilførselsve
jene til jernbanen, der blev
arbejdet på.

11857 ophævede man op
krævning af bompenge på
hovedlandevejene, fordi der
ikke var trafik nok til at det
kunne betale sig.

Når man læser om det ir
ske vejvæsens organisation
og administration, de utalli
ge love og forordninger,
som parlamentet i Dublin
udstedte gennem mere end
300 år, må man hele tiden
tænke på, at Irland var en
del af det britiske imperi

um. Det var hovedsagelig
englænderne, eller i alle fald
efterkommere af engelske
indvandrere og erobrere,
der styrede landet. De kræ
vede et udbytte af deres sto
re investeringer hovedsage
lig i form af agrar-produk
ter, der skulle transporteres
langvejs fra til havnene. Det
krævede ro og orden i et re
belsk land, hvilket igen be
tød store militær forlægnin
ger.

Derfor var veje nødvendi
ge, og derfor fik Irland i det
l7ende, l8ende og l9ende
århundrede Europas bedst
udbyggede vejnet.

Ministeriet for offentlige
arbejders skrivelse af 28.
januar 1983 om udpant
ning for udgifter til etab
lering af overkorsler til
private fællesveje (j.nr.
560-05-00-01 kl).

I skrivelse af 17. januar
1983 (j.nr. 5132-1-2-5 A.
63) har forvaltningen anmo
det ministeriet om en udta
lelse om, hvorvidt bestem
melsen i privatvejslovens §
65 omfatter udgifter til
etablering af overkørsler til
private fællesveje.

Det er i skrivelsen oplyst,
at Haderslev kommune som
vejmyndighed har forlangt,
at der i forbindelse med fær
diggørelse af byggemodnin
gen i et kommunalt udstyk
ningsområde skal etableres
befæstede overkorsler ved
kommunens foranstaltning.

Lodsejerne blev underret
tet herom ved skrivelse af
12. maj 1978.

I den anledning skal man
meddele følgende, idet man
forudsætter, at de private
fællesveje er omfattet af be
stemmelserne i privatvejslo
vens afsnit III:

I henhold til privatvejslo
vens § 48 finder bestemmel
serne i kapitel 6 i lov om of
fentlige veje om bl.a. etable
ring af overkørsler anven
delse for private fællesveje
af klasse 1-111. I medfør af
70, stk. , i lov om offentli
ge veje kan vejbestyrelsen
stille krav om overkørslens
udformning og kræve, at
den selv skal forestå arbej
det mod godtgørelse af ud
gifterne.

Vej myridigheden kan så
ledes kræve at forestå etab
lering af overkørsler til pri
vate fællesveje på lodsejer
nes regning. Udgifterne
herved må betragtes som
udgifter, som kommunen
betaler forskudsvis efter lo
ven, og beløbet må derfor
kunne inddrives efter be
stemmelsen i privatvejslo
vens § 65.

Det skal dog tilføjes, at
det er en forudsætning, at

kommunen har truffet den
pågældende beslutning som
vejmyndighed i medfør af
privatvejslovens § 48 og ik
ke som udstykker — eventu
elt sælger — af grundene i
den kommunale udstyk
ning. Da det ikke fremgår af
førnævnte skrivelse af 12.
maj 1978, om beslutningen
er truffet i medført af pri
vatvejslovens bestemmel
ser, må det forudsættes, at
det på anden måde kan fast
slås, at beslutningen er truf
fet i medfør af privatvejslo
vens § 48.

Ministeriet for offentlige
arbejders skrivelse af 9.
marts 1983 om opkræv
ning af vejbidrag ved
vejmyndighedens udfø
relse af et vedligeholdel
sesarbejde på et en pri
vat fællesvej på landet
(j.nr. 564-04-19-11).

I en gennem Stenlille
kommunalbestyrelse mod
taget skrivelse af 12. sep
tember 1982 har De sam
men med en række lodseje
re ved den private fællesvej
Granbakkevej klaget over
kommunens opkrævning af
udgifterne ved istandsættel
se af vejen.

Det fremgår af sagen,
at kommunalbestyrelsen

den 25. marts 1981 afsagde
kendelse om istandsættelse
og vedligeholdelse af Gran
bakkevej,

at lodsejerne efter kendel
sen selv skulle udføre vedli
geholdelsen af vejen,

at vedligeholdelsespligten
er fordelt mellem lodsejerne
således, at hver enkelt lods
ejer skal vedligeholde en be
stemt strækning af hen
holdsvis vejdel I og vejdel
II,

at den fornødne opmå
ung og afmærkning af vejen
er gennemført i efteråret
1981, hviiket lodsejerne
blev underrettet om ved
skrivelse af 8. december
1981,

at kommunalbestyrelsen
ved besigtigelse afvejen den
12. maj 1982 fandt, at det
pålagte arbejde ikke var ud
ført, og

at kommunalbestyrelsen
derfor den 14. maj 1982
meddelte lodsejerne, at ve
jen ville blive istandsat ved
kommunalbestyrelsens for
anstaltning på de vedlige
holdelsespligtiges regning i
medfør afprivatvejslovens §
20.

Ministerielle
afgørelser
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Det fremgår endvidere af
sagen, at kommunalbesty
relsen i juni 1982 lod vejdel
I samt vejdel II til matr.nr.
26 aæ Assentorp, istandsæt
te. De lodsejere, der har fàet
tildelt denne vejstrækning,
er blevet opkrævet vejbi
drag svarende til længden af
det vejstykke, som den en
kelte lodsejer er pålagt at
vedligeholde.

De har i Deres skrivelse
kritiseret den måde, udgif
terne til det udførte arbejde
er fordelt på, idet denne
medfører, at en række lods
ejere fritages for at betale til
den del af arbejdet, der ved
rører vejdel II. De finder, at
udgifterne bør fordeles mel
lem samtlige lodsejere i
overensstemmelse med ken
delsen af 25. marts 1981.

I den anledning skal man
meddele følgende:

I henhold til lov om pri
vate fællesveje, § 20, stk. 3,
skal vejmyndigheden, når
færdselsmæssige hensyn
gør det påkrævet, foranledi
ge, at arbejder, der ikke er
udført rettidigt, udføres ved
kommunens foranstaltning
for de vedligeholdelsesplig
tiges regning.

Det må bero på et skøn,
som det tilkommer kommu
nalbestyrelsen at udøve,
hvornår og i hvilket omfang
færdselsmæssige hensyn
gør det påkrævet at udføre
et vejarbejde, og ministeriet
finder ikke, det har grund
lag for at kritisere, at kom
munalbestyrelsen kun har
istandsat vejen frem til
matr.nr. 26 aæ.

Da arbejdet således kun
omfatter en del af vejen, og
da den enkelte lodsejers
vedligeholdelsespligt består
i at vedligeholde et konkret
vejstykke, giver førnævnte
lovbestemmelse kun kom
munalbestyrelsen lovhjem
mel til at opkræve udgifter
ne hos de lodsejere, der er
forpligtiget til at vedligehol
de den del af vejen, der er
omfattet af det udførte ar
bejde.

Kommunalbestyrelsen
har således ikke juridisk
grundlag for at fordele ud
gifterne vedrørende vejdel
II mellem samtlige lodseje
re, og ministeriet har derfor
heller ikke mulighed for at
pålægge kommunalbestyrel
sen en sådan fremgangsmå
de.

Det tilføjes, at såfremt
lodsejerne på privatretligt
grundlag kan blive enige
om at fordele udgiften på en
anden måde, kan denne for
deling træde i stedet for den
foretagne fordeling.

Ministeriet for offentlige
arbejders skrivelse af 17.
marts 1983 om opgivelse
af tankanlæg (j.nr. 587-
13-00-13).

I skrivelse af 28. decem
ber 1982 har Uno-X Benzin
AIS klaget over, at amts
kommunen har afslået sel
skabets ansøgning om tilla
delse til oprettelse af tank-
anlæg på matr.nr. 20 q, Jek
sen by, Adslev sogn, tilhø
rende mekaniker N.N.

Uno-X har anført, at me
kanikeren har overtaget
ejendommen med forvent
ning om oprettelse af ben
zinanlæg, der skulle være et
væsentligt tilskud til virk
somheden på ejendommen.

I sin udtalelse over sagen
har amtskommunen oplyst,
at der tidligere har været et
Shell-anlæg på ejendom
men, men at det blev ned
lagt for ca. 10 år siden.
Amtskommunen er af den
opfattelse, at tankanlægget
på ejendommen må anses
for opgivet og har under
henvisning til § 104 i vejlo
ven affærdselsmæssige hen
syn nægtet at give ny tilla
delse.

Amtskommunen har end
videre oplyst, at ejendom
men er beliggende ved ven
stre side af landevej 511,
Randers-Hadsten-Skander
borg, km 43,976-44,0 19, og
at der til ejendommen er re
gistreret overkørsler til er
hvervsvirksomhed med

benzintankanlæg.
Det fremgår af sagen, at

amtskommunen ikke har ta
get noget initiativ til æn
dring af adgangsfortegnel
sen, uanset at tankanlægget
efter amtsrådets opfattelse
må anses for opgivet og har
heller ikke på anden måde
gjort dette forhold gælden
de eller søgt forholdet afkla
ret, før ansøgningen om det
nye anlæg forelå.

Der foreligger ikke oplys
ning om, at den eller de for
rige ejere udtrykkeligt har
givet afkald på tanktilladel
sen eller har rådet på en så
dan måde, at det måtte være
klart for N.N. ved erhver
velsen af ejendommen, at en
genoprettelse af tankanlæg
på ejendommen var opgi
vet.

I den anledning skal man
meddele, at ministeriet efter

NFV-rapport
»Vibrationer
fra vejtraflk
Rapport nr. 21 »Vibrationer
från vägtrafik — orsaker åt
gärder och regler» er udar
bejdet af Nordisk Vejtek
nisk Forbunds udvalg 64,
Miljø.

Mennesker er i stand til at
registrere selv svage rystel
ser, som overføres til krop
pen. Dette har i forbindelse
med en mere bevidst hold
ning til miljøet omkring os
— og en øget anvendelse af
tunge køretøjer på vejnettet
— ført til reaktioner fra be
boere om rystelser fra vej-
trafikken.

Rapporten indeholder en
kort beskrivelse af vibratio
ner og disses spredning fra

det foreliggende er af den
opfattelse, at tanktilladelsen
— der efter det oplyste an
ses for at være knyttet til
ejendommen — næppe kan
anses for opgivet. Ejeren
må derfor antages at være
berettiget til at genoprette
anlægget i dets tidligere om
fang med Uno-X som leve
randør, uden at en ny tilla
delse er fornøden. Udvidel
se af anlægget kræver der
imod amtskommunens tilla
delse i henhold til § 104 i
vejloven.

Ministeriet har ikke her
ved taget stilling til spørgs
målet om, hvorvidt de an
læg, der agtes etableret på
ejendommen til erstatning
for de nedlagte, kan gen
nemføres efter de byggeli
niebestemmelser, der er
fastsat for ejendommen. •

kilden. Det er desuden for
søgt at give et talmæssigt
billede af menneskers føl
somhed over for vibrationer
samt foreliggende uden
landske grænseværdier for
mulig skade på bygninger.

Ingen af de nordiske lan
de har regler, som fastlæg
ger tilladte vibrationer fra
vejtrafik. Der er dog i de re
spektive landes lovgivning
indeholdt bestemmelser,
som åbner mulighed for at
påvirke forholdene både ved
planlægning og drift af vej
nettet. Disse bestemmelser
er nærmere beskrevet i rap
porten.

1W
Nordisk
Vejteknisk
Forbund

VIBRATIONER FRÅN VÅGTRAFIK
O,k.r, åtgrd.r oh r.gI.r

,v
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Differentierede
hastighedsgrænser i byer

Ole Bach drager i Dansk
Vej tidsskrift nr. 10/84 nog
le tilsyneladende meget sik
re konklusioner vedrørende
hastighedsgrænser i byer
(s. 228 if).

En af dem lyder bl.a. »Et
differentieret hastigheds
grænsesystem er derfor at
foretrække frem for gene
relle hastighedsgrænser,
både fra uheidsmæssige og
trafikøkonomiske synsvink
ler.(<

Denne kontante konklu
sion bygger på en række
antagelser:

1. Nyborg er typisk for

alle bymæssigt bebyggede
områder i Danmark

2. Hastighedsforholdene
er for et stort antal stræk
ninger anslået, idet der ikke
foreligger målinger fra dis
se strækninger,

3. Endelig er resultaterne
baseret på nogle gættede
ændringer i kørehastighe
derne på gader, hvor den
gældende hastighedsgræn
se ændres.

Hele artiklens konklusi
on bæres af disse antagel
ser, og Ole Bach indvier ik
ke læseren i, hvor følsom
me resultaterne måtte være

over for ændringer i disse
antagelser.

Ole Bachs resultater vir
ker så meget desto mere
overraskende i lyset af un
dertegnedes forskning på
området. Analyser af sam
menhørende tal for tilska
dekomne og hastighedska
rakteristika for 65 bygader
peger på, at der er en enty
dig, positiv sammenhæng
mellem antal tilskadekom
ne og gennemsnitshastighe
den på en given strækning.
Denne sammenhæng er
kraftigst for facadeløseveje
og knap så kraftig for villa-

veje. Baseres Ole Bachs
regnestykke på disse (måle)
resultater kan der ikke ses
nogen færdseissikkerheds
mæssig begrundelse for at
foretrække differentierede
hastighedsgrænser frem for
generelle.

Vi håber at kunne belyse
dette resultat mere indgå
ende i Dansk Vejtidsskrift
nr. 12/84.

Med venlig hilsen

Lars K. Thomsen
Ulla Engel og Lars Krogsgård Thom
sen, forskere i Rådet for Trafiksikker
hedsforsknings sekretariat.

Svar tU Ulla Engel og Lars Krogsgård Thomsen

Lars Thomsen og Ulla En
gel skal medgives, at den
konklusion, som de refere
rer til i deres læserbrev,
kan misforstås, hvis den
rives ud af den helhed den
indgår i. Jeg tror, at even
tuelle misforståelser lettest
ryddes af vejen ved at slå
følgende fast:

1. Hvorvidt generelle el
ler differentierede hastig
hedsgrænser giver størst
uheidsbesparelse affiænger
helt af, hvilken generel
hastighedsgrænse, jfr. figur

i min artikel i oktober-
nummeret.

2. Det sikkerhedsmæssi
ge udbytte af en hvilken
som helst hastighedsgræn
se er afhængig af om græn
sen overholdes. Lave ha
stighedsgrænser på 40-20
km/t, som der er forudsat
anvendt i nogle af mine be
regninger overholdes kun,

hvis de understøttes af fysi
ske foranstaltninger. Skilt
ning kan ikke anvendes ale
ne, såfremt man vil indløse
de sikkerhedsmæssige mu
ligheder, der ligger i anven
delsen af differentierede
hastighedsgrænser.

Lad mig derefter frem
hæve, at hovedresultatet af
min undersøgelse er, at så
fremt de anvendte hastig
hedsgrænser overholdes,
vil en given uheidsbespa
relse koste mindre i »forø
get tidsforbrug» ved anven
delsen af differentierede
hastighedsgrænser end ved
anvendelse af generelle
grænser. Dette er tilfældet,
fordi man kan sætte ind
netop de steder, hvor
uheldsopgørelser har vist,
at der sker flest uheld.

Hvis målet alene er at re
ducere uheldstallet uden
hensyn til biltrafikkens

tidsforbrug, bør man natur
ligvis anvende så lave
grænser som muligt, f.eks.
et hastighedsgrænsesystem
som forudsat i vejnet II i
min undersøgelse (basisha
stighed 50 km/t og 30 eller
15 km/t på de mest uhelds
belastede dele af nettet).

Vedrørende Lars Thom
sens og Ulla Engels opfat
telse af mine »antagelser»
kan siges:

1. Det er korrekt, at mine
konklusioner alene baseres
på beregninger fra Nyborg.
Det kunne naturligvis være
interessant at se, om bereg
ningerne giver samme
resultat i andre byer. En så
dan opfølgning af min
undersøgelse ser jeg gerne.

2. Beregningerne baseres
på hastighedsmålinger på
20 gadestrækninger i Ny
borg. Dette forekommer
mig at være et rimeligt godt

grundlag at arbejde videre
på.

3. Resultaterne er ikke
baseret på nogle gættede
ændringer i kørehastighe
den, men på viden om den
eksisterende hastigheds
spredning på 20 gadestræk
finger i Nyborg og en for
udsætning om, at de an
vendte hastighedsgrænser
overholdes. En forudsæt
ning der er gjort rede for i
artiklen.

Enhver undersøgelse om
konsekvenserne af at ændre
ved trafikken må baseres på
en række forudsætninger.
Disse forudsætninger må
naturligvis forbedres efter
hånden som vi bliver kloge
re og far økonomiske mid
ler til at gøre dette.

Ole Bach
Lec.Tech. Civilingeniør

Trafikplanlægger hos Cowiconsult,
Rådgivende Ingeniører AIS

Læserbrev
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Lærebog i Vejbygning.
Bind 1 (trafik og geome
tri) og bind 2 (jord og be
fæstelser). Redigeret af
Bent Thagesen. Polytek
nisk Forlag 1984. Pris
incl. moms: bind i 160
kr., bind 2 135 kr.

Den 13. september 1984
blev en mærkedag i dansk
vejbygningslitteraturs histo
rie. Polyteknisk Forlag
holdt en ny lærebog i 2 bind
over dåben. Sammenlagt
700 sider om stort set alt in
den for vejbygningsfagene.

Bind i omfatter trafik og
geometri. På 380 sider gen
nemgås historie og lovgiv
ning, trafikale forudsætnin
ger (dvs. trafikprognoser,
kapacitet mv.), geometri,
udstyr og uhelds- og støjbe
kæmpelse.

Afgrænsningen til de
nærliggende fag trafikplan
lægning og trafikteknik er
— som i praksis — ikke helt
klar. F.eks. er alt om lysre
gulering udeladt. Men læ
serne får en tilpas indføring
i de grundlæggende plan
lægningstekniske problem-
stillinger og så meget vej
ledning i kapacitetsbereg
ning, at man kan afgøre
f.eks. om lysregulering kan
komme på tale. Vil man så i
givet fald vide mere, må
man ty til anden litteratur.

Afsnittene om vejgeome
tri er væsentlig mere dybt
gående, som de også skal
være i en vejbygningslære
bog. Man får en fin indfø
ring i problemstillingerne;
også nogle, som det ikke har
været så let før at gå til.
F.eks. vejafvanding, af
mærkning og beplantning.

Men det svære er ikke
blevet lettere. Det gamle
problem om bilen, der kører
i kurve og gerne skulle have
en passende centrumsrettet
kraft foruden reaktionen på
tyngdekraften, er ikke ble
vet nemmere at forstå. Jeg
tror nu nok, at figuren, der
ledsager teksten, er forkert,
men formlerne er rigtige, og
det er jo det vigtigste!

Selv om der er et afsnit på
22 sider om trafiksanering,
savner jeg nok lidt mere om
vejgeometri i byområder.
F.eks. om tværprofiler af
bygader, kurveforhold mv.
Alle er jo enige om, at det er
i byerne, opgaverne koncen
treres i de kommende år.

Bind 2 omfatter jord og
befæstelser. På 320 sider
gennemgås jordarbejder,
vejbefæstelser, udførelse af
vejarbejder (dvs, arealer
hvervelse og entrepriser) og
drift og vedligeholdelse.

Her er afgrænsningen til
nærliggende fag måske end
nu mere vanskelig, men jeg
synes, at der er gjort en
meget rimelig afgrænsning
til f.eks. geoteknik og an
lægsteknik.

Af spændende nye områ
der, der er medtaget i bind
2, er arbejdsmiljøproble
mer, slidlags lystekniske
egenskaber, entrepriser
(hvor man får en hurtig ind
føring i systemet bag vejreg
lernes nye udbuds- og an
lægsforskrifter), pavement
management (som det sta
dig hedder på dansk) samt
vintertj eneste.

Bøgerne handler først og
fremmest om dansk vejbyg
ning, men ind imellem er

der dog gjort et meget pris
værdigt forsøg på at oriente
re om de særlige problemer
og forhold, der optræder i
forbindelse med bygning og
vedligeholdelse afveje i ud
viklingslandene.

Når man læser bøgerne
igennem, nikker man gen
kendende til figurer, tabel
ler osv. Der er ikke meget
nyt i bøgerne — stoffet
stammer i stort omfang fra
vejreglerne og kendte artik
ler og rapporter fra Dan
marks tekniske Højskole og
Vejdirektoratet mv. Bent
Thagesen takker da også i
forordet ikke mindre end 38
personer for hjælp ved ma
nuskriptets udarbejdelse.

Men lærebøger behøver
ikke indeholde nyt om fa
get. Det vigtigste er, at
bøgerne ikke virker sam
menstykkede. Det er virke
lig lykkedes Bent Thagesen
at gennemføre en ensartet
stil og fremstillingsform og
først og fremmest en nøje
afvejning emneområderne
imellem. Bag dette ligger en
fin indsats. Og resultatet er
en virkelig let læselig og for
ståelig indføring i alle fagets
nye og gamle kroge.

Bøgerne er, som det hed
der i forordet, primært skre
vet til brug ved den indle
dende undervisning i vej
bygningsfaget ved Dan
marks tekniske Højskole.
Samtidigt har forfatteren —

jeg synes, at »redaktør» er
alt for beskedent — det håb,
at »bogen vil være til nytte i
praksis for ingeniører, der
har brug for et overblik
over vejbygningsfagets
grundlæggende aspekter».

At studenterne skal få glæde
af disse bøger er hævet over
enhver tvivl. Det må være
lykken at få stoffet serveret
så grydeklart. Aftagerne af
de kommende generationer
af vejbygningsingeniører
har også noget at se frem til,
hvis alle nye ingeniører ved
så meget efter blot den ind
ledende undervisning.

Om også færdiguddanne
de ingeniører vil få glæde af
bøgerne, er mere spænden
de. Det er 36 år siden, der
sidst forelå en samlet læ
rebog på dansk om vejbyg
ning. Jeg tænker på A.R.
Christensens »Veje og ga
der» fra 1948. Den var på
618 sider — altså nogenlun
de samme omfang. Den
gang var der ikke meget an
det at gøre for praktisk ar
bejdende ingeniører, når de
af omfang relativt beskedne
vejregler ikke slog til, at slå
op i en sådan lærebog, når
gode råd eller regler skulle
checkes.

Siden er der udkommet
rapporter, artikler, vejregler
osv, i et sådant omfang, at
man måske i dag igen har
brug for en sådan samlet
fremstilling for overhovedet
at kunne finde ud af noget
som helst. Jeg tror, der er et
behov her. Men det kræver,
at bøgerne løbende føres a
jour.

jens Rørbech

.

Boganmeldelse
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Dødsfald
Den 17. oktober 1984 er
fhv. amtsvej- og vandin
spektør J.M. Olsen, Nykø
bing F. død i en alder af
godt 80 år.

Han blev født i 1904 på
Nordfalster, men flyttede
tidligt til Vestlolland, hvor
faderen var førstelærer ved
skolen i Utterslev sogn.

Efter præliminæreksa
men og studierne på Dan
marks tekniske Højskole
blev J.M. Olsen civilinge

niør i 1927. Efter forskelli
ge stillinger af kortere va
righed blev J.M. Olsen an
sat ved Maribo amtsråd
som vejassistent i Nakskov.

I 1935 kom J.M. Olsen
til Nykøbing F. i forbindel
se med forfremmelse til
vejassistent af 1. grad (sted
fortrædende for amtsvejin
spektøren) og overtog i
1957 chefposten ved amts-
kommunens amtsvej- og
vandinspektorat.

Gennem sit lange virke i
vejvæsenets tjeneste kom
J.M. Olsen til at deltage i
og øve indflydelse på en
udvikling - spændende fra
de første støvfri automobil
dæklag for datidens primi
tive køretøjer, frem til da
gens moderne trafik med
helt anderledes vidtgående
krav til vejenes jævnhed og
bæreevne.

J.M. Olsen engagerede
sig i sit arbejde både tek-

nisk og organisatorisk.
Med en udpræget sans for
teknisk forståelse forenet
med evnen til at omsætte
teori til praktisk vejbyg
ning har han gennem sit
virke placeret sig som en
markant organisator i
dansk vejvæsen. De to så
vidt forskellige belægninger
som »Maribobelægning<
og »Dybdeasfalt var J.M.
Olsen som foregangsmand
med til at udvikle.

Som vandinspektør ud
foldede J.M. Olsen sine ri
ge evner til gavn for de
mange vandløb på Lolland-
Falster, der på grund af det
flade land med ringe fald
krævede særlig omhyggelig
vedligeholdelse. Hans vi
den og erfaring blev udnyt
tet som sagkyndig for af
vandingskommissionen og
landvæsenskommissionen.

Inden sin afgang i 1974
nåede J.M. Olsen at være

med til at starte administra
tionen af de nye miljølove,
et område, som også havde
hans store interesse.

J.M. Olsens interesse for
sit arbejde kom tydeligt
frem i hans virke på det
tekniske-faglige område.
først i Dansk Amtsvejassi
stentforening siden Amts
vejinspektør- og Amtsvand
inspektørforeningen. Dansk
Vejtidsskrift havde i mange
år J.M. Olsen som formand
for redaktionsudvalget, li
gesom han var formand for
Vej- og Byplanforeningen
gennem en årrække.

Hans interesse for det
faglige arbejde i FDM,
Dansk Vandteknisk fore
ning samt Marielyst Vand
værk og Grundejerforening
er velkendt. Sidstnævnte
passede han indtil sin død.

Som nævnt var J.M. 01-
sen en dygtig ingeniør med
sans for det praktiske arbej

Renovering af overfladebehandlede
kantstriber med:

SPRAYPLASTIC

Gamle grå kantstriber kan
blive bedre end nye med tynd
SPRAYPLASTIC
hvid og reflekterende og
strukturen bevares

- et led i KAK’s vejvedligeholdelsessystem

KØBENHAVNS ASFALTKOMPAGNI AIS
SCAN IAGADE 14 - 2450 KØBENHAVN SV - TLF. (01) *21 4111
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de. Ydmyg overfor de tek
niske opgaver var en egen
skab, som kom J.M. Olsen
tilgode i sit virke i amtsrå
dets tjeneste; parret med en
indgroet respekt for det fol
kevalgte element gode for
udsætninger i dette virke,
der må betegnes som vel
lykket i så udpræget grad.

Aben og udadvendt som
han var, manglede J.M. Ol
sen ikke følelse for familie
og venner. Slægtshistorien
interesserede ham meget,
vennerne også fra gamle
dage huskede han. Natur
ligvis måtte hans nærmeste
have den største plads i
hans varme hjerte. Omsor
gen for dem blev aldrig for
sømt.

Som hyppig gæst på Pe
ter Freuchensvej må jeg
fremhæve den gæstfrihed,
der i hjemmet her blandt
mange også blev min kone
og mig til del.

For sin betydelige indsats
for dansk vejbygning, og sit
virke i amtskommunens
tjeneste blev J.M. Olsen
ved åbning afFugleflugtsli
nien over Lolland den 14.
maj 1963 tildelt Danne
brogsordenens Ridderkors.

Ved J.M. Olsens død sen
der vi tankerne til de efter
ladte, fru Karla, tre voksne
børn og børnebørnene.

Ved amtsvejinspektoratet
vil vi, hans medarbejdere
indtil 1. juli 1974, bevare
mindet om en stout skikkel
se, der ved sine høje tekni
ske og menneskelige evner
gjorde sig respekteret og af
holdt langt ud over medar
bejdernes kreds.

K.I. Poulsen

Brikker til en mediaplan
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