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Forsøg med områdevise
hastighedsgrænser på 40 kmlh
Af Ulla Engel og Lars Krogsgård Thomsen,
forskere i Rådet for Trafiksikkerhedsforsknings sekretariat

I Dansk Vejtidsskrift
2/1983, 3/1983 og 11/1983
har vi løbende omtalt Rådet
for Trafiksikkerhedsforsk
nings projekt »Motorkøre
tøjers hastigheder i byområ
der. Projektet har som sig
te at belyse de sammenhæn
ge, der eksisterer mellem på
den ene side færdselsulyk
kernes antal og sværheds
grad og på den anden side
de geometriske forhold,
færdselens mængde og sam
mensætning samt motorkø
retøjernes hastigheder.

Bl.a. inspireret af færd
selssikkerhedskommissio
nens forhandlinger om ha
stighedsgrænsen i tættere
bebygget område igangsat
tes et mindre forsøg, hvor

der etableredes områdevis
40 km/h-begrænsning i 13
områder på Sjælland og
Amager. Disse tavler blev
opsat Ca. i. december 1983,
og hastighedsmålinger og
færdselstællinger er nu af
sluttet og omtales i det føl
gende. Derefter omtales
nogle mere generelle resul
tater og afslutningsvis frem
sættes nogle personlige vur
deringer.

Denne artikel fortæller om de netop afsluttede
forsøg med 40 kmlh begrænsning. Efterfølgende
beskrives for 61 bygader sammenhængen mel
lem hastighedsniveauer og antallet at tilskade
komne.

gade! status hastigheds- kronologisk
kommune mht. måling foretaget 1983-

forsøg i ârene rækkefølge

Sdr. Røsevej, Dragør 40 81 82 83 84 8
GI. Kongevej, Frederiksberg kontrol 81 82 83 84 7
Langelandsvej,

Frederiksberg 40 81 — 83 84 11
Havnegade, Helsingør 40 — — 83 84 18
l.L. Tvedesvej I,

Helsingør 40 — — 83 84 16
l.L. Tvedesvej II,

Helsingør 40 — — 83 84 17
Jernbanevej, Helsingør 40 — — 83 84 15
Trækbanen I, Helsingør 40 — — 83 84 19
Trækbanen II, Helsingør 40 — — 83 84 20
Sudergade, Helsingør 40 81 82 83 84 6
Bredekildevej, Kalundborg 40 81 82 83 84 1
Elmegade, Kalundborg kontrol — — 83 84 25
Kordilgade, Kalundborg 40 81 — 83 84 14
Skolegade, Kalundborg 40 — — 83 84 27
Vestre Havnevej,

Kalundborg 40 — — 83 84 26
Højstrupvej, København 40 81 82 83 84 12
Ryesgade, København 40 — — 83 84 9
Strandvejen, København kontrol 81 82 83 84 5
Figenvej, Næstved 40 81 — 83 84 2
Flinteøksen, Næstved kontrol 81 82 83 84 3
Holbergsvei, Næstved 40 — - 83 84 28
Nygårdsvej, Næstved kontrol — — 83 84 21
Primulavej, Næstved 40 81 — 83 84 22
Brandholms Alle,

København 40 — — 83 84 24
lslevdalvej, København kontrol 81 82 83 84 10
Valhøjs Alle, København 40 81 — 83 84 13& 23
Vestre Grænsevej, Solrød 40 81 82 83 84 4

Datagrundlag
De indsamlede og analyse
rede data består af otte ti
mers hastighedsmåling og
samtidig færdselstælling for
hver af 21 forsøgsgader og 6

Tabel 1. Oversigt over forsøgs- og kontrolområder i forsøget med 40kontrolgader. Tabel i angi-
km/h-områder. Den »kronologisk 1983-rækkefølge» henviser til den

ver hvilke år, der er målt på rækkefølge hastighederne er indsamlet 11983.

Figur 1. LL. Tvedesvej, der indgår i »ringvejen» omkring Helsingør Figur 2. Primulavej i Næstved.
bymidte.
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Figur 3. Eksempel på endnu en forsøgsvej, Bredekildevej i Kalund
borg.

hvilke gader samt om den
pågældende gade i 1984 lå i
en 40 km/h-zone.

Områdernes geografiske
placering samt gadernes ud
seende er detaljeret beskre
vet hos Engel & Thomsen
(1984) samt i nogen ud
strækning i DV 11/83.
Som figur i er fra Helsingør
vist I.L. Tvedesvej og figur
2 er fra Primulavej i Næst
ved, begge forsøgsveje. Fi
gur 3 viser Bredekildevej i
Kalundborg (forsøgsvej) og
figur 4 Nygårdsvej i Næst
ved (kontrolvej).

Metoder
Hastighederne er indsamlet
ved hjælp af en såkaldt
Doppler-radar, mens færd
selstællingerne er foretaget
manuelt. Det anvendte må
leudstyr er beskrevet hos
Engel et al (1981).

Evalueringen af de hastig
heder, der er indsamlet, er
primært gennemført efter
den hyppigt anvendte for
søgsplan givet som figur 5
kaldet et før-efter forsøg
med kontrolgruppe.
Der er sikret, at såvel for
søgs- som kontrolgader

dækker hastighedsspektret
fra 30 til 60 km/h.

Forsøgsplanen givet som
figur 5 har den fordel, at en
eventuel virkning af for
søgstavlerne ikke forveksles
med andre mere overordne
de forholds virkning på de
observerede hastigheder.

Resultaterne af
hastighedsanalysen
På de i alt 27 gader er der i

årene 1983 og 1984 målt ha
stigheder for i alt 20517 mo
torkøretøjer. Disse er klassi
ficeret af måleoperatøren
m.h.t. køretøjstype og den
omgivende trafikale situa
tion, jf. tabel 2.
Desuden er det muligt at
opdele de målte hastigheder
efter gade, retning, vej rug,
føre, klokkeslæt og år.

Hastighedsforholdene er
af stor vigtighed, idet der ik

Trafiksignalanlæg Fisktel I
Fiskars • Overvågning af trafiksignalanlæg •

samt to-vejskommunikation imel
lem styreapparat og bruger via det
offentlige telefonnet.

KEIVII & LAURITZEI’J, ROSKILDEVEJ 12.0K 2620 ALBERTSLUI’.JD.TLF.02-64 48 22.TLX.33 471

.1

Figur 4. Eksempel på en kontrolvej, Nygårdsvej i Næstved.

Figur 5. Forsøgsplan: Før-efter forsøg med kontroigruppe.

motorkøretøjstype trafikal situation

personbil frit kørende med jævn hastighed
hyrebil forrest i kø
varebil i kø
lastbil andet (ændrer/tilpasser hastigheden)
turistbus
rutebus
udrykningskøretøj
motorcykel, scooter

Tabel 2. Oversigt over anvendte klassificeringer at motorkøretøjer efter
type og trafikal situation.



6 DANSK VEJTIDSSKRIFT NR. i • 1985

70

60

50

40

30

20

10

0

HASTIGHED KM/H

Figur 6. Gennemsnitshastigheder for fritkørende personbiler med Jævn
hastighed. Hvid søjle angiver hastigheden registreret i 1983, den skrave
rede hastigheden et àr senere. De seks angivne gader udgør kontrol-
gruppen, hvor forholdene er uændrede fra 1983 tit 1984.

ke forventes nogen sikker
hedsmæssig forbedring i
områderne, hvis ikke hastig
hedsforholdene, formentlig
især gennemsnitshastighed
og andelen af hurtige køre
tøjer, ændres i nedadgående
retning. Hastighedsanaly
sen falder i de fem grupper,
der er vist i tabel 3.

Gennemsnitshastigheder
for de i alt 27 grader er vist
som figur 6 og 7.

Sammenfattende kan det si
ges, at der generelt er sket et
fald i gennemsnitshastigheden
på Ca. 2,0 km/h samt et yder
ligere fald på forsøgsgaderne
på 0,2 km//i. Det generelle
fald må anses for sikkert,
mens det gadeafhængige må
anses for tilfældigt, idet det
tilhørende 95% konfidens
interval strækker sig fra
—0,9 til 0,5 km/h og således
omslutter 0,0 km/h. Disse
estimater gælder for såvel
fritkørende personbiler med
jævn hastighed som øvrige
motorkøretøjer.

De forskelle, der observeres
mellem 1983 og 1984 påfi
gur 6 og figur 7, er bestemt
med forskellig sikkerhed.
Den statistiske hypotese
prøvning er indrettet på en
sådan måde, at der tages
højde for sådanne forskelle.
Dette er baggrunden for at
eksempelvis Primulavej ik
ke kan siges at afvige fra det
generelle mønster (p.g.a. fä
observationer), mens Træk-
banen gør det (p.g.a. afrela
tivt mange observationer).

Af særlige forhold kan det
nævnes, at målingen på Gl.
Kongevej blev foretaget tre
uger senere på året end det
foregående år. Dette må for
modes at være årsagen til
det meget markante fald i
gennemsnitshastigheden fra
50,6 til 36,8 km/h. Endvide
re bør det nævnes, at gade-
billedet i Sudergade i 1984
har været præget af stillad
ser, der må formodes at væ
re hastighedsdæmpende,
idet noget af kørebanearea
let har været inddraget.

FLINTE— STRAND— ISLEV— GAMMEL NYGÅRDS—

ØKSEN VEJEN DALVEJ KONGEVEJ VEJ GADE

HASTIGHED KM/H

RILOEVEJ VEJ GRÆ’SEVEJ GADE RØSEVEJ GADE LANOSVEJ

VEJ DESVEJ BANEN I

70

60

50.

40

30

20

10

GADE DESVEJ II

TRAK— PRIMULA— VALHØJS BRANDHQLMS VESTRE SKOLE— HOLBERGS—

BANEN II VEJ ALLE ALLE HAVNEVEJ GADE VEJ

Figur 7. Gennemsnitshastigheder for fritkørende personbiler med Jævn
hastighed. Hvis søjle angiver hastigheden registreret i 1983, den skrave
rede hastigheden et år senere. De 21 viste gader udgør forsøgsgruppen,
der i 1983 havde hastighedsgrænse på 60 km/h og i 1984 indgik jet om
råde med 40 kmIh-grænse.
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bindelse.

I de foretagne, statistiske
analyser er Gi. Kongevej
generelt holdt uden for, idet
dens indlemning i kontrol-
gruppen ca. fordobler det
generelle hastighedsfald fra
2 til 4 kmlh.

For de fritkørende per
sonbiler er der foretaget en
analyse af hastighedsæn
dringens sammenhæng med
gennemsnitshastigheden i
1983, jf. figur 8.

Figuren anskueliggør 3
forhold, der er undersøgt
nærmere (hvor Gl. Konge

HASTIGHEDS.€NDRINC
FRA 1983 IlL 1984

vej har været udeladt):
1. Hastighedsændringen for
kontrolveje ogforsøgsveje må
anses som værende ens.
2. Ændringen synes uafhæn
gig af gadens 1983-gennem
snit.
3. Ændringerne udgør et vidt
spektrum fra Ca. —6 krn/h til
2 km/h.

Resultaterne af analysen
af færdselsmængder
Samtidig med hastigheds
målingerne er der foretaget
manuelle færdselstællinger

af de otte trafikantgrupper
nævnt i tabel 2 samt knaller
ter, cykler og fodgængere.

Disse tal er analyseret for
i alt ti gader udtaget som
stikprøve, og der viser sig
variationer afbetydelig stør
relse i god overensstemmel
se med beskrivelsen af færd
selsdata fra 1981-1983 be
skrevet hos Engel & Thom
sen (1984).

Analysen af de indsamle
de tal fører til, at der kan på
vises betydelige ændringer i
såvel færdselsmængder som
— sammensætning. Dette
viser sig at gælde for såvel
kontrol- som forsøgsgader,
og der ses ingen systematik,
der kan tilskrives de opsatte
40 km/h-tavler.

Generelle resultater
vedrørende
hastighedsforhold.
I DV 2/1983 og DV 3/1983
omtalte vi de resultater, der
foreligger om sammenhæn
gen mellem motorkøretø
jers hastigheder og ulykkers
indtræffen.

På 65 bygader indsamlede
RfTs sekretariat i 1981 ha
stigheds-, færdsels-, ulyk
kes- og geometridata. Der
tegner sig på dette grundlag
et mangespektret billede;

men visse centrale forhold
kan dog fremdrages allerede
nu.

De mange data er korrige
ret for fejl og et indledende
analysearbejde er påbe
gyndt. I denne artikel gen
nemgås kortfattet analyser-
nes karakter samt de første
resultater og afslutningsvis
skitseres de videre analyser.

Beskrivelse af data
og variable
Gadeudvælgelsen tilrette
lagdes således, at så forskel
lige gader som muligt blev
repræsenteret. Der tilstræb
tes repræsentation af så
mange kombinationer som
muligt indenfor variabel
universet givet ved randbe
byggelse, gade- og vejtype,
forekomsten af fortov og cy
kelsti, om der er busrute på
gaden, færdselsmængderne
samt de geometriske for
hold, primært kørebane
bredden.
Tabel 4 er en liste over
samtlige variable, der er
indsamlet.
Benævnelserne afhængig og
uafhængig i tabel 4 refererer
til regressionsanalysens ter
minologi, hvor afhængig va
riabel refererer til den (eller
de) variable, der beskrives af

registreret
variabel analyse og evaluering foretages pâ punkterne:

hastighed på a. Gennemsnitshastighed for køretøjstyper og
motorkøretøjer: trafiksituation

b. Hastighedsspredning for fritkerende
personbiler

c. Andelen af fritkørende personbiler med
hastighed over 60 kmlh.

d. Andelen af fritkørende personbiler med
hastighed under 40 km/h.

Tabel 3. Oversigt over has tighedsvariab/e, der indgàr i analyse og eva
luering at 40 km/h-omràder. Ulykkesdata er ikke behandlet i denne for-

+ +

4

+
+ + + +

+

÷ +

+
+

+
+

4÷

+

Afhængige variable (fra Danmarks Statistiks register)

Antal ulykkesimplicerede personer
antal tilskadekomne personer

Uafhængige variable (fra Danmarks Statistiks register)

randbebyggelse
vejkryds m.v.
gade eller vejtype

Uafhængige variable (specielt indsamlede data)

færdselsmængder (for 11 trafikantgrupper)
middelhastighed
hastighedsspredn ing
hastighedsfordelingens skævhed
andelen af biler over 60 km/h
andel fritkørende biler
andel biler forrest i kø
andel biler i kø
andel biler, der ændrerltilpasser hastighed
gadebredde (herunder bredde af fortov, cykelsti, rabatter mv.)
vejbelægningens type
P-restriktionernes type
vejafsnittets længde
antal buslinjer
antal krydsllængdeenhed
gadens hældning i længderetningen

2 32 36 40 44 48 22 56 6 64

CENNEUSNITSHASTIO-IED I 1963

Figur 8. Grafisk afbildning at hastighedsændringerne fra figur 6 og 7 af
bildet (op ad den lodrette akse) som funktion at gennemsnitshastighe
den i 1983 (afsat ud ad den vandrette akse). Sort prik angiver værdierne
for de seks kon tro/gader (bemærk GI. Kongevej i tiqurens bund), mens
plusserne angiver torsøgsgader. Tabel 4. Oversigt over samtlige indsamlede variable.
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de uafhængige variable. I det
givne tilfælde tænkes den
afhængige variabel »antal
tilskadekomne» at være en
funktion af de uafhængige
variable, eksempelvis »rand
bebyggelse» og »middelha
stigheden«.

Analysernes metode
og resultat
Indledningsvis formuleres
modellen

n
{i} P=

i=1

hvor P er antal ulykkesimplice
rede personer i den betragtede
fem-års-periode, ogy1’erne de
uafhængige variable nævnt i
tabel 1. c11’erne er koeffici
enterne, der så at sige »om
former» f.eks. en færdsels
mængde til et antal ulykkes
implicerede personer. En
sådan model siger, (dersom
den beskriver data tilfreds
stillende), at antallet afulyk
kesimplicerede personer af
hænger af randbebyggelsen,
vejkryds m.v., gadetypen,
færdselsmængden o.s.v.

Model i } viste sig at give
en dårlig beskrivelse af data,
og videre arbejde med den
er for tiden afbrudt. I den
første analyse indgik såvel
tilskadekomne som uskadte.
I de efterfølgende analyser
betragtes kun tilskadekom
ne personer (S). Den gene
relle model far hermed ud
seendet

n
{2} S =

i=i

og fortolkningen er som
nævnt i forbindelse med
{ i }.

Indledningsvis inkludere
de {2} samtlige uafhængige
variable. Modellen beskrev
data dårligt, men væsentlig
bedre end { i], og det viste
sig muligt at forbedre tilpas
ningsniveauet ved at fjerne
flere af de uafhængige vari
able, der således ikke synes
at have markant indflydelse
på antallet af tilskadekom

Afhængig variabel

Antal tilskadekomne

Videre analyser viste, at
fire gader tegnede sig for
58% af den samlede varia
tion i materialet. De fire ga
der var Baggesens Allé i
Esbjerg, Østerbrogade i Kø
benhavn, Rødovrevej i Rød
ovre og Peder Skrams Gade
i Alborg. Rødovrevej havde
færre tilskadekomne end
estimeret med modellen,
mens de tre øvrige havde
flere. Disse gaders afvigel
ser fra den generelle model
vil ved senere lejlighed blive
analyseret nærmere.

I den sidste analyse, der
omtales her, udelukkes de
fire gader, der er nævnt
ovenfor. En god beskrivelse
af data opnås med de uaf
hængige variable givet i ta
bel 5.
Indledningsvis må man
konstatere at ganske mange
uafhængige variable er nød
vendige for at opnå en god
beskrivelse af antallet af til
skadekomster på de 61 ga
der. En nærmere fortolk
ning af de opnåede resulta
ter er omfattende, så vi vil
her blot konstatere, at ha

stighedsspredningen tilsy
neladende ikke influerer på
antallet af tilskadekomne.
Derimod synes middelha
stigheden og gadens rand-
bebyggelse at have stor be
tydning for antallet aftilska
dekomne. Estimaterne for
tilskadekomne over en fem-
årig periode ses i tabel 6.
Der findes i tabel 6 estima
ter varierende fra —1,05 til
+ 1,05. Disse værdier er
bestmt med forskellig usik
kerhed, og det ses, at kun
estimaterne for forretnings-
gader, gader med anden fa
cade og facadeløse gader må
anses for afvigende fra nul.
For de tre øvrige randbe
byggelsestyper ses der såle
des ikke at være nogen påvi
selig effekt af gennemsnits
hastigheden. Kraftigst ef
fekt synes hastigheden at
have på facadeløse gader.

Nogle betragtninger
omkring
hastighedsgrænser.
Resultaterne vedrørende 40
km/h-zonerne og den påvi
ste sammenhæng mellem

hastighed og antal tilskade
komne frister til at frem
komme med nogle person
ligt prægede betragtninger
vedrørende hastigheds
grænsen i byer.

Sammenhængen mellem
hastighed og tilskadekomne
viser, at høj hastighed giver
mange tilskadekomne (alt
andet lige), og påpeger som
så mange lignende studier,
at en nedbringelse af hastig
heden vil give færre tilska
dekomne.

Resultatet af 40 km/h-for
søget peger på, at graduere
de (differentierede) hastig
hedsgrænser næppe vil på
virke de motorkørendes ha
stighedsvalg. Erfaringerne
fra 1973, hvor den generelle
60 km/h-grænse introduce
redes, synes derimod at vi
se, at en generel grænse gi
ver en hastighedssænkning
og en deraf følgende forbed
ring af færdselssikkerheden.
I den foreliggende situation
opnås den største sikker
hedsforbedring sandsynlig
vis ved en sænkning af den
generelle hastighedsgrænse
i byer evt, suppleret med
hastighedsdæmpende, fysi
ske foranstaltninger på sær
ligt ulykkesramte lokalite
ter.

Litteraturhenvisninger
Engel, Ulla, Jørgen Jakobsen, Peter
Kim Jensen og Lars Krogsgård
Thomsen (1981): Betjeningsvejled
ning til radarudstyr. RfT, sag 4.6.3,
arbejdsnotat 7.

Engel, Ulla & Lars Krogsgård
Thomsen (1984): 40 km/h-zoner.
Baggrund og resultater af forunder
søgelser. RfT, notat 2/1984.

Engel Ulla & Lars Krogsgård
Thomsen (1984): Virkningen af om
rådevis hastighedsbegrænsning på 40
km i timen. RIT, sag 4.9.10, arbejds
notat 6.

Engel, Ulla & Lars Krogsgård
Thomsen (1984): Status for ulykkes
analysen for 65 bygader. RfT, sag
4.6.3, arbejdsnotat 19.

Uafhængige variable

randbebyggelse
vejkryds m.v.
gade eller vejtype
færdselsmængder for personbiler, hyrebiler, turbusser, udryknings

køretøjer, cykler og fodgængere
middelhastighed
bredden af parkeringsspor
vejbelægningens type
P-restriktionens type
vejafsnittets længde
antal kryds/længdeenhed
gadens hældning i længderetningen
vekselvirkning mellem randbebyggelse og middelhastighed

Tabel 5. Oversigt over indgd ende variable i model 3.

randbe- estimat signifikanssandsynlighed
byggelse skadede/km/h for estimat = 0

forretning 0,37 * 0,03
industri —1,05 0,70
høj bebygg. 0,08 0,54
lav bebygg. —0,04 0,51
andet m.fac. 0,26 * 0,02
facadeløs 1,05 * 0,00

*: Disse estimater må anses for afvigende fra 0, jf. signifikationssand
synlighederne i anden søjle.

Tabel 6. Estimater for sammenhængen mellem middelhastighed og
antal tilskadekomne i en fem-årig periode.ne.
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Trafikanalyse i Randers
Et eksempel på anvendelse af postkortinterview
til analyse af trafikantadfærd

At civilingeniør Bjarne Tønning-Christensen,
Cowiconsult, Rådgivende Ingeniører AS

Stopinterview, hjemmeinterview og nummerskrivningsanalyse er blandt
de metoder, der oftest har været anvendt til indsamling af data om traf i
kantadfærd, mens postkortanalyser kun sjældent har været benyttet.

I denne artikel beskrives erfaringerne fra en postkortanalyse, der har
været afholdt i Randers i december 1982. Analysen blev gennemført for
Vejdirektoratet med henblik på at konsekvensvurdere etablering at en ny
ringvejsforbindelse.

Med baggrund i denne og andre analyser, som Cowiconsult har medvir
ket ved inden for de seneste år, foretages en vurdering af anvendelsesmu
ligheder og begrænsninger for postkortanalyser i forhold til andre analyse-
typer.

Indledning
For at vurdere konsekven
serne af vej- og stiprojekter
er det af betydning at kunne
bedømme, hvilke trafikale
ændringer, projektet giver
anledning til. Disse oplys
ninger benyttes bl.a. til di
mensionering, til beregning
af økonomiske konsekven
ser og til vurdering af de
eventuelle gener, som bliver
påført de omkringboende.

Oftest kan de trafikale
ændringer på kort sigt be
regnes ud fra oplysninger
om udgangspunkter og be
stemmelsessteder for de ek
sisterende ture. Turenes
fremtidige forløb fastlægges
da ud fra nogle kriterier for
valg af rute, normalt ud fra
oplysninger om rutens
længde og den tid det tager
at tilbagelægge ruten. Det
er således vigtigt at kunne
skaffe pålidelige oplysnin
ger om det nuværende tur-
mønster, når nye projekter
skal vurderes.

Da traditionelle stopinter
views er ressourcekrævende
og vanskeligt kan gennem
føres på steder med tæt tra
fik, er der behov for at kun
ne anvende andre metoder.

En mulighed er postkort-
analyser, hvor trafikanterne
fr udleveret et spørgekort,
når de passerer analysepo
sten. Folk opfordres til —

på et senere tidspunkt — at
besvare nogle spørgsmål og
derefter lægge kortet i en
postkasse. Denne analyse-
form har med godt resultat
været anvendt i København
for at beskrive trafikken til
og fra Amager. Analysen er
desuden blevet anvendt i
Randers. Erfaringerne fra
Randers-undersøgelsen er
gengivet i det følgende.

En nærmere beskrivelse
foreligger i rapporten »Tra
fikanalyse Randers, l.-2. de
cember 1982» Vejdirektora
tet, Økonomisk-Statistisk
afdeling september 1983.

Postkortanalyse i
Randers
Formålet med analysen i
Randers var at ra belyst tra
fikmønstret i den nordlige
del af byen med henblik på
en vurdering af det trafikale
og trafikøkonomiske grund
lag for en planlagt ringvejs
forbindelse.

Det postkort, der blev ud
delt til bilisterne, indeholdt

spørgsmål om rejsens start-
og slutsted, således at det er
muligt at fastlægge den en
kelte turs endepunkter. Det
er derimod ikke registreret,
om turen eventuelt er led i
en længere kæde af ture.

Endvidere indeholdt kor
tet spørgsmål om formålet
med henholdsvis sidste og
næste ophold, samt om der
var passagerer med og i gi

Maksimal timetrafik

Dato Post i analyse i begge Trafik- Sp.kort Tilsyns
retningen retninger tællere uddelere Politi førende

A 210 380 1 1
B 210 380 1 1 1
C 290 500 1 1 i 3*

D D 460 840 2 1-2
O- E 440 820 2 2 i

F 100 210 i 1
0,E G 110 200 i 1

H 150 270 i 1 1* 3*

D 30 60 1 1
J 60 110 1 1

* cirkulerede mellem posterne.

Tabel 1. Analyseposternes bemanding.
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Figur 1. Det benyttede interviewkort.

vet fald hvor mange.
Endelig skulle angives,

om køretøjet var en person-,
last- eller varebil.

Tidspunktet for kortets
udlevering var forudfyldt af
uddeleren og kortets farve
angav, hvilken post kortet
var uddelt på.

Det benyttede interview-
kort er vist i figur 1.

Forløb af
postkortanalysen
Analysen foregik over to da
ge.

Den primære analyse blev
afholdt den 1. december

1982 kl. 07.00-18.00 og om
fattede 5 poster på de nord-
vestlige udfaldsveje fra Ran
ders. Der uddeltes kun
spørgekort til trafik i retnin
gen ud af byen. Der uddel
tes kort til føreren af så
mange person-, vare og last
vogne, som man kunne nå

uden at skabe urimelige kø
dannelser. Der var posteret
politi ved hver enkelt post
til at regulere trafikafviklin
gen, herunder standse tra
fikken, mens spørgekortene
blev uddelt af skoleelever
fra 10. klasse.

Den 2. december 1982 kl.
07.00-18.00 blev der afholdt
supplerende analyser på 5
mindre poster på tværgåen
de veje. Der cirkulerede po
liti mellem disse 5 poster,
men i størstedelen af tiden
skulle spørgekortuddeleren
selv standse trafikken, hvil
ket har bevirket, at en del af
bilisterne ikke ønskede at
modtage et spørgekort.

Der anvendtes to tælle-
hold pr. analysedag. Af ta
bel i fremgår, hvor mange
mennesker, hvert tællehold
har bestået af. Desuden har
vejvæsenet og belysnings
væsenet i Randers bidraget
med etablering af afmærk
ning og ekstra belysning i
forbindelse med posterne.

Returnering af
spørgekort
Der blev på de to analyseda
ge uddelt ca. 10.800 spørge
kort, hvillket svarer til, at
84% af de køretøjer, der
passerede posterne i analy
seretningen, modtog et
spørgekort.

Af disse 10.800 spørge-
kort er 4.866 blevet returne
ret, hvilket svarer til 45%.
Over halvdelen af kortene
blev returneret indenfor de
to første dage efter analy
sen, mens de sidste havde
været seks uger undervejs.
Af tabel 2 fremgår, hvor
hurtigt spørgekortene retur
neredes.

Af de returnerede spørge-
kort er 335 blevet frasorte
ret på grund af manglende
oplysninger om turende
punkt m.v.

De korrekt udfyldte spør
gekort udgør 42% af de ud-
leverede, svarende til 39%
af trafikken i analyseperi
oden.

Problemerne med at udle

BREV

V.jdir.ktorat•t

TRAFIKUNDERSØGELSE

I forbindelse med planlægningen af Ringboule

varden gennemfører Vejdirektoratet en under

søgelse af trafikmonstret i den nordlige del af

Randers.

Pct Ibct4gts

tank., . I

mod tag.

Poo.n)

eg

Som et led i denne undersøgelse udleveres det

te spørgekort til førere af biler m.v. omradet.

De bedes venligst besvare omsUiende sporgs

mélog ved førstkommende lejlighed lægge kor

tet i en postkasse.

Tak for Deres medvirken

Vejdirektoratet

VEJDIREKTORATET
Postboks 272
8900 Randers

..,v.t•t po.to..n.I

Udfyldes af Vejdirektoratet Tid ELI I rri D L I El

Da De fik dette kort var De i færd med at køre én enkelt tur

1. Hvor kom De fra

__________________________________________

Skriv adresse: vej/gade, nr., by, postnr.

2. Hvor skulle De hen
Skriv adresse: vej/gade, nr., by, postnr.

3. Hvorfor foretog De denne tur

Jeg kom FRA og var pé vej TIL

min bopæl .

mit arbejde

mit uddannelsessted/min skole El
(Sæt ét kryds) El ærinde i forbindelse med mit arbejde El (Sæt ét kryds)

El at aflevere/afhente passager

El indkøb, service, fritid eller andet
. El

El at aflevere/afhente varer - . . - El

4. Var der paagerer med ? nej El ja, skriv hvor mange

_______

5. Mit køretøj var El El El
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vere spørgekort har ikke
været væsentlig større i
spidsbelastningsperioder
end i perioderne med lidt
trafik. Dette kan skyldes, at
bilisterne ved store trafik-
mængder ser, hvad der fore
går, mens de holder i kø.
Derved bliver ekspeditio
nen af den enkelte bil hurti
gere.

Andelen af trafikanter,
der fik udleveret spørgekort
har derfor stort set været
uafhængig af trafikmæng
den. Analyseprocenten er
ikke blevet væsentlig påvir
kedt af trafikmængden.

Ved behandlingen af de
indsamlede data er intervie
wet trafik blevet opregnet
til at dække hele trafik-
mængden i analyseperioden
udfra manuelle tællinger på
analyseposterne. Desuden
er turoplysningerne blevet
knyttet til en zoneinddeling
af Danmark, med en speciel
fin zoneinddeling af områ
derne omkring analysepo
sterne.

Postkortanalysens
pålidelighed
Der er ved analysen blevet
uddelt spørgekort til et til
fældigt udsnit af de køretø
jer, som har passeret analy
seposterne, men da besva

relsen er frivillig og da kun
ca. halvdelen har svaret, kan
stikprøven være skæv.

I praksis har det vist sig,
at resultaterne, når de op-
regnes time for time, giver
en rimelig beskrivelse aftra
fikken. En sammenligning
med stopinterviews afholdt
i andre større danske byer
viser således, at turformåls
fordeling og antal personer
pr. personbil er i god over
ensstemmelse med resulta
terne fra disse analyser.

Turoplysningerne danner
grundlag for edb-beregnin
ger af trafikken på det over
ordnede vejnet i Randers.
Herved konstateres, at de
opregnede resultater fra
postkortanalysen virker ri
melige, når de sammenlig
nes med døgntællinger af
trafikken i analyseområdet.

I rapporten redegøres me
re grundigt for analysens
forløb, dataregistreringen,
den efterfølgende databe
handling og for en række
hovedresultater.

Anvendelsesmuligheder
og begrænsninger i
forhold til andre
analysetyper
Postkortanalysen er som
tidligere nævnt velegnet i
tættrafikerede byområder,

hvor traditionelle stopinter
views er umulige at gen
nemføre.

Postkortanalyser kan an
vendes, når der ønskes svar
på f?i og enkle spørgsmål.

I sammenhænge, hvor
man ønsker oplysninger,
som ikke simpelt kan besva
res på et postkort, eller hvor
en frivillig besvarelsespro
cedure må formodes at give
en skæv stikprøve, er det
nødvendigt at benytte per
sonlige interviews (stopin
terviews). Disse interviews
kan også kombineres med
vejning af akslerne på de
tunge køretøjer, hvor der til
brug for dimensionering af
fremtidige veje ønskes op
lysninger om lastbilernes
vægt. Stopinterviewanaly
serne kan således give en
mere detaljeret beskrivelse
af trafikken end postkort-
analyserne.

Postkortanalyser kan nor
malt udføres uden at sinke
trafikafviklingen væsentligt.
Hvis dataindsamlingen øn
skes afholdt helt uden gene
for trafikken, bør der anven
des nummerskrivningsana
lyser. Disse er dog vanskeli
ge at behandle, hvis et kom
plekst turmønster skal ana
lyseres, idet behov for detal
jerede oplysninger vil kræve
urealistisk mange poster, og
nummerskrivningsanalyser
vil normalt ikke være et al
ternativ til postkortanalyser
i tæt bytrafik.

Nummerskrivningsanaly
ser giver desuden kun op
lysninger om den del af tu
rene, som forløber indenfor
analyseringen og f.eks. ikke
om gennemsnitlig turlæng
de.

Mundtlige interviews i
hjemmet er i forhold til
postkortanalyser en meget
kostbar analysemetode,
men til gengæld giver den
under forudsætning af om
hyggelig tilretlæggelse de
mest generelle resultater.
Det er muligt at skaffe op
lysninger om både individu
el og kollektiv trafik samt

holdningsspørgsmål, f.eks.
om alternative transport
midler.

Erfaringer fra hjemmein
terviews og stopinterviews
viser, at kun f procent
nægter at medvirke ved dis
se analyseformer i modsæt
ning til postkortanalysen,
hvor besvarelsen kun er
halvdelen.

Ved nummerskrivnings
analyser, hvor trafikanterne
ikke selv skal medvirke ak
tivt, er der ingen mulighed
for at nægte og besvarelsen
er således i princippet
100%. På grund af større ri
siko for registreringsfejl end
ved de andre analyseformer
vil fejlprocenten i praksis
betyde, at den korrekt regi
strerede andel af trafikken
ved nummerskrivningsana
lyser er mindre end andelen
af besvarelser ved stopinter
views.

Konklusion
Da dataindsamling er kost
bar, er det vigtigt at gøre
den målrettet, så man kun
indhenter de oplysninger,
der er brug for og derved
dels slipper for at ulejlige
trafikanterne mere end nød
vendigt, og dels får mindre
datamængder og dermed en
billigere behandling af de
indsamlede data.

Erfaringer med postkort-
analyser sammenholdt med
traditionelle trafikanalyser
viser, at de er en brugbar
metode i adskillige sammen
hænge, selvom de også har
deres begrænsninger.

Postkortanalyser er veleg
net i tættere byområder,
hvor traditionelle stopinter
viewanalyser ikke kan an
vendes.

De er mindre ressource
krævende end stopinter
views.

Til gengæld kan de kun
anvendes, når der ønskes
svar på få og enkle spørgs
mål, og de stiller store krav
til udformning afspørgsmå
lene.

Returnerede spørgekort til dato

i forhold til i forhold til
(Uge) Dato uddelte samtlige returnerede

to. 2. dec. 9% 21%
fr. 3. dec. 25°/o 55%
10. 4. dec. 33% 73%

ma. 6. dec. 37% 81%
ti. 7. dec. 400/o 88°/b

(1) on. 8. dec. 41% 92%

to. 9. dec. 42% 940/ø

fr. 10. dec. 43% 95%
10. 11. dec. 43°/o 96%

ma. 13. dec. 44% 97%
ti. 14. dec. 440/ø 98%

(2) on. 15. dec. 44%

(3) on. 22. dec. 44,9% 99,6%

(4) on. 29. dec. 44,9% 99,6%

(5) on. 5. jan. 45,0% 99,9%

(6) on. 12. jan. 45,0% 100,0%

Tabel 2. Andelen at returnerede spørgekort efter analysen.



Ny viden
Tjærekompagniet

præsenterer Stålfalt
— en helt ny slidlagsbelægning med

elektroovnsslagger I

Stålfalt — nye veje med stålslagger
fra Tjærekompagniet
— elektroovnsslagger i stedet for granit

I mere end 50 år har de store stålproducerende
lande anvendt stålslagger som materiale, i stedet for
granit i slidlagsbelægninger.

Nu har Tjærekompagniet, med teknologisk
know-how fra England, afsluttet et omfattende projekt
med udnyttelse af elektroovnsslagger fra Det Danske
Stålvalseværk.

Sikrere og stærkere veje
Stålslagger fra Tjærekompagniet er

oparbejdede elektroovnsslagger, som har en række
egenskaber, der overgår udenlandsk granit

Disse slagger er • mere kubiske • har større
vedhæftningsevne til bitumen • betydelig større
slidstyrke • større poleringsindex • og lavere
sprødhedstal.

Kort sagt egenskaber, der tilsammen giver
slidlagsbelægninger fremstillet af stålslagger
• længere levetid • og større vejsikkerhed end
belægninger fremstillet at granit

Tjærekompagniets elektroovnsslagger
må ikke sammenlignes med de hojovns
slagger, der for nogle år tilbage blev
anvendt på danske vejstrækninger.

Stålfalt slidlagsmaterialer, fremstillet
på basis af elektroovnsslaggeparer
både penge og liv — fordi de giver:

if større friktion
if større stabilitet
if bedre adhæsion
if større fleksibilitet
if større slidstyrke
if større materialestyrke
if mindre hærdning af bitumen
if længere levetid

__Stålfalt

Stålfalt er fremstillet på basis af
elektroovnsslagger, og det betyder:
• større trafiksikkerhed
• længere holdbarhed
• god økonomi for samfundet

45 50

43
40

E 125

Sprødhedstal Flisethedstal
fraktion 8-11/3

Elektroovnsslagger

Poleringsindex Los Angeles
(PSV) slidprocent

I Granit

Sammenligning at fysiske egenskaber Stålslagger i fraktion 2/5 mm, 5/8 mm og 8/12 mm.



viser vej...

Stålfalt er et tilbud til alle
danske vejmyndigheder om bedre oøkonomi og større vejsikkerhed

Belægninger med Stå[falt egner sig

_________

specielt til strækninger, der fra trafikkens
eller naturens side er særligt udsatte.

Tjærekompagniet, med afdelinger over hele råmateriale, der er med til at øge levetiden
landet, har indgået en aftale med Det Danske af det danske vejnet, og med til at give bedre
Stålvalseværk om at aftage værkets produktion af trafiksikkerhed.
elektroovnsslagger.

På Tjærekompagniets avancerede Et genanvendelsesprojekt, som støttes af
behandlingsanlæg i Svogerslev ved Roskilde Miljøstyrelsen, skaffer dansk arbejde til
knuses og behandles slaggerne til et værdifuldt danske hænder og sparer udenlandsk valuta.

Kontakt en af Tjærekompagniets vejafdelinger og få tilsendt yderligere oplysninger.

V TJÆREKOMPAGNIET
DANSKE GASVÆRKERS TJÆRE KOMPAGNI AKTIESELSKAB

Vejsektor: Ridderstien 38, Fjelsted, 5560 Aarup.
Tlf. (09) 881717

Vejafdeling Fyn: Vejafdeling Jylland: Vejafdeling Sjælland:
Ridderstien 38, Kongensbro, Lyngageren 63,
Fjelsted, 5560 Aarup. 8643 Ans by. 4000 Roskilde,
Tlf. (09) 881717 Tlf. (06) 87 04 22 Tlf. (02) 380540



14 DANSK VEJTIDSSKRIFT NR. 1 • 1985

Vejhistorisk udstilling
i Stockholm
At Civilingeniør Morten Ludvigsen

Nordisk vejhistorisk samar
bejde begyndte så småt i
slutningen af 1970’erne.
Rigtig gang i det kom der i
september 1980, da en finsk
vejmuseumskomité, nedsat
i 1977, indkaldte til et nor
disk vejmuseumsmøde i
Abo for at drøfte problemer

om vejrnuseer i de nordiske
lande. Aret forud var der i
Danmark dannet en komité
til oprettelse af et vejteknisk
museum i Danmark og lig
nende komitéer fandtes i
Norge og Sverige. Herefter
gik det slag i slag med mø
der i Norge, Danmark og

Sverige i 1981, 1982 og
1983.

Mødet Danmark i 1982
afholdtes under det nystifte
de »Dansk Vejhistorisk Sel
skabs» auspicer. Ved mødet
i Sverige i 1983, hvor også
Færøerne deltog, blev der
truffet beslutning om, at der
i forbindelse med NVF’s
XIV kongres i Stockholm
skulle arrangeres en vejhi
storisk udstilling. Nærmere
detaljer aftaltes ved et møde
i København september
1983. Deltagerlande blev
Danmark, Finland, Førøer
ne, Norge og Sverige.

Sverige påtog sig hvervet
som hovedarrangør af ud
stillingen, der fandt sted i
Stockholmsmässan i Alvsjö
(svarer stort set til Bella-
centret i København), hvor
NVF kongressen fandt sted
i dagene 4.-6. juni 1984.

Ifølge sagens natur var
Sverige som værtsland den

største bidragsyder til ud
stillingen, især hvad angår
de mere »skrymmande fi5re-
mål», belægningsmodeller,
maskiner m.v. De øvrige
nordiske lande begrænsede
sig til ved hjælp af plancher
at vise emner afvejhistorisk
interesse.

Sverige udstillede som
nævnt belægningsmodeller,
der viste udviklingen fra
simple grusbelægninger til
moderne asfalt- og betonbe
lægninger og de maskiner,
der var brugt hertil. Også
vejbygning som et masse
flytningsproblem, herunder
sprægningsteknik indgik i
det svenske bidrag. Arbejds
miljø for arbejdere og vej-
mestre var illustreret ved en
mandskabsbarak og et vej
mesterkontor fra ca. 1930.
Endvidere var vist udviklin
gen i opmålingsteknik.

Dansk
Vejhistonsk
Selskab

Fig. 1. Indgang til den vejhistoriske udstilling.

Fig. 2. De svenske belægningsmodeller med tilhørende maskiner. Fig. 3. Del af den danske skærmudstilling.
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Hyvät tiet — isot kuormat!

jaksaa kohtalaisen hyvässä kunnossa oleva
hevonen vetäk 500 kg kapeapyöriisi1Iä rat

tailla.

Kuva 61. Havainto-opetusta teiden kunnon
vaikutuksesta hevoskuormiin (Eerikäinen
1917 is.).

Norge havde valgt gennem
en række plancher at vise
udviklingen gennem de sid
ste århundreder indenfor
følgende områder:

Højfjeldsveje, broer og
færgeforbindelser.

Finland havde koncentre
ret sig om vejudviklingen i
det 20. århundrede. Det kan
nævnes at der i årene 1974--
77 er udgivet en finsk vejhi
stone i to bind, ialt ca. 900
sider, desværre endnu kun
på finsk. Hosstående illu
stration fra dette værk taler
dog for sig selv. (Fig. 4).

Færøerne havde belyst de
res korte vejhistorie, der er
snævert knyttet til søtrafik
ken ved en række fotografi
er, kort og tegninger med
relation til følgende 7 em
ner:
1. Fra skydsbåd til bil-

færge.
2. Fra landingsplads til

havn.
3. Fra vadesten til vejbro.
4. Fra vardesti til asfaltvej.
5. Fra håndbor til bære-

vogn.
6. Fra byrde til læs.
7. Fra hovedbrud til data

mat.

Danmark havde valgt gen
nem en række plancher i ret
stort format at vise udvi
klingen afveje og vejfærdsel
i Danmark fra oltiden til
midten af det 19. århundre
de. Plancherne var følgen
de:
Oltidsvejen ved Broskov.

Lovtekst fra Chr. III recess
fra 1558.

Prospekt af København set
fra Valby bakke 1587.

Danmarkskort med angivel
se af veje af Johs. Mejer
fra 1672.

Bro over Suså bygget i ca.
1740.

Tegning af Grønvold ved
rørende Fr. V’s rejse gen
nem Danmark 1749.

Tegning og fotografi af bro
på Fredensborgvejen ud
ført af Marmillod 1774.

Allé udenfor Nørreport i
København ca. 1780.

Carter over den nye lande
vej mellem Kiøbenhavn
og Corsøer 1780-86.

Forordning om Bompenge
og Fritegn.

Vejbom v. Hørsholm 1820.
Diverse milepæle 1780 til

1840.

Hyvällä tiellä

jaksaa sama hevonen kovinkaan paljon ra
sittumatta vetäk 1200 kg leveäpydräisillä

rattailla.

Fig. 4. Illustration fra bog om finsk vejtiistorie.
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Kommentar

Endnu en kommentar tU laboratoriechef J. M.
Kirks artikel i Dansk Vejtidsskrift nr. 8 fra august
1984 om »Overfladebehandlingens økonomk.

Jeg vil tillade mig at fremfø
re nogle kommentarer til ar
tiklen, dels da den ikke un
derbygger de fremførte
synspunkter i tilstrækkelig
grad og dels, da den ikke
medtager andre.

Jeg tænker her bl.a. på
forhold omkring økonomi,
der efter min vurdering sy
nes at være væsentlig for
kert.

Generelt kan det oplyses,
at der foreligger en svensk
undersøgelse af »Statens
Vägverke hvorefter det for
svenske forhold gælder, at
en overfladebehandling (OB)
i forhold til tæppebelæg
ning er det økonomisk mest
fordelagtige for veje med en
årsdøgntrafik på op til
8.000. Med dyrere asfalt
(som i Danmark) ville græn
sen for årsdøgntrafikken ha
ve været højere.

Det fremgår at Kirk’s ar
tikel, at man ved anvendelse
af en overfladebehandling
kan spare 30-40.000 kr. pr.
km vej i forhold til en ma
skinudlagt pulverasfaltbe
lægning.

I forhold til maskinud
lægning af 50 kg/m2 er min
dreudgiften for en 6 m bred
kørebane pr. km vej, excl.
moms, ca. 120.000 kr. —

for bredere kørebaner tilsva
rende større.

Forøget dækslitage på
60% i forhold til slitage på
en tæppebelægning svarer
nogenlunde til de svenske
undersøgelser, men for et
godt dæk til en pris af ca.
550 kr. incl. moms og mon
tering og 60.000 km kørsel

bliver udgiften ca. 2,5 øre!
km og ikke 4 øre/km. For et
dårligere dæk, der koster og
går det halve, er slitageud
giften ca. den samme.

Et forøget brændstoffor
brug på 2 cm’!km svarer og
så nogenlunde til svenske
undersøgelser, der siger 2-
3%. Men dette er baseret på
de i Sverige normalt an
vendte 12/16 skærver. Det
mest anvendte i Danmark
er 5/8 (Ca. 40%) og 8/12 (ca.
60%). Med de mindre skær
ver bliver også brændstof-
forbruget mindre, ligesom
merforbruget vil være afta
gende med årene, antagelig
nærmende sig nul. Tidsfor
løbet vil være afhængig af
bl.a. bitumenhårdheden i
underlaget.

Ulykkesrisikoen må anta
ges at være mindre ved en
OB, navnlig de første år.

Dels er friktionen ved op
bremsning større, dels er ri
sikoen for aqua-planing
mindre. Dette bekræftes og
så af de svenske undersøgel
ser.

Resultatet af de svenske
undersøgelser er sammen-
fattet i nedenstående dia
gram.

Det fremgår bl.a. heraf, at
en OB er økonomisk fordel
agtig til en årsdøgnstrafik
på 8.000. Som anført foran
må denne grænse antages i
Danmark at ligge højere.

Og så har jeg ikke omtalt
de tilfælde, hvor man fak
tisk ikke har noget valg,
nemlig hvor en forholdsvis
hård belægning er krakele
ret. Krakelering og frostska
der vil i sådanne situationer
fortsætte, selv om der oven
på blev lagt en maskinud
lagt tæppebelægning på 50
kg/m’.

Dér har en overfladebe
handling en helt anden virk
ning, som ydermere går i
dybden, fordi overfladebe
handlingen som bekendt vil
lukke for vandgennem
trængning gennem de øver
ste lag. Det forøger jo bære-
evnen for macadambelæg
finger, navnlig hvis de med
bundsikringsgrus er udlagt
på kohæsive jordarter.

Det kan alt i alt være
aspekter, det er svært at
vurdere ved sammenligning
af en slidlagsbelægning med
en overfladebelægning, men
rigtigheden i Kirk’s frem
stilling synes ikke at være
ret stor. Det kan i givet fald
være interessant at se bag
grunden for hans anførte
talstørrelser.

D. Bjerager
afdelingsingeniør

Magistratens 2. afdeling
Odense kommune

Læserbrev

•YTb?.NLIuC (oerfladebehandl ing)
besparing” kr/m och år

1,00

0,50

olycksreduktion

underhåll (vedligeholdelse)

bespare1e ved OB

ADT

0,50

I ,00

2 (tæppebelægning, AB)
besparing’ kr/gi och år

brnsle

dck
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Kommentar til
afdelingsingeniør
D. Bjeragers indlæg
Bjeragers indlæg bringer
flere nye og interessante
aspekter ind i diskussionen
og for at spare plads henvi
ses til oktobernummeret af
Vejtidsskriftet vedrørende
størrelsen af besparelsen,
der er blevet større som føl
ge afprisfaldet på overflade-
behandling i 1984.

Vedrørende dækslid her
sker der ingen uoverens
stemmelse, idet der er reg
net med 60% af 4 øre/km,
altså 2,4 øre/km, men tek
sten i artiklen kunne åben
bart være formuleret klare
re.

At merforbruget af
brændstof på overfladebe
handlinger skulle aftage
mærkbart med aftagende
skærvestørrelse i intervallet
20-8 mm maksimalkorn
størrelse, er såvidt vides ik
ke dokumenteret. I hvert
fald viser danske målinger
på 8/12 mm overfladebe
handling et større merfor
brug end svenske målinger
på 12/16 mm af tilsvarende
alder.

At merforbruget aftager
med årene, er der enighed
om. I artiklen er der fra det
første til det syvende år reg
net med følgende merfor
brug:

5,1-2,9-2,1-1,4-1,0-1,0-1,0
cm3/km,
i gennemsnit 2,0 cm3lkm.

Da der således ikke er sto
re uoverensstemmelser ved
rørende merforbruget af
dæk og brændstof, er det til
strækkeligt at se på den
øverste del af Bjeragers
svenske diagram, som er

udarbejdet af Vägvärket i
Sverige.

Her indgår en besparelse
som følge af, at der skulle
ske færre ulykker på over
fladebehandling end på pul
verasfalt, og af den ledsa
gende tekst til diagrammet
fremgår, at ulykkesreduk
tionerne er baseret på rap
porten: »Samband mellem
vägbeläggninger, våderlek
och trafikolyckor 1977»,
Statens väg- och trafikinsti
tut, Meddelande 317.

Af sammenfatningen i
rapporten fremgår, at den
anvendte ulykkesreduktion er
resultatet af et regnestykke
baseret på en ikke verificeret
hypotese. De rent faktisk
konstaterede ulykkestal frem
går ikke direkte af rapporten,
men findes i et bilag.

Af oplysninger i rappor
tens bilag er tallene i første
og anden linie i vedlagte ta
bel udregnet. Tallene i ta
bellen angiver ulykkeskvo
ten defineret som antallet af
ulykker pr. million kørte ki
lometer.

Ved sammenligning mel
lem linie i og 2 ses umid

delbart, at der er sket flest
ulykker pr. kørt km på over
fladebehandling.

Der foreligger en mulig
hed for, at vejgeometrien er
dårligere ved overfladebe
handlede veje og for at eli
minere en sådan forskel op
stiller den svenske rapport
følgende hypotese. Overfla
debehandlingerne tænkes
dækket med pulverasfalt,
der i godt vejr, såvel som
mer som vinter, tænkes at
have samme ulykkeskvoter
som overfladebehandlinger
ne, og som yderligere tæn
kes at udvise samme pro
centvise ændring i ulykkes
kvoterne fra godt vejr til
dårligt vejr, som de ændrin
ger, der findes af tallene i li
nie 2.

Resultatet er angivet i li
nie 3, og det ses, at der efter
denne hypotese vil ske flere
ulykker på pulverbelægnin
ger i dårligt vejr, og det er
dette hypotetiske resultat,
der ligger til grund for dia
grammet.

Der er den store svaghed
ved denne hypotese, at den
ikke tager hensyn til den

store forskel i ulykkeskvote,
der er konstateret for godt
vejr om vinteren, 0,78 for
overfladebehandling og
0,56 for pulverasfalt. I rap
porten er der endda udført
en statistisk analyse, der vi
ser, at denne forskel i høj
grad er signifikant.

Dette forhold bør der ta
ges hensyn til, og det kan
ske ved at anvende ulykkes
kvoterne for overfladebe
handlingerne om sommeren
i godt og i dårligt vejr som
udgangspunkt og så igen
anvende den konstaterede
procentuelle stigning. Man
kommer da til de i 4. linie i
skemaet angivne værdier.

Denne hypotese, som er i
overensstemmelse med de
konstaterede fakta, viser, at
en eventuel dårligere vej-
geometri kun delvis kan for
klare, at der sker flere ulyk
ker på overfladebehandlin
ger pr. kørt kilometer, men
forskellen er dog næppe sig
nifikant.

Ingen at hypoteserne er
verificeret, og man må da
vælge, om man a) vil basere
en sammenligning på en hy
potese, der ikke tager hen
syn til den konstaterede sig
nifikante forskel i godt vejr
(tør vej) om vinteren, eller
b) på en hypotese, som ta
ger hensyn til denne forskel
— eller c) om man vil gå ud
fra det rent faktisk konstate
rede forhold, at der er sket
ca. 20% flere ulykker pr.
kørt km på overfladebe
handling, idet ulykkeskvo
ten for hele året under eet er
0,69 for overfladebehand

Linie Belægning Godt vejr Dårligt vejr Bemærkning
Sommer Vinter Sommer Vinter

1 Overflade- 0,59 0,78 0,50 0,83 Konstateret
behandling

2 Pulver- 0,48 0,56 0,47 0,73 Konstateret
belæg.

3 Pulver- 0,59 0,78 0,58 1,02 Hypotese
belæg.

4 Pulver- 0,59 0,69 0,50 0,78 Ny hypotese
belæg.

Antal ulykker pr. 106 kørte km. Alle vejklasser taget under ét for at lette
oversigten.
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ung og 0,58 for pulveras
falt.

Ser man dernæst på po
sten vedligeholdelse, så er
der på diagrammet ikke an
ført, hvor mange kg/m2 pul
ver, der er regnet med. Der
er regnet med 60 kg/m2,
som normalt er minimum i
Sverige, og i så tilfælde skal
besparelsen på vedligehol
delse reduceres med Ca.
30%.

Anvender man den æn
drede hypotese og ser bort
fra det lidt større ulykkestal
for overfladebehandling,
som denne medfører, og ta

ger hensyn til reduktionen i
vedligeholdelse, kommer
man til følgende reviderede
diagram:

Det fremgår af dette, at
anvendelse af pulverbelæg
ninger medfører en bespa
relse, blot årsdøgnstrafikken
er større end 700.

Fastholder man den sven
ske hypotese trods dens
mangler, medfører anven
delse af pulverbelægninger
først en besparelse, når års
døgnstrafikken overstiger
ca. 1.500.

Holder man sig til de kon
staterede fakta, at der er

sket ca. 20% flere ulykker
på overfladebehandlede ve
je, bliver besparelsen ved at
anvende pulverbelægninger
naturligvis meget større, og
begynder ved en årsdøgns
trafik på mindre end 500.

De afsluttende bemærk
ninger om overfladebehand
lingers egenskaber til for
segling af utætte belægnin
ger giver ikke anledning til
uenighed, idet disse egen
skaber naturligvis bør ud
nyttes på veje med svag tra
fik. Der er sikkert også enig
hed om, at på veje med
stærkere trafik må det fore

trækkes, at der skaffes mid
ler til udførelse af en egent
lig reparation, så man kan
undgå den forøgelse af
transportomkostningerne,
der er en følge af det spild,
som sker i form af øget ben
zinforbrug og øget dækslid
ved kørsel på overfladebe
handling. Pr. km vej drejer
det sig over en 7-årig peri
ode om et spild på ca.
30.000 1 benzin og knap 700
personbildæk ved en års
døgnstrafik på 4.000.

J. M. Kirk

ASFALTINDUSTRIEN har pr. 3. januar 1985
udnævnt civilingeniør Erik Nielsen (30) til chef for
sit vejforskningslaboratorium i Avedøre efter labo
ratoriechef, civilingeniør J. M. Kirk, som samtidigt
går på pension.

Erik Nielsen er kemiingeniør fra D.T.H. 1979 og
har siden 1980 arbejdet på Asfaltindustriens Vej
forskningslaboratorium.

DIAGRAM
Overfladebehandling
Besparelse kr./m2 pr. år
1, O&—

0’

rH

0,

ÅDT

1,

Samfundsmæssia be
sparelse ved at bruge
pulverasfalt

Pulverbelægning
2

Besparelse kr./m pr. år

Nyt om navne
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Ministeriet for offentlige
arbejders brev af 28. juni
1984 om samlet istand
sættelse af vej, der over
tages som offentlig og
veje der forbliver private
fællesveje (j.nr. 560-05-
00-08).

I brev af 21. maj 1984
har Morsø kommunes tek
niske forvaltning anmodet
om en udtalelse om, hvor
vidt ministeriet finder, at
kommunen har mulighed
for at afsige kendelse om
istandsættelse som færdsels
mæssig enhed med ensarte
de bidrag vedrørende stam
vejen Lupinvej med tilhø
rende sideveje, således at al
le vejene istandsættes, men
kun stamvejen optages som
offentlig efter istandsættel
sen.

Det er oplyst, at vejen er
beliggende i et område, der
ved lokalplan er udlagt til
ensartet benyttelse til boli
ger.

Efter ministeriets opfat
telse er der ikke noget til
hinder for, at der afsiges en
kendelse, der således omfat
ter både veje, der optages
som offentlige og veje, der
forbliver private. Det be
mærkes, at der såvel for
private fællesveje (privat
vejslovens § 57, stk. 4, jfr. §
62, jfr. vejbidragslovens §
11, stk. 4), som for veje, der
optages som offentlige (vej
bidragslovens § 10, jfr. §
11, stk. 4), er hjemmel til at
afsige kendelse om istand
sættelse som færdselsmæs
sig enhed med ensartede
parter.

Såfremt kommunen væl
ger også at optage sideveje
ne som offentlige, har kom-

munen efter ministeriets
opfattelse mulighed for ef
ter forhandling med politiet
i medfør af § 2, stk. 3, i vin
tervedligeholdelsesloven, at
beslutte, at sidevejene ikke
vintervedligeholdes af det
offentlige.

Ministeriet har forudsat,
at vejene er beliggende i et
område, der henhører un
der reglerne i privatvejslo
vens afsnit III.

Ministeriet for offentlige
arbejders brev af 7. aug.
1984 om dispensation fra
oversigtsservitut (j.nr.
587-19-00-10).

I et brev af 30. marts
1984 har De klaget over, at
vejdirektoratet har afslået
en ansøgning om dispensa
tion fra den på ejendommen
matr. nr. a, tinglyste over
sigtsdeklaration på 25 x 100
m for Viborg kommunes vej
»østervængetcs tilslutning
til hovedlandevej 416, Ran
ders-Viborg.

Det fremgår af Deres
brev og af udtalelser fra Vi
borg amtskommune og Vej-
direktoratet, at den pågæl
dende ejendom, der hidtil
har været bebygget med et
enfamilieshus og en carport,
nu er bebygget med yderli
gere en enfamiliesbolig og
en ekstra carport. Den nye
carport, er opført ud mod
hovedlandevejen og over-
skrider den tinglyste over
sigt med max. 1,75 m. Sam
tidig er overkørslen flyttet
nærmere hovedlandevejen,
således at den nu er placeret
ca. 20 m fra denne.

Det er oplyst, at den på
ejendommen tinglyste byg
gelinie på 12,50 m og skrå
byggelinien på 50 X 35 m ik
ke er berørt af byggeriet.
Arsdøgntrafiktallet er op
gjort til 8270 køretøjer i
1982, og vejens tracé har et
jævnt forløb det pågælden
de sted, ligesom den er for
synet med cykelstier, for-
tove og diverse rabatter.
Ejendommen er beliggende
ved en strækning, hvor der

mellem bytavler er påbudt
en maksimal hastighed på
60 km/t, og oversigtsforhol
dene ved østervængets til
slutning er særdeles gode
med et udsyn på over 200 m
til hver side.

På denne baggrund har
Viborg amtskommunes ud
valg for teknik og miljø an
befalet, at den ansøgte tilla
delse gives.

Det er oplyst, at carpor
ten er opført i tillid til, at
Vej direktoratet ville følge
indstillingen fra amtskom
munen.

Efter det oplyste er der
endvidere opnået byggetil
ladelse fra Viborg kommu
ne, uden at der fra kommu
nens side ses at være taget
forbehold om indhentelse af
den fornødne tilladelse fra
vejbestyrelsen i henhold til
§ 70, stk. 2, i lov om offent
lige veje.

Vejdirektoratet har af tra
fikale grunde og af hensyn
til konsekvenserne ikke
kunnet tiltræde opførelsen
af carporten det pågældende
sted og den foretagne flyt
ning af overkørslen til ca.
20 m fra kommunevejens
tilslutning til hovedlande
vejen.

På baggrund af det anfør
te, herunder størrelsen af
den tinglyste oversigt, den
beskedne overskridelse her
af og af de konkrete trafikale
forhold det pågældende
sted, finder ministeriet det
ikke betænkeligt at dispen
sere fra den tinglyste over
sigtsdeklaration.

Ministeriet kan endvidere
efter omstændighederne,
herunder den ringe forøgel
se af trafikken til og fra car
porten, i henhold til vejlo
vens § 70, stk. 2, tillade, at
overkørslen er flyttet ca. 25
m nærmere hovedlandeve
jen.

Det skal således medde
les, at ministeriet herved
giver den fornødne tilladel
se til det ansøgte og allerede
opførte byggeri på den om
handlede ejendom.

Ministeriet for offentlige
arbejders brev af 3. okt.
1984 om fordeling af ud
gifter til fremtidig vedli
geholdelse af privat fæl
lesvej som samlet arbej
de (j.nr. 564-04-14-55).

I brev af 18. juli 1984 har
De som formand for be
boerforeningen klaget over
Nykøbing-Rørvig byråds
kendelse vedrørende forde
ling af udgifter i forbindelse
med den fremtidige vedlige
holdelse af den private fæl
lesvej.

Af en fra Nykøbing-Rør
vig byråd indhentet udtalel
se fremgår, at kendelsen er
afsagt efter anmodning fra
beboerforeningen.

I den anledning skal det
oplyses, at ministeriet er af
den opfattelse, at spørgsmå
let om fordeling af udgifter
og udførelse af den fremti
dige vedligeholdelse af pri
vate fællesveje i byzoneom
rådet som et samlet arbejde
først bør afgøres i forbindel
se med, at der i henhold til
privatvejslovens § 57, stk.
2, træffes beslutning om ud
førelse af de konkrete arbej
der.

Ministeriet har derfor i
dag ophævet byrådets ken
delse.

Ministeriet for offentlige
arbejders brev af 8. okt.
1984 om nedlæggelse af
en privat fællesvej på
landet på privat initiativ
(j.nr. 564-09-11-32).

I brev af 5. september
1984 har De som ejer af
ejendommen matr. nr. a,
klaget over Ribe byråds be
slutning vedrørende et
spørgsmål om nedlæggelsen
af en del af en privat fælles-
vej, der forløber langs nord-
skellet af Deres ejendom og
videre mod vest over ejen
dommen matr. nr. b.

Ifølge beslutningen har
byrådet henvist til, at vej
myndigheden ikke har
hjemmel til at afgøre
spørgsmål om vejrettighe
der til den nedlagte stræk-

Ministerielle
afgørelser
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ning, idet sådanne spørgs
mål er af privatretlig karak
ter, hvorfor de i mangel af
enighed mellem grundejer
ne henhører under domsto
lene.

Det fremgår af en udskrift
af vejsynsprotokollen, at
ejeren af ejendommen matr.
nr. b har afspærret og delvis
nedlagt den strækning af
vejen, der forløber over
matr. nr. b, idet denne ejer
bestrider, at De har vejret
såvel til denne vej strækning
som til en syd for stræknin
gen øst-vestgående vej over
matr. nr. b med forbindelse
til en vej langs sydskellet af
Deres ejendom.

De har anført, at byrådets
beslutning er påklaget med
henblik på at fa opklaret,
om det er rigtigt, at en
grundejer kan nedlægge en
vejstrækning, uden at den i
privatvejslovens kapitel 9
beskrevne fremgangsmåde
er fulgt, og at vejmyndighe
den i et sådant tilfælde intet
kan foretage sig bortset fra
at henvise de til den nedlag
te vej berettigede til at ind
bringe spørgsmålet for
domstolene.

De har endvidere anført,
at det er Deres opfattelse, at
vejmyndigheden på begæ
ring af andre vejberettigede
må behandle spørgsmålet
om vedligeholdelsespligten
efter privatvejslovens kapi
tel 10 for så vidt angår det
nedlagte vejstykke.

Af en fra Ribe byråd ind
hentet udtalelse fremgår,

at fællesvejen er beliggen
de i landzone, hvorfor sagen
er behandlet efter bestem
melserne i privatvejslovens
afsnit II,

at det ved vejsynet ikke
var muligt at tilvejebringe
enighed, hverken om vejret
tigheder eller vejstræknin
gens eksistens, samt

at byrådet finder, at vej
lovgivningen ikke indehol
der hjemmel for kommunen
til at afgøre spørgsmål om
vejrettigheder eller istand
sættelse og vedligeholdelse

af det nedlagte vej stykke, så
længe spørgsmålet om vej-
rettighederne ikke er afkla
ret.

Ministeriet skal oplyse, at
da vejen er beliggende i
landzone, er den ikke omfat
tet af bestemmelserne i
privatvejslovens afsnit III,
herunder kapitel 10, men af
bestemmelserne i lovens af
snit II, d.v.s. § 14-20.

Efter § 14, stk. 5, »kane
en privat fællesvej nedlæg
ges efter reglerne i lovens
kapitel 9. Ordet »kan« med
fører, at bestemmelserne i
kapitel 9 ikke nødvendigvis
skal anvendes for at nedlæg
ge en privat fællesvej på lan
det. En nedlæggelse kan så
ledes også gennemføres på
privat initiativ. Spørgsmålet
om, hvorvidt en sådan ned
læggelse er i strid med an
dre grundejeres vejrettighe
der, er et privatretligt
spørgsmål, som vejmyndig
heden ikke kan tage stilling
til. Vejmyndigheden må
derfor henvise grundejerne
til i mangel af enighed at
indbringe sagen for domsto
lene. Ribe byråds afgørelse
er således i overensstemmel
se med disse bestemmelser,
og ministeriet kan derfor ik
ke kritisere afgørelsen.

Ministeriet for offentlige
arbejders brev af 8. nov.
1984 vedr. tvangsind
drivning af udgifter til
vejarbejder på privat
fællesvej (j.nr. 560-05-
00-08).

I brev af 5. oktober 1984
har teknisk forvaltning an
modet ministeriet om en
udtalelse vedrørende op
krævning af vejbidrag i for
bindelse med istandsættelse
af privat fællesvej.

Teknisk forvaltning har
oplyst, at Skagen byråd i
1982 efter afholdelse af vej-
syn på den private fællesvej
Askevej beliggende i byzone
vedtog, at vejen skulle
istandsættes i overensstem
melse med et på foranled
ning af en af lodsejerne,

N.N., udarbejdet projekt.
Udgifterne herved afholdes
af lodsejerne i overensstem
melse med en af kommunen
udarbejdet udgiftsfordeling.

N.N. forestod udførelsen
afistandsættelsesarbejdet på
Askevej, førte tilsyn med ar
bejdet og stod i forskud med
udgifterne.

Kommunen påtog sig at
foretage opkrævning af vej-
bidragene i forhold til den
vedtagne partsfordeling, når
endelig regning forelå fra
entreprenøren.

Det fremgår endvidere, at
kommunen, da en af lods
ejerne ikke betalte sit vejbi
drag, meddelte denne, at
kommunen ville tvangs
inddrive beløbet i medfør af
privatvejslovens § 65 og
sendte kopi af brevet til
N.N.

Ved forespørgsel til mini
steriet fik kommunen imid
lertid oplyst, at tvangsind
drivelse ikke kunne komme
på tale i den foreliggende si
tuation.

Teknisk forvaltning spør
ger nu,

1. om kommunen kan
tvangsinddrive vejbidra
get ved udpantning, jfr.
privatvejslovens § 65,
såfremt kommunen beta
ler N.N.

2. om kommunen, såfremt
svaret på spørgsmål 1 er
benægtende, da er pligtig
at betale N.N. og heref
ter er henvist til at ind-
drive beløbet ved civilt
søgsmål.

Vedrørende det første
spørgsmål kan ministeriet
oplyse, at § 65 alene giver
hjemmel til tvangsinddri
velse af beløb, som en kom
mune har betalt forskudsvis
efter privatvejslovens regler
samt beløb, der er betalt i
henhold til kommunegaran
ti. Derimod er der ikke
hjemmel til at tvangsind
drive et beløb, som kommu
nen efterfølgende påtager
sig at betale for at holde en
lodsejer, der har stået i for-

skud med udgifterne, ska
desløs.

Vedrørende det andet
spørgsmål er det ministeri
ets opfattelse, at kommunen
ikke ved at påtage sig at
foretage opkrævning af vej-
bidragene eller ved at sende
N.N. den nævnte kopi af
brevet med truslen om
tvangsinddrivelse kan anta
ges at have påtaget sig at be
tale det ikke indkomne be
løb.

Dette er naturligvis ikke
til hinder for, at kommunen
påtager sig at forestå ind
krævningen af det ikke be
talte beløb via et civilretligt
søgsmål. Hvorvidt kommu
nen er forpligtet hertil beror
på forudsætningerne for
kommunens tilsagn om at
ville forestå opkrævningen.
Dette spørgsmål har mini
steriet ikke mulighed for at
tage stilling til.

Ministeriet for offentlige
arbejders krav af 12.
nov. 1984 om delvis ned
læggelse af en privat fæl
lesvej (j.nr. 564-02-12-35).

I brev af 18. september
1984 har De klaget over, at
Hørsholm kommunalbesty
relse efter anmodning fra
grundejerforeningen har
godkendt, at en del af den
private fællesvej Folehave
parken nedlægges som vej-
areal.

Godkendelsen omfatter et
28 m2 Stort vejareal, som
har henligget som rabat-
areal, men nu er inddraget i
den tilgrænsende ejendoms
haveareal. I forbindelse med
nedlæggelse overføres vej-
arealet matrikulært til ejen
dommen.

De har anført, at kommu
nalbestyrelsen har anvendt
privatvejsloven til formål,
som ikke er omfattet af den
ne lov ved at tilgodese en
parcelhusejers ønske om en
større have, idet kommunal
bestyrelsen har accepteret,
at grundejerforeningen kan
overdrage fællesareal til en
enkelt grundejer.
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ministeriet, at reglerne i
privatvejslovens kapitel 9
om nedlæggelse af private
fællesveje ikke bør anvendes
i det konkrete tilfælde, hvor
der alene er tale om en uvæ
sentlig indsnævring af vejen
med i m, hvorved alene et
ubefæstet areal (græsrabat)
på 28 m2 udgår af vej area
let. I et sådant tilfælde må
det være tilstrækkeligt, at
kommunen i medfør af be
stemmelsen i privatvejslo
vens § 23 og 24 godken
der, at det efter samme be
stemmelser godkendte vej-
udlæg ændres.

En sådan tilladelse kan
gives, hvis vejmyndigheden
skønner, at ændringen kan
gennemføres uden at tilside-
sætte de hensyn, vejmyn
digheden har påset ved sin
godkendelse.

Da Hørsholm kommune
har skønnet, at vejudlægget
efter ændringen vil være til
strækkelig til afviklingen af
færdslen på en rimelig og
hensigtsmæssig måde, og da
der ikke foreligger oplysnin
ger, der kan begrunde, at
ministeriet tilsidesætter det
te skøn, finder ministeriet
ikke grundlag for at kritise
re kommunalbestyrelsens
beslutning om at imøde
komme grundej erforenin
gens ansøgning herom.

Det tilføjes, at spørgsmå
let om, hvorvidt grundejer-
foreningen herefter kan
overdrage arealet til et en
kelt medlem, er et privatret
ligt spørgsmål, som hverken
kommunalbestyrelsen som
vejmyndighed eller ministe
riet som klagemyndighed
kan tage stilling til. Dette
spørgsmål henhører under
domstolene ved civilt søgs
mål.

Forskrifterne kan anven
des til udarbejdelse af ud
budsmateriale for entrepri
ser, hvori bundsikringsar
bejder og stabile grusbære
lag indgår.

Vejregelforslagene kan, så
længe oplag haves, ras ved
henvendelse til:

v
Nyt fra
Vejdirektoratet

På denne baggrund har
De anmodet ministeriet om
at annullere kommunalbe
styrelsens beslutning.

Ministeriet har indhentet
den i kopi vedlagte udtalelse
af 12. oktober 1984 fra
Hørsholm kommunalbesty
relse.

Heraf fremgår bl.a.,
at fællesvejen i 1977 er

godkendt med et tværprofil
det pågældende sted på 2 m
fortov, 5 m kørebane og 1 m
græsrabat,

at tværprofilet efter ned
læggelsen af de 28 m’ vej-
areal bliver 2 m fortov og 5
m kørebane,

at kommunalbestyrelsen
har vurderet grundejerfor
eningens ønske om nedlæg
gelse af de 28 m2 vejareal ud
fra en vejteknisk betragt
ning, og skønnet, at et vej-
udlæg på 7 m vil være til
strækkeligt til afvikling af
færdslen på en rimelig og
hensigtsmæssig måde, og

at det er kommunalbesty
relsens opfattelse, at det er
et privatretligt spørgsmål,
om generalforsamlingen kan
beslutte at sælge arealet,
som henhører under dom
stolene ved civilretlig søgs
mål.

Ministeriet skal herefter
meddele Dem følgende:

Ministeriet kan oplyse, at
Højesteret i dom af 20. sep
tember 1984 har fastslået, at
reglerne om nedlæggelse af
offentlige veje efter deres
indhold alene tager sigte på
tilfælde, hvor en offentlig
vej eller vejstrækning ned
lægges i hele dens bredde,
men at vejbestyrelsen kan
anvende disse regler ana
logt.

Da reglerne i privatvejs
lovens kapitel 9 om nedlæg
gelse af private fællesveje
svarer til og har samme for
mål som reglerne om ned
læggelse af offentlige veje,
er ministeriet af den opfat
telse, at disse synspunkter
også må gælde for nedlæg
gelse af private fællesveje.
På denne baggrund finder

Forslag til »Udbuds
og anlægsforskrifter
for bundsikrings
arbejderc samt
forslag til »Udbuds
og anlægsforskrifter
for stabile grusbære
lag((.

Forslag til »Udbuds- og an
lægsforskrifter for bundsik
ringsarbejder, august 1984
og forslag til »Udbuds- og
anlægsforskrifter for stabile
grusbærelag«, august 1984
er udsendt til høring indtil
den 15. april 1985.

Udbuds- og anlægsfor
skrifter for bundsikringsar
bejder omfatter:

— Vejledning,
— Paradigma for særlig ar

bejdsbeskrivelse,
— Paradigma for tilbuds-og

afregningsgrundlag,
— Paradigma for tilbudsli

ste.

Udbuds- og anlægsfor
skrifter for stabile grusbæ
relag omfatter:

— Vejledning,
Almindelig arbejdsbe
skrivelse,

— Paradigma for særlig ar
bejdsbeskrivelse,

— Paradigma for tilbuds
og afregningsgrundlag,

— Paradigma for tilbudsli
ste.

Vejdirektoratet, Vejregel
sekretariatet, Havnegade
27, postboks 2169, 1016
København K., tlf. (01)
113338.

Statens
Vejlaboratorium
notater

Nr. 160 »Forsøgsstræknin
ger med bituminøse belæg
ninger. Elementer i plan
lægning og opfølgning. Af
A. Skjoidby. 1984. 6 sider
A4.

Nr. 161 »Forsøgsstræk
ninger på hovedlandevej
119, »Skovvejen 1981-
1983<. Af A. Skjoldby.
1984. 16 sider A4.

Ovennævnte to notater er
fremkommet som een arti
kel i Dansk Vejtidsskrift nr.
11/12 1983.

Nr. 167 »Asfaltslidlags ly
stekniske egenskaber. Erfa
ringer fra Statens Vejlabora
toriums forsøgsstræknin
ger. AfA. Skjoldby. 1984.
11 sider A4 + 17 sider bi
lag. Notatet eksklusiv bilag
findes som artikel i Dansk
Vejtidsskrift nr. 7/84.

Notaterne fas ved hen
vendelse til Biblioteket tlf.
02-35 75 88.
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Miljøankenævnets
afgørelse af
17. september 1982
Busholdeplads (1.3.) —

godkendelsespligt —

frivillig godkendelse —

støjgrænsers anvendelig
hed ved busholdeplad
ser — alternative place
ringsmuligheder —

samfundsnyttehensyn —

inhabiitet.
En kommunalbestyrelse

ansøgte om godkendelse af
en busholdeplads, som blev
benyttet af Vestsjællands
Trafikselskab og var anlagt i
overensstemmelse med en
lokalplan. Amtskommunen
godkendte på nærmere an
givne vilkår busholdeplad
sen i medfør afmiljøbeskyt
telseslovens kapitel 5. Efter
klage fra nogle omboende
ophævede Miljøstyrelsen
godkendelsen med henvis
ning til, at amtskommunen
var medinteressent i trafik-
selskabet, og at styrelsen
derfor efter lovens § 39, stk.
3, var rette godkendelses
myndighed. Samtidig be
mærkede styrelsen, at an
lægget omfattes af et stjer
nemærket punkt på lovens
liste, hvorfor godkendelse
ikke var nødvendig, når an
lægget gennemførtes i over
ensstemmelse med en b
kaiplan. Kommunalbesty
relsen opretholdt imidlertid
sin ansøgning, nu med hen
visning til § 37 om frivillig
godkendelse. Miljøstyrelsen
meddelte godkendelse som
ansøgt på nærmere vilkår,
herunder overholdelse af
bestemte støjgrænser. Nog
le beboere indbragte sagen
for Miljøankenævnet og
gjorde bl.a. gældende, at

terminalen kunne placeres
andre steder med en lige så
central beliggenhed. Anke-
nævnet anførte, at nævnet
alene kunne tage stilling til,
om godkendelse kunne
meddeles med den ansøgte
placering og i bekræftende
fald på hvilke vilkår. Næv
net fandt ikke, at støjgræn
ser som angivet afMiljøsty
relsen var egnede til be
grænsning af støjulemper
fra et anlæg som det forelig
gende, hvor støjen i væsent
ligt omfang forårsages af
kørsel på offentlig vej. Af
denne grund blev styrelsens
støjvilkår ophævet og erstat
tet af et krav om støjskær
me. Der indsattes endvidere
et vilkår i godkendelsen om,
at busterminalernes drift ik
ke må give anledning til væ
sentlige lugtgener i omgi
velserne.

Miljøankenævnets
afgørelse af
24. april 1981
Busholdeplads (1.3.)
— godkendelsespligt.

I tilknytning til proble
mer ved den såkaldte
»smørsejlads fastsatte Søn
derborg byråd en række ret
ningslinier for såvel sejlads
på havnen som trafikken til
og fra kajen, herunder
m.h.t. busparkering på hav
nearealet. Amtsrådet pålag
de i medfør af miljøbeskyt
telseslovens § 35 kommu
nen at ansøge om godken
delse af den herved etablere
de busholdeplads, og denne
afgørelse stadfæstedes af
Miljøstyrelsen. Miljøanke
nævnet fastslog generelt, at
baggrunden for kravet om
godkendelse af holdepladser
for kørende materiel i første
række var et ønske om kon
trol med pladser, der med
henblik på mere varig an
vendelse indrettes på area
ler, som entreprenør- og
vognmandsvirksomheder
ejer eller lejer. Vedr. den
konkrete sag bemærkede
nævnet, at kommunen
navnlig af trafikale årsager

blot havde set sig nødsaget
til at henvise busserne til at
anvende et særligt areal, der
har karakter af almindelig,
offentlig parkeringsplads,
og at der ikke herved forelå
nogen pligt for kommunen
til at søge godkendelse efter
miljøbeskyttelseslovens ka
pitel 5.

Miljoankenævnets
afgørelse af
10. november 1981
Busholdeplads (1.3.) —

godkendelsespligt — støj
— hensyntagen til sam
fundsnytte — vilkår —

forhold til færdselslov
givningen.

I forbindelse med en om
fattende trafikregulering og -

sanering i Aalborgs bykerne
ansøgte kommunen i sep
tember 1980 om godkendel
se efter miljøbeskyttelses
lovens kapitel 5 af 11 hol
depladser for busser og ru
tebiler. Den trafikomlæg
ning, som etableringen af
holdepladserne knyttede sig
til, ville indebære, at trafik
ken i gaden støjmæssigt for
øgedes med omkring 50%
svarende til en forventet
forøgelse af støjniveauet på
omkring 2 dB(A). Miljøsty
relsen godkendte i septem
ber 1981 holdepladserne på
nærmere angivne vilkår,
som overvejende vedrørte
krav til det benyttede bus-
materiel. Denne afgørelse
påklagedes til Miljøanke
nævnet dels af nogle forret
ningsdrivende i gaden og
dels af Nordjyllands Trafik
selskab. Ankenævnet fandt,
at der kunne rejses tvivl om,
hvorvidt holdepladserne var
godkendelsespligtige efter
loven. I betragtning af, at
det på grund afforurenings
forholdene i det konkrete
tilfælde var af mindre be
tydning at f. fastslået, om
holdepladserne var under
givet godkendelseskrav, og
at der ikke var rejst indsigel
se imod Miljøstyrelsens an
tagelse på dette punkt, men
te ankenævnet dog ikke at

burde indtage et andet
standpunkt end styrelsen.
Da den forurening, som iso
leret forårsagedes af holde
pladsernes brug, kun ville
udgøre en ringe del af den
samlede forurening i gaden,
stadfæstede ankenævnet
godkendelsen. Herved lag
de man tillige vægt på den
samfundsmæssige nytte,
som var forbundet med an
lægget, jfr. lovens § 1, stk.
3. Derimod fandt ankenæv
net det ikke hensigtsmæs
sigt at stille krav vedrørende
begrænsning aftrafikforure
ningen gennem specielle
vilkår til godkendelse afhol
depladser, da sådanne krav
kun kunne rettes mod den
tunge trafik, som benytter
holdepladserne og ophæve-
de de af styrelsen stillede
vilkår for godkendelse. For
urening fra trafik kunne ef
ter ankenævnets opfattelse
mest hensigtsmæssigt be
grænses gennem generelle
bestemmelser, der kan ud
stedes i medfør af miljøbe
skyttelseslovens § 6, og som
vil kunne supplere de for
skrifter, justitsministeriet
har fastsat i medfør af færd
selsboven.

Jurist- og økonomiforbundets
Forlag

ri
Kendelser om
Fast ejendom
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Anmeldelse

Internationalt OECD-rapporten:
Nyt

»Road Binder and Energy Savings

Vejbygning og vejvedlige- nøse som hydrauliske bin- matiske forhold spares ener- overblik over de foreliggen
holdelse er i høj grad blevet demidler og giver en kort gi, men recycling synes i de muligheder, men det er
påvirket af de store prisstig- beskrivelse af den anvendte dag at være den bedste løs- vanskeligt at overføre erfa
finger på olieprodukter og teknik. ning. ringerne fra eet land til et
på energi. For at fa et bille- Hvad angår bitumen, For de hydrauliske binde- andet på grund af de store
de af de muligheder, der i nævnes der begrænsede mu- midlers vedkommende er forskelle i klima og tilgæn
dag findes for at opnå be- ligheder for erstatning ved der især mulighed for ener- gelige materialer.
sparelser på disse områder, anvendelse af tjære, asfalt- gibesparelser ved anvendel- Rapporten kan købes hos
har OECD nedsat en ar- mel eller svovl. Dernæst be- se af bindemidler med ind- Munksgaard Export and
bejdsgruppe for at vurdere handles brugen af bitumen hold af industrielle affaids- Subscription Service, Nørre
de materialer og arbejdsme- modificeret med polymerer produkter til fremstilling af Søgade 35, 1370 Køben
toder, der er taget i brug til med mulighed for længere stabiliserede bærelag, hvor- havn K.
dato. levetid og mindre lagtykkel- ved man tillige kan opnå J.M. Kirk

Resultatet er en rapport, ser. Ved brug af emulsion god økonomi.
der behandler såvel bitumi- kan der under gunstige kli- Rapporten giver et godt I

U-lands kursus

Danmarks tekniske Højsko- Thagesen oplyser, at frem- blemstillingen almindelig- vandingsanlæg, vejbefæstel
le udbyder i foråret 1985 et mede tilhørere vil være sær- vis er væsenforskellig i Dan- ser m.v. i lande med tropisk
nyt kursus med titlen »Tra- lig velkomne på det nye U- mark og i udviklingslande- klima. Sidste del af kurset
fikplanlægning og Vejbyg- landskursus, hvor højsko- ne. Der indledes med nogle beskæftiger sig med anlæg
ning i Udviklingslandene. lens egne lærerkræfter vil forelæsninger om udvik- og vedligeholdelse herunder
Baggrunden for kurset er blive suppleret af en række lingslandenes institutionelle brug af arbejdsintensive
danske bygningsingeniørers gæsteforelæsere fra Danida forhold, sociale problemer metoder og træning af loka
stigende aktiviteter i U- og de rådgivende ingeniør- og finansieringsmuligheder. le ingeniører og vejmænd.
landene. Kurset vil den før- firmaer Carl Bro, Cowicon- Næste del af kurset behand- Kurset starter den 1. fe
ste gang blive affioldt som sult, Hoif og Overgaard, ler trafikplanlægning her- bruar 1985. Detaljeret kur
et traditionelt forelæsnings- Danroad Systems og under bl.a. transportbeho- susprogram kan rekvireres
kursus. Kampsax. vet i U-landene og vejenes på telefon (02) 88 42 00, b

Forelæsninger på DTH Kurset bliver et videregå- udviklingseffekt. Dernæst kal 5015 mellem kl. 9.00 og
har altid været offentligt til- ende kursus, hvor der foku- behandles problemer knyt- 12.00.
gængelige. Professor Bent seres på emner, hvor pro- tet til projektering af vejaf
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Automatisk materialetilførsel — sikrer
total ensartet belægning.

Dobbelt teleskop giver stor bæreevne
og stabilitet til sideudvidelserne, og
derfor ensartet belægning over hele
bredden.

Stabil maskinkonstruktion. Stor vægt

Fås også i model’erne
DFSO— og DF1SO.

Ring efter vore specialbrochurer.
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DF100 og DF12O medfører stabilitet. Hø traktion og
Mannesmann DEMLAG konstant udlægningshastighed — derfor

ensartet belægning i hele længden.
Simple fordele, som kun er et udsnit

af hele rækken af DEJvAG’s fortrin.
Ingen trykluft — styringen er

hydraulisk og elektrohydraulisk. Vrinløst
reguleret hydrostatisk træk på alle
bevægelser.

Motor uafhængig. Strygeerns- og
stamperknivopvarmning ved propangas
b rændere.


