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Asfaltskæremaskine
C85-P1O
Skær tørt (eller vådt) med de revolutio
nerende lasersvejsede diamantskære
skiver fra Norton.

Tørskæring
f.eks. 5,0 cm dybde/asfalt
Ca. 100 - 120 meter pr. time.

Tørskæring
f.eks. 10,0 cm dybde/asfalt
Ca. 1,0 meter pr. min.

Mere end 30 kunder valgte C-85
i 1984 — og blev tilfredse!
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Skær tørt, hurtigt, effektivt

I tidens løsning!
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Max. skæredybde: 127 cm I
Motor: Honda 10 HK I

i
Vægt: 83 kg. i

I En-mandsbetjening, kan skære i
i også med 2 skiver.

I En fantastisk maskine fra I
I CLIPPER I
I Købdenhos...

I

I Importør af Clipper I
i RASMUS NIELSENSVEJ 25 . 5471 SØNDERSØ



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 moditiceret støbeasfalt, som
er specielt beregnet til beton- og stålkonstruktioner.

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

Ç

TJÆREKOMPAGNIET
DANSKE GASVÆRKERS TJÆRE KOMPAGNI AKTIESELSKAB

Vejsektor: Ridderstien 38 Fjelsted 5560 Aarup Tlf. (09)88 17 17
Vejafdellng Fyn: vejafdellng Jylland: Vejafdeling Sjælland:
Ridderstien 38, Fjelsted, 5560 Aarup Kongensbro, 8643 Ans by Lyngageren 63, 4000 Roskilde
Tlf. (09)88 17 17 Tlf. (06)870422 Tlf. (02)380540
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RANDERS
TAK FOR ORDREN, ØLGOD

ASSENS

Randers kommune har ønsket sin BEAM-fejemaskine opbygget på MERCEDES 1213 KO 32.

Ølgod og Assens kommuner har ønsket sine BEAM-fejemaskiner opbygget på FORD CARGO 1313 F.

- som også valgte at købe den
danske BEAM-fejemaskine!

BEAM-fejemaskine type S.RCL-O1-VOLVO F6165 i »franske klæder» (samme er leveret til Ballerup Kommune).

Den har bl.a. disse fordele:
En-knaps betjening at hele fejesystemet.
Aut. hævning at fejeaggregaterne v. bakmanøvre.
Aut. stop at hjælpemotor v. fejlindikation.
Turbokobling mellem hjælpemotor og exhauster.
Støjdæmpet hjælpemotor til 74dbA v. fuld belastning.
Støjdæmpet i øvrigt til Ca. 8OdbA mod omgivelserne.
Drænstuds på bagklappen med kugleventil.
Rustfri stålbund i smudsbeholderen.
- og der kan nævnes mange andre fordele.
BEAM-tejemaskirren er et rent dansk produkt, konstrueret og fremstillet i Danmark siden
1972, hvor den i udstrakt grad har været anvendt at vort firma i regelmæssig renholdelse
af omkring 30% af de danske kommuner. Derfor er BEAM-tejemaskinen netop tilpasset
danske forhold. Teknisk og produktivt lader BEAM-fejemaskinen sig gerne måle med de
udenlandske fabrikater, der i øvrigt tilbydes på markedet. Ingen af disse maskin
iniportørerharnogen sinde skullet leve af at brugedet produkt, som tilbydes. Det har ale
ne vort tirma — og nu eksporterer vi den også

Det er Deres garanti ..!

S-RCO-O1 -

Fejebredde:
lx 2,05 meter

S-RCL.O1 -

Fejebredde:
1 x 2,05 meter
samt
1 xl,05 meter

Alle typer fejemaskiner kan leveres med en tryk.
luft-betjent sugeslange, monteret i en svinggalge.

BEAM4ejemaskinerne demonstreres bI.a. på:

Dansk 7/5: Rebildhus
Vejteknisk 8/5: Himmelbjerget

Fællesdemonstration 9/5 Hinds avl
OPBYGNING PÅ CHASSIS-FABRIKAT
EFTER ØNSKE!
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Motorvejsanlæg i Mellemøsten
Af civilingeniør Paul Erik Bach, Cowiconsult

Cowiconsult har inden for de seneste 10 år ud- get sig med siden 1978. Hovedvægten i artiklen

ført en række projekterings- og tilsyn sopgaver i er lagt på motorvejen i Irak, som er det nyeste af

Mellemøsten. de to projekter. Artiklen beskriver bl.a. den udvik

Denne artikel beskriver de største af disse op- ling inden for EDB-anvendelse ved projektering

gaver, to motorvejsstrækninger i henholdsvis af store anlægsopgaver, som har fundet sted i

Saudi Arabien og Irak, som firmaet har beskæfti- firmaet.

Mecca-Helban Freeway,
Saudi-Arabien
I slutningen af 1976 fik Za
coconsult, som ejes afCowi
consult og det Saudi Arabi
ske firma Zakret Al-Riyadh,
overdraget projektering af
og tilsyn med anlæg af ca.
halvdelen af en ny motor
vejsforbindelse fra Jeddah

ved Rødehavet via Mecca
og hovedstaden Riyadh til
Dhahran ved Den Arabiske
Golf. Projektet omfattede
Ca. 740 km 6-sporet motor
vej med tilhørende Ca. 40
udfietningsanlæg. Dertil
kom Ca. 480.000 m2 broer.

Ca. 550 km afvejen er pla
ceret i flade ørkenområder,

medens Ca. 200 km slynger
sig gennem bjergområder.
Høj deforskellen mellem
starten ved Jeddah og bjerg-
kæden øst for Mecca er
1250 m.

Den topografiske opmå
ling og kortlægning blev i
bjergområderne udført fo
togrammetrisk, medens de

flade områder bl.a. af hen
syn til nøjagtigheden blev
opmålt ved terrestriske me
toder.

De geotekniske undersø
gelser bestod af geologiske
markundersøgelser, lagføl
geboringer til bestemmelse
affunderingsforholdene ved
brosteder, prøvegravninger
både til bestemmelse af de
geotekniske forhold i vejli
nien og til materialsøgning,
samt af omfattende laborato
rieundersøgelser på de ud
tagne prøver. Endvidere
blev undersøgelserne sup
pleret med seismiske målin
ger til fastlæggelse af skjulte
klippeoverflader i større
gennemskæringer.

I de hydrologiske bereg
ninger blev der til brug for
bestemmelse afafstrømnin
gen udviklet en EDB
beregningsmodel. Denne
baseredes på nedbørsmålin
ger i området og en af»U.S.
Soil Conservation Service
opstillet sammenhæng mel
lem nedbør og afstrømning.
Som resultat af modellen
beregnedes afløbshydrogra
fer for mere end 1000 større
oplande langs vejlinien.
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Parti fra den færdigbyggede vejstrækning Taif-Mekka, Saudi Ara bien.
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Hydrograferne udtegnedes
på EDB-plotter.

Projekteringstiden var i
kontrakten fastsat til 18 må
neder.

Som følge af det meget
stramme tidsprogram måtte
der satses på en intensiv
EDB-udnyttelse. Der blev
derfor straks igangsat vide
reudvikling af vore EDB-
programmer, således at be
regninger af geometri og
mængder samt udtegning af
planer, længdeprofiler og
broer kunne foregå næsten
fuldautomatisk.

I slutningen af 1978 øn
skede bygherren at påbe
gynde anlægsarbejderne, og
man startede med de østlig
ste 130 km, som var et
manglende led i en påbe
gyndt 2-sporet forbindelse.
For at ra forbindelsen hur
tigt igennem, valgte man
kun at bygge den ene side af
motorvejen.

I 1980-1983 byggede en
stor arabisk entreprenør, i
den vestlige ende af projek
tet strækningen fra Mecca
til Taif, som også er på 130
km. Denne sektion blev fra
starten udbygget til fuld

motorvej sstandard med 3
spor i hver retning.

Endelig påbegyndtes i
1982 anlægsarbejderne for
strækningen fra Taif mod
øst til den først byggede sek
tion. Denne strækning an
lægges som en 3-sporet ud
videlse af den eksisterende
2-sporede vej, således at ve

jen fr 3 spor i den ene ret
ning og 2 spor i den anden.

Status i dag er, at de fleste
strækninger i projektet er
anlagt eller er under byg
ning. Dog venter vi på, at en
spændende bjergstrækning
ved Taif bliver igangsat.

Irak Expressway No.
Two
Projektbeskrivelse
Cowiconsult indgik i som
meren 1980 kontrakt om
projektering af og tilsyn
med anlæg afen motorvej —

Trak Expressway No. Two
(E2) — fra Baghdad til den
tyrkiske grænse nær byen

i

- ., .. --.

. •_

En 310 m lang wadibro pà strækningen Talt-Mekka. Saudi Ara bien.
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Zakho med en forbindelse
til den syriske grænse. Ialt
ca. 620 km motorvej og Ca.
180 km hovedsagelig
4-sporet adgangsvej. Mo
torvejsstrækningen mellem
Baghdad og den tyrkiske
grænse projekteres med 6
spor, medens motorvej sgre
nen til den syriske grænse er
4-sporet, begge med en 15
m bred midterrabat. På hver
side af motorvejen projekte
res på lange strækninger
2-sporede, dobbeltrettede
serviceveje beliggende Ca.
120 m fra motorvejen. Det
betyder, at den samlede
bredde af motorvejskorrido
ren andrager 260 m.

En stor del afvejstræknin
gerne forløber gennem et
fladt eller svagt kuperet ter
ræn med overrislingsanlæg,
og kun på kortere stræknin
ger kan terrænet karakteri
seres som stærkt kuperet el
ler bjergrigt. Dette er tilfæl
det nær den tyrkiske græn
se, hvor motorvejen passe
rer Bekhair bjergkæden i en
ca. 3,5 km lang tunnel bestå
ende af to rør hver med en
bredde på 14,25 m.

For at kunne betjene tra
fikken til og fra motorvejen

er i projektet inkluderet 33
udfietningsanlæg. På grund
af en forventet stor stigning
i antallet af biler frem til år
2000, er trafikmængden i de
udfietningsanlæg, der for
binder E2 med adgangsve
jene til de større byer, gan
ske betydelig. Det har der
for været nødvendigt at pro
jektere komplicerede ud
fletningsanlæg med direkte
ramper i de tættest trafike
rede retninger.

Der er i projektet inklude
ret 4 flodbroer, heraf 2 over
Tigrisfioden. Længste
flodbro er 710 m, og det
samlede broareal i hele pro
jektet ligger på ca. 300.000
m2.

Projekteringen omfatter
også vejudstyret, d.v.s. af
stribning, beskiltning, au
toværn, hegn, nødtelefoner
samt belysning af samtlige
udfietningsanlæg.

For hver Ca. 15 km skal på
begge sider af motorvejen
anlægges en rasteplads med
toiletfaciliteter. Nogle afra
stepladserne er udvidet til at
indholde restaurant med te
lefoner og toiletter samt
tankanlæg med et mindre
værksted og med faciliteter

til førstehjælp. Afstanden
mellem disse større typer af
raste- og tankanlæg er ca. 60
km.

Geotekniske
forundersogelser
De geotekniske forunder
søgelser har omfattet alle
dele af projektet, d.v.s. un
dersøgelser afvejens under-
bund, bedømmelse af jor
dens egnethed til anvendel
se i vejdæmninger, vurde
ring af erosion, lokalisering
af forekomster af egnede
materialer til bærelag, be
tonstøbning, skråningsbe
skyttelser etc. etc. Alle disse
undersøgelser er blevet ud
ført med Cowiconsult’s eget
mandskab og udstyr — en
rendegraver — ligesom ho
vedparten afde vej geotekni
ske forsøg (især klassifika
tionsforsøg, komprime
ringsforsøg og CBR-forsøg)
er udført i vore egne labora
torier.

Undersøgelserne for bro
er udførtes med grej og
mandskab fra de svenske fir
maer Geoentreprenad AB,
Halmstad og Jacobsen &
Widmark, Baghdad. Fun
dering af broerne sker næ-

sten overalt i sedimentære
aflejringer af varierende
sammensætning og fasthed.
Til bedømmelse af funde
ringsforholdene anvendtes
lagfølgeboringer suppleret
med »hollandske« trykson
deringer (Cone Penetration
Tests) med modhold etable
ret med jordskruer for max.
4 tons tryk. Der udførtes bå
de rent mekaniske sonderin
ger, hvor spidstrykket aflæ
ses som en differens imel
lem totalt tryk for nedpres
ning og stangfriktion, og
elektriske systemer, der mu
liggør direkte aflæsning af
trykket ved sondens spids.
Herudover udførtes en del
pressiometerforsøg, samt
selvfølgelig de gængse vin
geforsøg, SPT-forsøg m.v.

En anden vigtig arbejds
opgave har været undersøg
else af jordens kemi, d.v.s.
indhold af betonaggressive
stoffer og vurdering af for
holdsregler til beskyttelse af
konstruktionerne.

Topografiske
opmålinger
Den nordlige del af projek
tet, som forløber i meget ku
peret terræn var planlagt
opmålt ved fotogrammetri,
men på grund af krigssitua
tionen i Irak kunne denne
metode ikke anvendes. Hele
projektet er derfor blevet
terrestrisk opmålt. Hertil er
bl.a. anvendt Wild TC-1 to
talstation, d.v.s. fuldauto
matisk techymeter, hvor da
taregistreringen foregår på
kassettebånd, således at af
læsningsfeji og skrivefeji
kunne minimeres.

De på kassettebåndet lag-
rede data blev på vort kon
tor i Trak overført via inter
face direkte til en bordcom
puter. Ved hjælp afcompu
teren blev måledata udskre
vet på printer samt udtegnet
på plotter, således at land
måleren kunne foretage
kontrol og udføre eventuel
le rettelser. Efter denne
kontrol blev opmålingsdata
sendt på diskette til Dan-Brosted for krydsning at Tigris floden, Expressway No. Two, Irak.
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mark og her overført direkte
til hovedkontorets Prime
computer for anvendelse til
den efterfølgende vej- og
broprojektering.

Koordinering af andre
projekter
I forbindelse med motor
vejsprojektet er der foreta
get detailleret koordinering
med følgende typer af eksi
sterende og planlagte pro
jekter:
— andre vejprojekter
— jernbaneprojekter
— kunstvandingsprojekter
— navigationskanaler
— højspændingsledni’nger
— Telekommunikations

ledninger
— vandledninger
— olie- og gastransmissions

ledninger
— militære installationer

Alle disse projekter hen-
hører under forskellige
statslige organisationer,
hvis interesser kunne bevir
ke, at de tekniske/økonomi
ske kriterier måtte revurde
res.

Projekteringsmetoder
Samtidig med markarbejdet
er der på kontoret i Køben
havn foretaget et omfatten
de research-arbejde for at
fastlægge de bedst mulige
standards for projekterin
gen, herunder kriterier for
hydrauliske beregninger,
standards for horisontal- og
vertikalgeometri, broud
formning og valg af stan
dardbrotyper, normalprofi
ler og belægningstyper m.v.
Resultaterne udmøntedes i
omfattende standardtegnin
ger og forslag, som drøfte
des med bygherren, og dan
nede samtidig grundlag for
oprettelse af de grunddata,
som benyttes i EDB-syste
met.

EDB-systemet blev vide
reudviklet fra Saudi
projektet for at tilpasse sy
stemet til de irakiske stan
dards og for at styrke syste
met på en række områder.
Det drejede sig især om be

regning af culverts, forbed
rede systemer for automa
tisk ændring af normaipro
fu til brug for generering af
overhøjder og til sideudvi
delser ved udfietningsan
læg. Desuden etableredes et
system til automatisk hånd
tering af mængder og over
slag.

Selve projekteringen sker
på grundlag af de indsamle
de topografiske oplysnin
ger, som samles i en digital
terrænmodel, hvorefter der
udtegnes høj dekurvekort.
Disse anvendes til detail-
fastlæggelse af den horison
tale linieføring. Ud fra den
ne og den digitale terræn-
model beregnes terræn
længdeprofil og tværprofi
ler. Derpå defineres vejens
længdeprofil, som kontrol
leres dels grafisk, dels ved
en mængdeberegning, såle
des at man sikrer optimal
massebalance.

Dertil knyttes de øvrige
data som definerer overhøj
deetablering, skrånings- og
afvandingskonstruktioner,
autoværn m.v., hvorefter de
færdige udbudstegninger
genereres afEDB-systemet.
Inden disse tegnes ud på
EDB-plotter, kontrolleres
de ved en grafisk skærm,
hvor man samtidig gives
mulighed for at foretage
mindre rettelser, især med
hensyn til placering af på-
skrifter.

Den endelige færdiggø
relse aftegningerne er hidtil
sket manuelt efter udtegnin
gen, men efter at Cowicon
sult i august 1984 har faet
installeret et Intergraph
CAD-system, sker færdig
gørelsen ved hjælp af dette.

Med udgangspunkt i de
valgte brotyper og de fore
tagne hydrauliske beregnin
ger, topografien og funde
ringsforholdene beregnes
geometrien for wadibroer
ne, idet der automatisk
trækkes på data fra vejpro
jektet. På tilsvarende måde
detailleres broerne i udfiet
ningsanlæggene. Når broer-

ne således er fastlagt, sørger
EDB-systemet for de nød
vendige hovedtegninger og
afsætningsdata.

Sideløbende med projek
tets udarbejdelse er de nød
vendige betingelser og ar
bejdsbeskrivelser indlagt på
moderne tekstbehandlings
anlæg. Det har den store
fordel, at vi let kan trække
de relevante afsnit ud og til
føje særlige oplysninger, så
hver sektion rar sit eget sæt
af beskrivelser.

Det ovenfor beskrevne
projekteringssystem, som
nu har været anvendt til
projektering af mere end
4000 km veje, anvendes i
dag på både store og små
projekter og forudses i frem
tiden via mikrocomputere
også at kunne anvendes ved
projektkontorer i udlandet
og i Danmark.

Tilsyn
Anlægsarbejdet på E2 for
ventes indledt i 1986 løben
de over en 8-årig periode.
Projektet er opdelt i 8 kon
trakter hver med 80 - 120
km vej anlæg og en skønnet
byggesum på 5 - 8 mia. kr.

Ligesom ved tidligere
motorvejsprojekter i Irak
påregnes, at tilsynsorgani
sationen etableres i samar
bejde med klienten, princi
pielt således at Cowiconsult
leverer den tekniske leder
og senioringeniører inden
for alle faggrupper, medens
klienten leverer en irakisk
projektieder, en del afjunio
ringeniørerne samt admini
strationspersonale og tekni
kere.

Gennem de sidste 10 år
har der for vore udenland
ske projekter været ønsker
om at dokumentere anlægs
arbejders udførelse med ud
arbejdelse af let tilgængeli
ge registre vedr, de opnåede
og dokumenterede arbejds
resultater (anvendte materi
aler, udførelsesmetoder,
kontrolresultater). Dette
især for at etablere et grund
lag for den fremtidige vedli
geholdelse. For broarbejder
har det igennem en årrække
været normalt at resumere
resultaterne i en manuelt
udarbejdet »tilsynsrap
port».

Samling og bearbejdning
af resultaterne påregnes ved
CAD at kunne ske løbende
og på en langt mindre ar
bejdskrævende måde, lige
som en bearbejdning kan sy
stematiseres og forenkles —

og samtidig muliggøre en
bredere registrering. Også
arkiveringen vil forenkles.
Samme gælder naturligvis
registreringer vedrørende
priser etc.

De foran omtalte tiltag
med mere omfattende
EDB-anvendelse på tilsyns
kontorerne (PC, CAD etc.)
illustrerer bredden i nyttig
gørelsen heraf — ikke blot
til avancerede anvendelser,
men nok så meget i forbin
delse med ret ordinære, ru
tineprægede arbejder som
udført manuelt kræver en
ikke ubetydelig arbejdsind
sats samt til at forbedre en
del af de produkter, vort ar
bejde skal resultere i. •

Arkitekt/ingeniør
Et kreativt arbejde med udformning af vejanlæg er ledig
til besættelse snarest.

Arbejdsområdet er planlægning af cykelsti- og trafiksane
ring, ombygning af bygader, beplantningsplaner for lande
veje o. lign.

Ring om nærmere oplysninger.

Philip Rasmussen
arkitekt maa. Langå, 5874 Hesselager, tlf. 09-25 18 70
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Hvor langt er der til
Malmø og Lund?
Vej- og Byplanforeningen gjorde det lidt kortere ved et
studiebesøg i oktober.

Af civilingeniør Jan Grubb Laursen, IVTB, DTH

hed for studieturen.

Ukonventionelle løsninger
i Malmös gader
For en vejbygger eller trafik-
tekniker er det altid spænden
de at se på nye tiltag i gadebil
ledet i Malmø: nogen far de
før vi gør det, feks. cykelruter
med små midler, eller dob
beltrettede stier, og nogen far
de efter vi gør det: feks, stille-
veje.

På ekskursionen fortalte
civ.ing. Per Nättelblad, Mal
mö Gatukontor om seværdig
hederne, med baggrund i et
meget f,ildigt materiale, i et
ex. pr. gæst. Så gik det i rask
tempo rundt til:

— En dobbeltrettet cykelsti
rundt om en rundkørsel(!).
(Det må kunne f?i en dansk
jurist til at tale i vildelse i
dagevis). Det viser sig dog,
at det totale antal ulykker
er næsten uændret 3 år før
og 3 år efter dens anlæg
gelse, både totalt og for
cyklisterne.

— Cykelbane frem foran bi
lernes stoplinje i signal-
kryds. Formålet er at give
cyklerne så meget for
spring, at deres synbarhed
set fra bilerne er meget for
bedret. Erfaringer?

— Bred midterreflige hvor
cykelsti i selvstændig linie
føring krydser vej, eller
samme med bump (cirkel
bueformede) på vognba
nerne,dette eks. anvendt til
forbedring af cykelruten
»Rosengårdsstråketc. Cy
keltrafikken skal ifølge
færdseisreglerne lade biler
ne passere alligevel.
Krydsningen kan også la
ves som plateaubump, alt
så et hævet krydsniveau,
hvor biltrafikken skal vige
for cyklerne. Dette bør
skiltes.

— Et større vejkryds (Köpen
hamnsvägenlBellevuevä
gen) hvor ulykkestallet ved
signaler var nedbragt fra
37 på 3¾ år til 7 i samme
periode. Cykelstier på den
ene vej var også lagt om så
stort venstresving var ble
vet obligatorisk.

— Trafiksanering å la stille-
veje i boligkvarteret Augu
stenborg, bl.a. var der
etableret cykelbane mod
ensretning på en afvejene.
Et gennemfartsforbud i
kvarteret havde ikke givet
den fornødne effekt, men
det gjorde ombygningen
med fartbegrænsende ud
styr med bump, smalle ste
der og overkørsler. Antal
let afulykker er i øvrigt gå
et ned mere end trafik-
mængden.

— Fuldt stop fra alle 4 veje i
et gadekryds. (Med otte
kantede stoptavler). Det si
ges at flingere godt på ste
det, som faktisk er meget
uoverskueligt. Dog er
overholdelsen dårlig for
cyklisters vedkommende.
Med en ret kort efterperio
de i de 8 kryds hvor syste
met findes, kan man skøn-

Vej- og Byplanforeningen havde den 5. oktober
en velbesøgt udflugt til Lunds tekniske højskole,
hvor Institutionen forTrafikteknik varvært ved en
foredragseftermiddag. På vejen havde Malmö
Gatukontor stilles en bus og en omviser til rådig

i.

Dobbeltrettet cykelsti i rundkørslen »Turbinen lige uden torden
gamle by.

Eksempel på dobbeltrettet sti, som krydser vej på et cirkelbump,
med et gangfelt. Cyklisterne skal stadig vige for biltra tikken.
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Firevejs, ikke-signalreguleret kryds mellem Ystadgatan og CIa
esgatan, hvor der er an/agt cirke/bump langs gangfelterr7e (ses
bag fodgængerne).

Gade i kvarteret Gamle Västra, som er trafiksaneret ved at ind-
skyde et kort stykke gàgade, med en dobbe/trettet cyke/sti hen
over.

ne at uheldsreduktionen
vil blive over 50%. Over
holdes bedst ved forholds
vis livlig trafik i begge ret
ninger.

— Bump langs gangfelter i 9
ikke-signalregulerede
kryds. På den side afgang-
felter, hvor biler nærmer
sig fra, har man placeret
cirkelbueformede bump
med hvide stregmarkerin
ger på til synliggørelse.
Hastigheder i krydsene er
klart lavere, nu ca. 15
kmlt, hvilket giver meget
bedre tid til at tage hensyn
til andre trafikanters ma
nøvrer. De endnu ret korte
eflerperioder tyder på
ulykkesreduktioner over
30%.

— Trafiksanering i den del af
Malmös gamle bydel, der
kaldes »Gamle Vstra«. I
et i hovedsagen ensrettet
køresystem er flere gader
bygget om til pæn flisebe
lægning over hele fladen
og fjernelse af (som oftest
uvedkommende) parke
ring.

Konfliltforskning og
cykelforskning ved
Lunds tekniske Højskole
Professor Gösta Lindiiagen
fortalte om Den tekniske Høj
skole, som er en del af Uni
versitetet i Lund. Dette blev
oprettet i 1666, som en aktiv
national kulturpolitisk hand
ling. Da studenter og ansatte
ialt udgør ca. 30.000 ud af

Lunds Ca. 80.000 indbyggere,
er det klart at de præger byen
i høj grad. Ved Institutionen
för Trafikteknik arbejder 6
heltids forskere med trafiksik
kerhed, 5 med trafikplanlæg
ning (bl.a. ældres vilkår og
cykeltrafikken), mens 4 arbej
der med andre emner. Alt i alt
færdes på Institutionen 22
forskere = 12 ingeniører, 2 ar
kitekter og 8 samflandsviden
skabeligt uddannede. Gösta
Lindhagen så denne tværfag
lighed som helt nødvendig,
men var lidt bekymret ved
tendensen til at alle endte
med at være en slags trafiktek
nikere!

Civing. Leif Linderholm
fortalte om konfliktobserva
tionsteknikken som er blevet

en mere og mere anvendt me
tode til at bedømme problem-
punkter i trafikken — uden at
skulle vente i årevis på et til
strækkeligt uheldsmateriale.
Hovedantagelsen i konflikt-
teknikken er at ulykker og
konflikter i trafikken i prin
cippet tilhører samme familie
afhændelser, nogle ubetydeli
ge, nogle meget alvorlige. For
visse situationer, og visse
kryds, kan der udspille sig
uendelig mange konflikter
per ulykke, for andre ret fà,
men disse forskellige omsæt
ningsfaktorer har man nu ret
godt styr på. En af metodens
triumfer er at de første forud
sigelser af faktiske ulykkestal
via konfliktobservation nu sy
nes at passe ganske godt.

Som eksempler på teknik-

$ i

4

*

Cirkelbump hvor gade passerer over cykelruten Rosengårdsstra
ket (som går på tværs midt i billedet).

Fuldt stop fra alle fire tilfarter i kryds, markeret med stopstreg
og ottekantet tavle.
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kens anvendelse nævnte Lin
derholm netop en del af de
kryds, der var set på om for
middagen. I kryds med bump
langs fodgængerovergangene
er uheidstallet for biler redu
ceret med omkring 80% —

korrekt forudset gennem
konfliktsrudier. For cykler er
ulykkestallet derimod ikke fal
det — men dette skyldes den
voldsomme stigning i cykel-
trafik, som også Malmö ople
ver i disse år.

Kryds med fuldt stop for al
le 4 indfarter har en 85°7o re
duktion af ulykkestal, også
her næsten korrekt estimeret
via konfliktstudier. Også i sig
nalregulerede kryds er det for
søgt at bedømme en sandsyn
lig besparelse i ulykkestal via
konfliktobservation, men her
viser det sig, at variationerne i
signaludstyr, geometri og tra
fik er så store, at generelle reg
ler for gevinsterne ikke kan
opstilles. Der er dog også på
dette felt eksempler på korrek
te forudsigelser afden nye sik

kerhed fra konfliktteknik.
For udformningen af sig

nalregulerede kryds anbefale
de Linderholm, at cykelstien
bør føres helt langs kørebanen
på det sidste stykke inden
krydset, evt, kun med malet
linie adskilt fra vognbanerne.
Dette giver den mindste risiko
— bedømt med konfliktteknik
— for de cyklister som kom
mer fra cykelstien. Sættes risi
koen til 1, har cyklister, der
kommer på en cykelsti med
en rabat på et par meter, en 3
gange så høj risiko, når de kø
rer ud i krydset (de kommer
mere overraskende for biltra
fikken) og cyklister, der kører i
venstre side er helt oppe på 12
gange så høj risiko.

Ark. Ann-Charlotte Nils
son fortalt om de undersøgel
ser institutionen har gennem
ført om svenskernes cykelva
fler. Blandt resultaterne er, at
cyklingen i gennemsnit er på
nogenlunde samme niveau i
Umeå og Malmö, som var to

af interview-byerne, men i
Umeå vokser cykelanvendel
sen kolossalt i den korte som
mer så der næsten ingen bus-
trafik bliver tilbage.

Umeå er en universitetsby,
men der ligger nok også andre
forklaringer og holdninger
bagved end netop dette. Det
store spørgsmål i undersøgel
sen er om der er formål, ste
der eller tidspunkter, hvor det
ville være særligt nemt eller
fordelagtigt at arbejde på en
øgning i cykeltrafikken. Det
kan der desværre ikke svares
på endnu.

Civ.ing. Per Gunnar An
dersson fortalte om en rejseru
teundersøgelse, man lavede,
da en større cykelrute i Lund
blev færdiggjort. Det viste sig,
at selvom benyttelsen af cy
kelruten voksede, da det sidste
led kom med, steg benyttelsen
yderligere en hel del, da man
informerede om denne begi
venhed i de boligkvarterer,
som kunne benytte den til
centrum. Der er altså gode
grunde til at informere grun
digt, når man har etableret
nye anlæg. Det sværeste syn
tes iøvrigt at være at nå frem
til de nyhedsmedier som vor
tids ungdom kommer i kon
takt med.

Civ.ing. Christer Ljung
berg havde deltaget i et pro
jekt om detailudformningen
af cykeltrafikanlæg. Grund-
materialet er dels ulykkesun

dersøgelser (i Lund og Mal
mö), dels en litteraturunder
søgelse af grunddata for ud
formningen. En del af disse
grunddata (radier, hældnin
ger, oversigt m.m.) er også
undersøgt empirisk.

Ulykkesundersøgelserne er
udført i samarbejde med syge
husene. Det viser sig, at kolli
sioner mellem cyklister og
fodgænger er ret sjældne. To
talt er 2/3 af cykelulykkerne
eneuheld, mens det skønnes
at vejens (stiens) udformning
eller vedligehold var medvir
kende årsag i større eller
mindre grad i 40% af tilfælde
ne.

Pol.mag. Ulf Persson for-
talte om de økonomiske kon
sekvenser af cykelulykkerne i
dagens Sverige. Da tallene er
opregnet ud fra skadestuernes
(højere) tal for antal cykelulyk
ker, udgør eneuheldene en
stor andel. Cykelulykker bli
ver så ca. 35% af et skøn over
alle uheld i trafikken. Opgøres
tallene i kr., fås årlige omkost
ninger (for 1978) på 148 mio.
sv. kr. for kollisioner mellem
køretøjer og cykler, mod 125
mio. sv. kr. for alle de andre
cykeluheld, et forbløffende
højt tal. Er dette rigtigt, så er
de fleste prioriteringsmodel
ler forkerte!

Efter foredragene gik en del
af selskabet via den omtalte,
kompletterede cykelrute til
stationen, hvorfra tilbagetoget
til København effektueredes. R

f !
i

;ç;

Lyseblå farve på cykelfelter bruges i Malmö ligesom i Køben
havn.

“Hr. Vejmand:’
Reservér en dag i maj!

Dansk
Vejteknisk

FæNesdemonstration

I
7.-8.-9.-13.-14. maj 1985

Rekvirér program
hos sekretariatet på tlf. 09-158089
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Stationeringspæle
Af konstruktør Kjeld Kristiansen,
Storstrøms amtsvejvæsen

Når man bevæger sig rundt
i landet på vort overordnede
vejnet støder man til stadig
hed på begyndelsen til veje-
nes stationering, »milepæle
ne».

Ikke så ofte er det de så
kaldte Ole Rømersten man
finder, som det er de senere
udgaver af milestenene,
men alligevel nogle nydeli
ge monumenter, der her er
bevaret for eftertiden.

Undertiden ser man, at en
og anden har givet sig tid til
at beskæftige sig med disse
gamle sager. Et bevis herpå
finder man i vejtidsskriftets
oktobernummer 1984, hvor
der dog uden overskrift eller
ledsagende tekst er afbille
det tegninger af nogle kilo
metersten. Ser man nøjere
efter opdager man, at den
ene aftegningerne er dateret
så tidligt som 1910, hvilket
fortæller, at det må være et
udkast til brug ved beslut
ning om fremstilling af de
første kilometersten.

Det er jo netop i perioden
1907-13, at vort overordne
de vejnet blev omstatione
ret.

Indenrigsministeriets
meterudvalg havde lige af
givet sin betænkning om
indførelsen af metersyste
met, hvorefter det ret hur
tigt blev besluttet at kassere
den gamle mileafmærkning
og lade vejene stationere ef
ter metersystemet, og forsy
ne dem med kilometersten.

Det var en proces, der for
vejområdet blev gennem
ført på noget nær rekordtid,
når man tænker på, hvor
mange sten, der skulle til-

dannes, placeres og indmå
les.

Man kan godt undre sig,
når man tænker på hvor
lang tid det har taget at af
live andre gamle måleenhe
der, f.eks. tommestokken,
der lever i bedste velgående.

Som bekendt har refor
mer det med at møde mod
stand, især når de skal føres
ud i livet. Det var også til
fældet med kilometeraf
mærkningen. Sverige for at
nævne noget. Her udbygge
de man straks metersyste
met på vej området med den
»svenske mil» der svarer til
10 km.

Tilsvarende kræfter var
også igang herhjemme,
hvilket fremgår af, at davæ
rende overvejinspektør i ju
ni 1907 overfor Ivlinisteriet
for offentlige arbejder, og
med kopi til amtsvejinspek
toraterne fremsatte et for
slag i lighed med det sven
ske, gående ud på, at der
skulle etableres en afmærk
ning med nummersten for
hver 200 m, markeret med
numrene 2-98, med en lidt
større sten for hver km, og
afsluttet med en sten påført
det pågældende antal »me
termil», hvorefter hele her
ligheden skulle begynde
forfra.

Forslaget er sikkert ikke
faldet i god jord hos ministe
riet, for det ses ikke at være
ført ud i livet.

Det må være på denne
baggrund, at man senere
har opereret med oven
nævnte udkast fra 1910,
hvor man så alligevel opnåe
de en vis lighed med det op-

rindelige ønske om en
10.000 m markering.

Vi fik milestenene, som
har vist sig at være uforgæn
gelige gennem århundre
der, da lige bortset fra dem
der blev fremstillet af mar
mor. Senere kom så kilome
terstenene, der er lige så
uforgængelige.

Hvis man vil dem til livs,
må man enten smide dem
væk, eller på anden måde
øve hærværk på dem, for at
skaffe sig af med disse kle
nodier.

Men nu har vi fået de mo
derne kantpæle med statio
neringsplader på, og dem er
vi noget så glade for. Dem
har vi da ikke disse proble

mer med, for de er jo ikke
særligt holdbare. De er godt
nok lidt besværlige, ved
græsslåning skal de flyttes
to gange, i fugtige perioder
skal de vaskes, og ved beska
digelser skal de skiftes ud.
I det hele taget en kostbar af
fære, men det giver beskæf
tigelse.

Hvad mon det næste bli
ver, for når vi har haft dem,
i en periode, kommer der
vel et eller andet lyst hoved
med noget endnu smartere,
hvem ved. Så kan vi vel be
gynde på en frisk nok en
gang.



Pankasviser v
250.000 m2 Polymer - AB

13 strækninger på stats- og hovedveje samt startbanen i Kastrup Lufthavn nyder allerede godt af Pankas’ nye
bindemiddel.

Bindemidlets temperaturegenskaber er ændret på væsentlige områder. Når plasten efter tromling »størknerc<
ved 900 C får man en meget stor stabilitet ved f.eks. 60° C (maksimal belægningstemperatur om sommeren).
Man kan således indbygge AB-belægninger med store bitumenfyldninger og ad denne vej sikre lang levetid sam
tidig med, at der er maksimal sikkerhed for at stabiliteten bevares. Herunder især - ved hårde trafikbelastninger -

sikkerhed mod sporkøring og manglende friktion.
Ved lave temperaturer opfører bindemidlet sig smidigere end udgangsbitumen. Dvs. bindemidlets indre

sammenhæng er forbedret, og den øgede udmattelsesstyrke sikrer belægningen i vinterperioden.



j til bedre veje
978.000 m2 Surmac - OB

Hvis De vil vide mere om disse to belægningstyper - som begge er teknologiske landvindinger af betydning - så
ring eller skriv til os. Vi står med glæde til rådighed med alle yderligere oplysninger om produkterne.

Pankas AIS
Rundforbivej 34 2950 Vedbæk

Telefon 02-89 17 99

Successen med Surmac fortsætter. Næsten i million kvadratmeter vej blev i 83/84 behandlet med dette
bindemiddel. Eneretten til produktion af dette produkt er overdraget Pankas af BP International London. Pankas’
egen produktion af Surmac sikrer individuel tilpasning til den aktuelle opgave.

Med Surmac er det, på grund af de forbedrede bitumenegenskaber - især den mindre temperaturfølsomhed -

muligt at udføre overfladebehandling på veje med stærkere strafik end hidtil anbefalet. Der er udført Surmac på
veje med 18.000 biler i årsdøgntrafik.

Surmac-bindemidlet giver en så kraftig adhæsion til afdækningsskærverne, at renfejning kan udføres senest
dagen efter udsprøjtning, hvorefter hastighedsbegrænsningen kan ophæves, og risikoen for stenslag stort set er
overstået.
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Overfladebehandling i
samfundsperspektiv
At laboratoriechet L. Hove, AIS Marius Pedersen

Den i de senere år konstate
rede katastrofale forringelse
af asfaltslidlagenes levetid
med en kraftig belastning af
vejbudgetterne til følge har
affødt en omfattende debat i
dagspressen.

Asfahindustrien har for
bavsende nok reageret mod
den fremsatte kritik ved at
kritisere vejmyndigheder
nes vedligeholdelsesstrategi,
der i stigende grad går ud
på at vedligeholde vejnettet
med overfladebehandling.
Laboratoriechef J. M. Kirk
fra Asfaltindustriens Vej
fo r s k n i n g sl a b o rat o r i u m
hævder således i artiklen
» Overfladebehandlinger s
økonomi»: Dansk Vejtids
skrift nr. 8, 1984, at vej-
myndigheder handler mod
bedre vidende tilskyndet af
stramme vejbudgetter, når
de vedligeholder vejene
med overfladebehandlinger,
og han søger at dokumente
re påstanden ved at henvise
til svenske undersøgelser
over benzinforbrug og dæk-
slitage ved kørsel på overfla
debehandlinger. Undersø
gelserne skulle vise en stærk
belastende effekt på sam
fundsøkonomien i alminde
lighed og bilisternes privat-
økonomi i særdeleshed.

Lige så forståeligt det er
at forbrugerorganisationer
ne reagerer over for vej-
myndighederne og politi
kerne i tillid til den anførte
vurderings pålidelighed, li
ge så tankevækkende er det,
at et »forskningslaboratori

um», vel vidende at stå over
for et komplekst problem
indeholdende en række for
vurderingen modsat rettede
parametre, offentliggør en
vurdering kun indeholden
de parametre, der fører til
en for asfaltbranchen ønsket
konklusion.

Vil man se overfladebe
handlinger i et samfunds-
perspektiv, må man nød
vendigvis basere iagttagel
sen på tilgængeligt undersø
gelsesmateriale over såvel
positive som negative para
metre.

Trafiksikkerheden
En af de vigtigste funktio
ner hos slidlag er tilveje
bringelse af et under alle
vejrforhold så skridsikkert
underlag som muligt, for
herved at bidrage til at høj
ne trafiksikkerheden. Hertil
kræves en grovru overflade-
struktur, en egenskab, som
netop er særlig udpræget
hos overfladebehandlinger.
Det er derfor heller ikke
overraskende, at netop den
ne belægningstype kom til
at indtage en fremtrædende
plads i de meget omfattende
franske undersøgelser, som
la Société des Autorutes Pa
ris-Rhins-Rhône (SAPRR)
påbegyndte i 1970 på mo
torvej A6 med henblik på at
reducere ulykkesfrekven
sen.

Denne motorvej, der har
2 X 2 vognbaner, består af
235 km cementbeton og 166
km asfaltbeton 0/10 mm og

belastes med en årsdøgntra
fik, der fra 1972 til 1976
steg fra 46.900 til 63.500
køretøjer.

Undersøgelsen startede
med at sammenligne ulyk
kesfrekvensen på de to be
lægningstyper over en to-
årig periode og viste, at der
ikke var nogen forskel i
ulykkesfrekvensen udtrykt
ved antal ulykker pr. mil
lion køretøjskilometer for
de to belægningstyper på
tør vejbane, hvorimod ulyk
kesantallet på våd vejbane
var 42% højere på cement-
beton end på asfaltbeton.

Fra 1973 til 1977 blev der
på cementbeton udført 2,3
millioner m2 overfladebe
handling fordelt på flere zo
ner. For hver zone blev an
tallet af ulykker pr. million
køretøjskilometer bestemt
såvel før som efter udførel
sen af overfladebehandlin
gen.

Resultaterne viste, at
overfladebehandlingen re
ducerede ulykkesantallet på
våd vejbane med ikke min
dre end 67%.

For også at undersøge,
om overfladebehandlingen
havde indflydelse på ulyk
kernes sværhedsgrad, base
rede man beregningen af
middelomkostningen pr.
ulykke på den af ministère
de l’Equipment benyttede
omkostningsskala, der tak
serer en dødsulykke til
380.000 Franc, en ulykke
med personskade til 17.000
Franc og en ulykke, hvor

der kun optræder materiel
skade til 3.000 Franc.

Man fandt, at den således
beregnede middelomkost
ning pr. ulykke på våd vej-
bane faldt fra 45.000 Franc
før til 14.000 Franc efter
overfladebehandlingen sva
rende til en reduktion i
ulykkernes alvorlighed på
69%.

SAPRR undersøgte også
ulykkesforholdene på isglat
vejbane og fandt, at overfla
debehandlingen reducerede
ulykkesantallet med 78% i
forhold til cementbeton.

Ved natkørsel viste det
sig, at ulykkesantallet faldt
med 17% over en tre-årig
periode samtidig med, at
der over den samme periode
konstateredes en stigning på
19% på cementbeton. Man
konkluderede heraf, at over
fladebehandlingen har en
betydelig effekt på trafiksik
kerheden ved natkørsel.

Alle vejrforhold taget i
betragtning medførte over
fladebehandlingen en re
duktion i det totale antal
ulykker på ca. 7%.

Sammenfattende kan man
sige om den franske under
søgelse, at den helt klart do
kumenterer den gunstige
indflydelse, anvendelsen af
en slidlagsbelægning med
grovru overfladestruktur
har på trafiksikkerheden.

Indirekte viser undersø
gelsen sammenhængen mel
lem trafiksikkerheden i vådt
føre på asfaltbetonen og
overfladebehandlingen, idet
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ulykkesantallet på cement
betonen indledningsvis
fandtes at være 42% større
end på asfaltbetonen. D.v.s.
i ulykke på asfaltbetonen
svarer til 1,42 ulykker på ce
mentbetonen, som modsva
res af 0,47 ulykker på over
fladebehandlingen. Heraf
ses, at ulykkesantallet på
våd vejbane ville kunne re
duceres med 53% ved at
forsyne asfaltbetonen med
overfladebehandling.

I Sverige har man også in
teresseret sig for trafiksik
kerheden på forskellige slid
lagsbelægninger. Statens
Vägverks konklusion af un
dersøgelser foretaget af Sta
tens Väg- och Trafikinstitut
VTI er, at overfladebehand
ling medfører en reduktion
på mellem 11 og 14% af
samtlige vinterulykker, og
at man kan reducere samtli
ge ulykker med 6-9%, hvis
man forsyner en asfaltvej
med overfladebehandling.

At de samfundsøkonomi
ske omkostninger ved tra
fikulykker er betydelige,
fremgår bl.a. af Statens
Vågverks eksempel gælden
de for en 7 m bred landevej
med en årsdøgntrafik på
3.000 køretøjer og en ha
stighedsbegrænsning på 90
km/t. Det ses heraf, at tra
fikulykkerne koster 22 Skr.
pr. m2 pr. år, hvilket er af
samme størrelsesorden som
de samlede investerings- og
vedligeholdelsesomkostnin
ger pr. m2 pr. år.

Benytter man de svenske

tal for ulykkesomkostnin
gerne, til trods for at bilpri
serne er betydeligt lavere i
Sverige end i Danmark, og
tages der delvis hensyn til
den i de franske undersøgel
ser konstaterede reduktion i
ulykkernes alvorlighed ved
at benytte den øvre grænse
på 9% for ulykkesreduktio
nen under svenske forhold
fas med en kurs på 1,28, at
overfladebehandles en asfal
teret landevej af ovennævn
te kategori, opnås en bespa
relse i ulykkesomkostnin
gerne på:

Det er højst bemærkelses
værdigt, at besparelser af
den her anførte og doku
menterede størrelsesorden
har undgået Asfaltindustri
ens Vejforskningslaborato
riums chefs opmærksom
hed.

øget benzinforbrug
Den øgede trafiksikkerhed,
som overfladebehandlinger
giver trafikanterne, ras ikke
helt gratis, idet den grovru
overfladestruktur medfører
en forøgelse af rullemod
standen på 20-30%, hvilket
medfører en stigning i ben
zinforbruget på ca. 2%.

På basis af svenske under
søgelser har Statens Väg
verk opstillet de i tabel
251:3 anførte brændstoffor
brugsindex for slidlagsty
perne asfaltbeton (MAB) og
enkelt overfladebehandling

(Yl) under forskelligt vejr-
lig.

Det fremgår heraf, at kør
sel på overfladebehandlin
ger i tørt vejr koster bilister
ne 2% mere i brændstof, en
forskel, der forsvinder to
talt, når vejbelægningerne
er våde, hvilket er tilfældet i
ca. 20% af året.

Beregner man merudgif
ten til brændstof for kørsel
på den før omtalte landevej,
og regnes der med et mer
forbrug af benzin på tør vej-
bane på 2 cm3 pr. km (sva
rende til 10 km/liter) til en

pris af 6 kr. pr. liter fås:
(0,80 x 0,002 x 6 x 3000 x
365):7000 = 1,50 kr./m2, år.

Af figur 1, der er hentet
fra FDM’s blad Motor, ses
det, at en forøgelse af rulle-
modstanden med 20-30%
ved en hastighed på 80 km/t
svarer til køremodstanden
ved 82 km/t. Med andre ord
ønsker den enkelte bilist at
spare den enøre pr. km, det
koster mere i benzinforbrug
at køre på de mere trafiksik
re overfladebehandlinger,
behøver man blot at sænke
hastigheden med ca. 2 km/t.

Effektbetrov

frafi1ab

transmission

Luft modstand

Rullemmistarrd

Fig. 1.

22 X 1,28 x 0,09 = 2,54 kr./m2, år.

Vaglag MAB Yl

Torrt 100 102
Vått 110 110
Packad snb ach is 110 110

Tabel! 251:3. Bränsletörbrukningsindex för olika slitlagertyper och väg
lag.
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øget dækslitage
Overfladebehandlingernes
større trafiksikkerhed med
fører også en merudgift til
øget dækslitage. Som tilfæl
det var ved undersøgelsen
af brændstofforbruget, har
Statens Vägverk vurderet
foreliggende undersøgelser
over dækslitage og på basis
heraf opstillet de i tabel
251:4 anførte dækslitagein
dex.

Väglag MAB Vi

Torrt 100 130
Vått 70 (80)
Snd och is 70 70

Tallet i parantes skyldes,
at dette ikke er så godt un
derbygget som de øvrige.

Af tabellen fremgår det,
at i tørt føre øges dæksliddet
med ikke 60% som anført af
J. M. Kirk, men 30°7o — en
forskel, der nærmer sig ud
ligning ved kørsel i vådt fø
re.

Beregner man som før
merudgiften til dækslitage
ved kørsel på omtalte lande
vej, og benytter man
FDM’s »normalslidn på i
øre pr. dæk pr. km ras:

(0,3x0,8x0,01 x4x3000x
365):7000= 1,50 kr./m2, år.

Besparelser i
anlægsudgifter
Overfladebehandlinger

betydeligt billigere i anlægs
udgifter end de billigste al
ternative asfaltslidlag.

På den omtalte landevej
ville det billigste alternative
asfaltslidlag være 45 kg/m2
pulverasfalt til en pris afca.
25 kr./m2.

Prisen for en enkelt over
fladebehandling med 8/12
mm skærver ville være Ca.
11 kr./m.

Den forventede levetid
for begge belægninger skøn
nes at være 7 år.

Idet kapitalindvindings
faktoren ved en forrentning
på 7% er 0,18555 bliver be
sparelsen:

(25÷11) x 0,18555=
2,60 kr./m2, år.

Konklusion
Den så ofte fremførte på
stand, at anvendelsen af
overfladebehandling påfø
rer bilisterne betydelige ek
straudgifter til knuste front
ruder og lygteglas samt til
udbedring af lakskader på
karrosseriet, findes der in
gen dokumentation for. I
Sverige, hvor overfladebe
handlingerne udføres med
betydelig større stenstørrel
se end her i landet, konklu
derer Statens Vgverk, at
indexet for vedligeholdelse
og reparationer på bilerne
er ens for overfladebehand
linger og asfaltbelægninger.

I samfundsøkonomisk
er henseende er den negative

indflydelse ved anvendelse
af overfladebehandlinger så
ledes begrænset til det om
talte merforbrug af benzin
og det øgede dækslid. Dette
gælder dog ikke ved sam
menligning med den dyre
men højværdige slidlagsty
pe, der hedder asfaltbeton
med nedtromlede skærver
(ABS), som asfaltindustrien
anbefaler til motorveje og
de stærkest trafikerede ho
vedveje, idet bilisternes om
kostninger herved, til mer
forbrug af benzin og øget
dækslid, er de samme, som
en overfladebehandling af
de pågældende veje ville
medføre.

I positiv retning for sam
fundsøkonomien trækker
overfladebehandlingens
stærkt reducerende effekt
på såvel trafikulykkernes
antal som alvorlighed samt
de direkte besparelser, der
opstår som følge af betyde
ligt lavere anlægsomkost
ninger. Hertil kommer
yderligere, at overfladebe
handlingen virker bevaren
de på den i hele vejkon
struktionen investerede ka
pital, idet den for nedbryd
ningshastigheden så skadeli
ge indflydelse af luftens ilt
og nedsivende overflade-
vand forhindres med øget
levetid til følge. Et forsigtigt
skøn over denne besparelse
vil være at antage at den er
af samme størrelsesorden
som besparelsen ved ulyk
kesreduktionen.

Sammenfattende bliver
de samfundsøkonomiske be
sparelser ved anvendelse af
overfladebehandling på den
7 m brede landevej, der er
benyttet som eksempel:

Samfundsøkonomisk besparelse

Med andre ord spares der
227.360 kr./km i vejens
skønnede levetid på 7 år.

J. M. Kirk’s kritik af vej-
myndighederne for i stadig
større udstrækning at an
vende overfladebehandling
til vedligeholdelse af vejnet
tet er helt klart ubegrundet.
Tværtimod må det være i
samfundets interesse, at vej-
myndighederne fortsætter
den påbegyndte vedligehol
delsesstrategi, og samtidig
gennem udbudskrav benyt
ter sig af de produktionstek
niske forbedringer, der bl.a.
muliggør bortfejning af
overskudssten inden for 6
timer efter udførelsen. •

Litteraturfortegnelse
.7. M. Kirk: »Overfladebehandlingers
økonomi’, Dansk Vejtidsskrift nr. 8,
1984.
Statens Vågverk: «3 Effekter, Service

och underhållsåtgirder», P017,
1983.

.7. P. Roussel, P. Brun.’ Efflcacitë des
Enduits Superflcie1s, Société des
Autoroutes Paris-Rhin-Rhône.
Mogens H. Damkier: »Dæk og fæ1ge,
Tillæg til Motor nr. 19, 1984.
G. W. Maupin, JR: «Analysis and
Repair of Water-Damaged Bitumi.
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Tabeil 25 1:4. Däckslitagesindex
för olika slitlagertyper och väg
lag.

Emulsionssprojter

£AGA4RD
-- C FOR VEJMASKINE

6 AARHUS N TLF. (06) 162444

Arsdogntra fik 3.000:
Reduktion i anlægsomkostninger 2,60 kr/m2,år
Reduktion i ulykkesomkostninger 2,54 krim2,år
Reduktion i investeringsomkostninger .2,50 krim2,år

øget benzinforbrug 1,50 krim2,år
øget dækslid 1,50 krim’, år

7,64 krim2, år

3,00 krim7, år

4,64 krim2. år
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Kørebanevedligeholdelse i
en bykommune
At afdelingsingeniør Einar Bang og
driftsingeniør Egon Andersen

I den diskussion, der føres
om økonomi i forbindelse
med kørebanevedligehol
delse med asfaltslidlag eller
overfladebehandling, er der
i tidligere artikler lagt nogle
tal frem.

Det er nu på tide, at et vej-
væsen fremlægger erfarin
gerne fra praksis.

Gentofte kommunes vej-
net har altid efter vejbesty
relsens ønske været holdt i
god stand.

Frem gennem tresserne
blev der årlig grundforbed
ret 3% af vej nettet og forny
et tæppelag på 10% af vej
nettet.

Fra 1971 blev udgifterne
til vejvedligeholdelsen ned
sat. Det gik først ud over
slidlagene og derefter fra
1974 også over grundfor
bedringerne.

11976 blev der forsøgsvis
udført de første overflade-
behandlinger på veje med
svigtende bæreevne, fordi
man skønnede, at disse ikke
med fordel kunne tæppebe
lægges uden kørebanefor
stærkning, og fordi man hå
bede, at disse veje herved
kunne f?u en vandtæt overfla
de.

Det har vist sig, at denne
form for slidlag, der oven i
købet er billigere end tæp
pelag, har reddet vejene, så
ledes at grundforbedrings
aktiviteten indtil videre helt
har kunnet indstilles.

Laboratoriechef Hove
har fremsat et forsigtigt
skøn over reduktion afinve
steringsomkostninger med
2,50 kr./m2 pr. år. Hvis be
sparelsen var så ringe, ville
besværet med trafikanters
og beboeres berettigede kla
ger over det sænkede servi
ceniveau og arbejdet med at
overbevise politikere om
fornuften i anvendelse af
overfladebehandlinger næ
sten være for belastende.

Som det fremgår af ne
denstående skema, har be
sparelserne været langt stør
re.

Det skal understreges, at
de fremlagte tal gælder for
en kommune med 230 km
kommuneveje, hvoraf 54
km er trafikveje, mens re
sten er boligveje.

Grundforbedring
340 krim2

250.000 m2

200.000 m2

100.000 m2

10°/o af vejnet

tæppelag
overfladebehandling

30/0 at vejnet

70 75 80 85år

Tæppelag Overfladebehand. Slidlag Vedligeh. Af i alt Bespar. Bespar,
40 krim2 25 krim’ i alt i alt 184 x 10 m’ pr. ir akkum

Ar 1000 m’ mio. kr. 100Cm’ mio, kr. 1000 m’ mio. kr. 1000 m’ mio. kr. krim’ mio. kr. mio. kr.

1969 56 19 184 7,4 184 26,4 14,3
1970 56 19 184 7,4 184 26,4 14,3
1971 56 19 160 6,4 160 25,4 13,2 1,0 1,0
1972 56 19 160 6,4 160 25,4 13,2 1,0 2,0
1973 56 19 160 6,4 160 25,4 13,2 1,0 3,0
1974 48 16,3 148 5,9 148 22,2 12,1 4,2 7,2
1975 50 17,0 130 5,2 130 22,2 12,1 4,2 11,4
1976 40 13,6 140 5,6 7 0,2 147 19,4 10,5 7,0 18,4
1977 38 12,9 130 5,2 14 0,4 144 18,5 10,1 7,9 26,3
1978 26 8,8 82 3,3 22 0,6 104 12,7 6,9 13,7 40,0
1979 22 7,5 68 2,7 115 2,9 183 13,1 7,1 13,3 53,3
1980 14 4,8 52 2,1 196 4,9 248 11,8 6,4 14,6 67,9
1981 14 4,8 15 0,6 154 3,9 169 9,3 5,0 17,1 85,0
1982 10 3,4 13 0,5 124 3,1 137 7,0 3,8 19,4 04,4
1983 4 0,2 173 4,3 177 4,5 2,5 21,9 126,3
1984 149 3,7 149 3,7 2,0 22,7 149

Alle beregninger er gennemført med faste priser 1984 incl. moms.
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Der er i alt 1,84 millioner
m2 kørebane, og samtlige
veje er bebyggede, hvorfor
forstærkningsarbejder ikke
må medføre ændringer af
højden i fortovsbagkanter.

11984 priser er grundfor
bedring excl. slidlag incl.
moms ansat til 340 kr./m2.
Tæppelag er incl, opretning
og moms ansat til en gen
nemsnitspris af 40 kr./m2,
og overfladebehandling
incl, opretning og moms er
ansat til en gennemsnitspris
af 25 kr./m2.

En kørebaneforstærk
ning, hvor højderne ikke er
bundet, kan excl. slidlag an
sættes til 185 kr./m2 incl.
moms, men denne pris er ik
ke aktuel under bymæssige
forhold.

Hvis 10% af kommunens
vejnet overfladebehandles
årlig, vil besparelsen pr. år,
indtil et fornyet behov for
forstærkningsarbej der måt
te melde sig, være 11,80
kr./m2, idet udgiften til
overfladebehandling er
1/10x25=2,5 kr./m2 mod
de tidligere udgifter på 14,3
kr./m2.besparelsen på køre
banevedligeholdelse er altså
ca. 82%.

I de 14 år, 1971-1984,
hvor nedskæringerne er
sket, ville udgiften til køre
banevedligeholdelse have
været 14 X 14,3 = 200
kr./m2, besparelsen har an
draget 149/1,84 = 81
kr./m2 eller 40%, og de
overfladebehandlede køre-
baner er efter den strenge
vinter i så god stand, at vej
nettets tilstand må anses for
at være lige så god som før
besparelserne blev indledt.

B

PROGRAM

Nordens veje og forbindelser
— udvikling og betydning i fremtiden
ved vejdirektør Per Milner, Danmark

Aktuelle trafik- og vej politiske spørgsmål
ved trafikminister Arne Melchior, Danmark

Vejen og trafikanterne - tendenser i fremtiden
ved vejdirektør Eskild Jensen, Norge

Broerne i fremtiden
ved professor N.J. Gimsing, Danmark

NORDISK
VEJDAG

Nordisk Vejteknisk Forbund kan i år fejre 50-års jubilæum for sit

arbejde på vej- og trafikom rådet i Norden. NVF markerer denne

mærkedag ved at afholde en NORDISK VEJDAG, som finder

sted på selve 50-års dagen, onsdag den 19. juni 1985, kl. 9.30 —

15.30 i Bella Centret i København.

Dagens program, hvor der vil være et tilbageblik over NVFs histo

rie og den betydning, NVF har haft for udviklingen inden for vej-

og trafiksektoren, vil søge at give nogle bud på, hvad der vil ske

på vej- og vejtransportfronten i de kommende å og hvordan Nor

den skal hænge sammen med resten af Europa.

NVFs historie og betydning for udviklingen på vejområdet

ved fhv. vejdirektør Karl Olsen, Norge

Deltagerafgift til NORDISK VEJDAG: Dkr. 245,-
Betaling på girokonto nr. 5 90 27 11

Henvendelse til
NVFs danske afdeling, Vejdirektoratet,

Postboks 2169, 1016 København K, tlf. (01) 11 33 38.
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Trafikulykkerne i de danske byer
falder
— En gennemgang at ulykkesudviklingen fra 1976 til 1984
i de danske byområder

At Ulla Engel og Lars K. Thomsen,
forskere i Rådet for Traf iksikkerhedsforsknings sekretariat.

Ulykkerne
Omkring 70% af Danmarks
trafikulykker finder sted i
byområder. Ser man på an
delen af tilskadekomne per
soner i byområder, er den
ca. 65%. Disse forhold gæl
der for såvel 1976 som
1983, mens der i den mel
lemliggende periode har
været variationer.

I tabel 1, side 92 og 93, er
vist ulykkesudviklingen for
hver af landets 275 kommu
ner i perioden 1976-1. kvar
tal 1984. Kommunerne er
ordnet efter kommunenum
mer. En dobbeltstreg i ta
bellen afgrænser amtskom
munerne. Eksempelvis kan
Allerød kommune i Frede
riksborg amt i tabellen stu
dere dels sin egen ulykkes
udvikling, dels ulykkesud
viklingen i sine nabokom
muner og i sit amt.

I tabellens enkelte celler
er der i mange tilfælde an
givet et + eller et —. Ulvk
kesudviklingen i den enkel
te kommune er sammenlig
net med ulykkesudviklin
gen i samtlige byer i Dan
mark. Ved denne sammen
ligning er det testet, om der
på et 95% signifikans ni
veau kan findes en afvigelse
mellem det aktuelle ulyk
kestal i den enkelte celle og
det forventede ulvkkestal.

Er der sket flere ulykker
på et givet år i en kommune,
end man skulle forvente,
når man betragter alle Dan
marks byområder, er der sat
et + foran tallet; er der sket

færre end forventet, er der
sat et —. Frederiksborg--
Humlebæk kommune i Fre
deriksborg amt har således
en ulykkesudvikling, der
svarer til ulykkesudvik
lingen på landsbasis, mens
København ser ud til at afvi
ge væsentligt i årene
1979-1982, for derefter i
1983 og 1. kvartal 1984 igen
at lægge sig op ad udviklin
gen på landsbasis.

Fra 1976 til 1983 er der
for de danske byområder
sket et samlet fald i ulykkes
tallet på 15%, og et samlet
fald i antallet af tilskade
komne personer på 32%.
Det ser således ud til, at der

kommer væsentligt færre
personer til skade per ulyk
ke i 1983 sammenlignet
med 1976.

Trafikken
Det er kendt, at trafikulyk
kernes antal er afhængig af
bl.a. trafikkens omfang og
sammensætning. I det føl
gende er der set på trafik
kens udvikling i danske by
områder under ét i perioden
197 6-1983.

Vejdirektoratet foretager
regelmæssigt trafiktællin
ger på faste poster, der er
spredt over Danmark (Vej
direktoratet, 1976, 1977,
1978, 1979, 1980, 1981,
1982, 1983). 15 af disse tæl
lestationer er beliggende i
byområder. Tabel 2 viser
udviklingen i årsdøgntrafik
ken (ADT) for motorkøre
tojer i byområder, repræ
senteret ved tællinger fra
førnævnte 15 tællestatio
ner.

I tabellen ses en numerisk
stigning fra 1976 til 1977,

I denne artikel skal kort orienteres om ulykkesudviklingen i byområder fra
1976 til og med 1. kvartal 1984. I skemaform vil der blive vist antallet af ulyk
ker for hvert år for hver enkelt kommune. På landsbasis vil ulykkesudviklin
gen blive sammenlignet med udviklingen i antal talte motorkøretøjer i sam
me tidsrum. Endelig vil nogle mulige årsager til den aktuelle ulykkesudvik
ung blive kommenteret.

år 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983

ÅDT 191246 193196 189363 186115 176955 12594 174585 176802

Tabel 2. Årsdøgntra fik for motorkøretøjer i byområder i perioden 1976-1983. (Vejdirektoratet,
19 76-1983).
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K0 / AR 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 ‘1984—61

13 13 10 14 8 11 13
1983 ‘1984—Kl TOTAL / AR

257 12303 lRNvE0

52 2088 TRUHOHOLM

16 690 T8LL800

480 FAKOE

127 FLAOOA

1405 HOLEBY

1687 HOLHEOIRO

H8JRE8Y

474 LAHOE8RK

358 499180

867 984

432 HORHO

58 NYKIBINGFALOTEA

894 RYSTET

769 N6STOES

477 NØRRE—ALSLEV

154 P91578

672 RAYØS8HOO

127 HUDBÆRS

o59 98089

156 58+6000

228 SS9BIN6

202 STEVNS

185 STU88EA88ONO

203 5650

232 095FALSTEA

198 UORTTNS8ARS

179 PLLINSE-550AJEX4

93 HASLE

486 9S

+ 4 -

KØBENHAVN 1875 ‘ 1760 1765 ‘ 9 1704 + 1571 ‘ - 1165 — 975 1231
—*— + 9

FREDERIKSBERG — 264 292 266 241 - 263 4 251 209 + 250 i

BALLERUP 536’ 106 97 8Y’+ 108! 82 65 — 43
--— —-—-------9-—-----—---———---+--------9---- -

9980089 59’ 50 77 72. 62! 57 51 45 7’
+ + 9——— -——————1

096009 15’ 12 21 12! 13’ 18 04 15 + 7’

00490070 234 212 188 076 — 134 147 4 175 126 — 13
- 9 9

GLADSAXE 176 ‘ 172 176 162 122 ‘ 623 136 — 92 23
9 --——————1 9 -——————-—————

OLOSTRYP 56 ‘ 56 67 68 ‘ 68 55 48 55 6
+ + + +

+09010 69 67 72 72’ 62 42 42 43’ 5

9L8RRTSLUNO ! 48 50 52 49 53 38 30 31 ! 7
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19 76-1983.

fra 1980 til 1981 og fra 1982
til 1983. Fra 1976 til 1983
er der for de danske byområ
der sket et samlet fald i bil-
trafikken på 8%.

Ulykkesfrekvensen
Som tidligere nævnt er der
en sammenhæng mellem
trafikulykkernes antal og
trafikkens størrelse. Ofte
beskrives farligh eden ved at
færdes som antallet afulyk
ker sat i forhold til antallet
af kørte km indenfor en gi
ven tidsperiode. Her vil vi
tillade os at erstatte antallet
af kørte km med antallet af
talte motorkøretøjer, og det
forudsættes indtil videre i
sammenligningen, at antal
let af kørte km er ens for de
forskellige år.

Figur i illustrerer udvik
lingen i ulykkesfrekvensen
for de danske byområder i
perioden 1976-1983. Det
ses, at der er sket et jævnt
fald i ulykkesfrekvensen, og
under de givne forudsæt
ninger betyder det, at det er
blevet sikrere at færdes i tra

fikken i 1983 sammenlignet
med de tidligere undersøgte
år.

Sammenfatning
Sammenfatningen gælder
alene de generelle forhold,
der er beskrevet for de dan
ske byområder under ët.
Den enkelte kommune og
det enkelte amt har mulig
hed for at vurdere den lokale
ulykkesfrekvensudvikling
mere præcist i de tilfælde,
hvor der foreligger oplys
ninger om det lokale trafik-
arbejde.

Ulykkestallet i danske by
er er faldet støt siden 1976.
Det samme gælder antallet
af tilskadekomne personer.
At der er lokale afvigelser,
kan man f bekræftet ved at
betragte tabel 1. Endvidere
ser det ud til, at der generelt
kommer færre personer til
skade, når der sker en ulyk
ke i dag sammenlignet med
tidligere år tilbage til 1976.

Det spørgsmål, der heref
ter rejser sig, drejer sig om
årsagerne til, at ulykkestal

tøjer beregnet ud fra tællinger på 15 at
Vejdirektoratets permanente tællesta
tioner.

let er faldet. To forhold skal
kommenteres. Det er først
og fremmest ikke givet, at
Vejdirektoratets 15 perma
nente tællestationer er op
stillet på lokaliteter, der for
nuftigt repræsenterer trafik
kens udvikling i danske by
områder. Er trafiktallene ik
ke sammenlignelige med
ulykkestallene, så kender vi
ikke kvaliteten af det bille
de, vi har raet afulykkesfre
kvensudviklingen.

I de kommuner, hvor der
findes oplysninger om bil
trafikarbejdets udvikling i
byområderne, har man mu
lighed for at fu et lokalt bille
de afulykkesfrekvensudvik
ungen. Her kan man se, om
ulykkernes antal falder
p.g.a. et faldende trafikar
bejde (uændret ulykkesfre
kvens), eller om ulykkernes
antal falder mere end trafik
arbej det (faldende ulykkes
frekvens).

I sidstnævnte tilfælde
skulle udviklingen i ulyk
kesfrekvensen gerne afspej
le den ulykkesforebyggende
indsats, der er gennemført i
den observerede tidsperio
de. Overordnet kan nævnes
lovændringer, der kan have
medvirket til den gunstige
udvikling i ulykkes- og ska
destallet. Det drejer sig bl.a.
om påbudt brug af styrt
hjelm for knallertkørere og
motorcyklister (1977), var
sellys på motorcykler (1977)

og knallertkørealderen, der
blev sat op fra 15 til 16 år i
1980. Endvidere indtrådte
den »andene energiforsy
ningskrise i 1979 med sti’
gende benzinpriser til følge.

Tilbage står virkningen af
de lokale ulykkesforebyg
gende indgreb. Dette
spørgsmål kan bedst besva
res afde enkelte kommuner,
da de hver især har det bed
ste overblik over hvilke vej
geometriske og vej regule
ringsmæssige ændringer,
der er blevet gennemført i
deres byområder tilbage til
1976. Det er ligeledes de
kommunale og amtslige vej
forvaltninger, der har direk
te adgang til de oplysninger,
der er nødvendige for at vur
dere den ulykkesforebyg
gende effekt afde pågælden
de ændringer.

Litteratur
Vejdirekroratet
Trafikrapport 1976
økonomisk statistisk afdeling
1977.

Do.
for årene 1977-1983.

ANTAL UIXKER/M0T0RK9RE0J

60 -

_________________________

55 *
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40 I I
1976 1977 1978 1979 1960 1981 1982 1983

85—03—07
byt rki

Figur 1. Udviklingen i ulykkes frekvensen * i byområder i perioden

original epoke
-værd at efterligne

*) Ulykkestrekvensen er her defineret
som antallet at ulykker per år sat for
hold til årsdøgntrafikken for motorkøre

Vejtekrnsk ii
Fæibon

epoke
KIS EPOKE, Askov, DK-6600 Vejen, Tlf.: 05-36 07 00
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Nyt fra vejsektorens leverandører

Ny samarbejdsgruppe

vil vise maskiner

og udstyr i brug

Førende firmaer, der sælger produkter til udendørs ren- og
vedligeholdelse, vii demonstrere hele maskinparker

Dansk Vejteknisk Fælles-
demonstration (DVF) er
navnet på en ny gruppe fir
maer, der er startet af en
række førende danske
virksomheder, som produ
cerer og forhandler maski
ner til ren- og vedligehol
delse af veje, anlæg m.v.
Ideen bag DVF er, at kun
der, og det vil sige kommu
ner, amter, offentlige
myndigheder, entreprenø
rer og boligselskaber, på ét
sted vil kunne få virksom
hedernes maskiner at se og
ikke mindst se dem i arbej
de.
DVF lægger ud med 5 ma
skindemonstrationer i maj
1985. Den første finder
sted ved Rebildhus i Rebi.ld
Bakker, derefter på Him
melbjerget, senere på
Hindsgavl samt to gange
ved Danmarks Tekniske
Højskole i Lyngby.
Foruden den maskintekni
ske demonstration vil der
blive afholdt en række
foredrag, hvor sagkyndige
inden for maskin- og vej-
branchen vil orientere.
Derudover vil forfatteren
Torben Nielsen, Lars E.
Christiansen fra radionens
trafikredaktion og direk
tør Bøll fra FDM på skift
causere over trafiksituatio
nen set fra trafikanternes
synspunkt.
Der er syv danske virksom
heder tilsluttet DVF. Det

drejer sig om Beam, Silke
borg, Gade Ebbesen,
Odense, i. Hvidtved Lar
sen, Silkeborg, Epoke,
Askov, Svenningsens Ma
skinforretning A/S, Ka
strup, Malling Kontrol
A/S, Hvidovre samt A/S
Phønix Contractors, Vej
en.
Direktør Ole Thomsen,
Epoke, der er talsmand for
DVF, oplyser, at man ven
ter sig meget af samarbej
det.
Vi har i mange år hver især
deltaget i messer og udstil
linger. Det karakteristiske
for disse aktiviteter har
været, at vi nok har kunnet
vise vore maskiner, men
kun i ringe omfang har
kunnet demonstrere dem i
brug. Med DVF er vi nu i
stand til ikke blot at de
monstrere vore maskiner,
men imødekomme et me
get stort ønske fra vore
kunder om på ét sted at
præsentere et totaipro
gram for ren- og vedlige
holdelse af veje og andre
udendørs anlæg. Det fæl
les træk i vore virksomhe
der er, at maskinerne og
produkterne i overvejende
grad er dansk fremstillet,
så vi ud over den alminde
lige brancheorientering og
så kan præsentere os som
eksponenter for dansk ar
bej de.
Direktør Ole Thomsen op-

lyser, at ved samtlige fem
planlagte demonstratio
ner, vil der være en repræ
sentant for »Dansk Arbej
de«, som vil byde velkom
men.
DVF’s produkter er bl.a.
selvopsugende fejemaski
fler, grus- og saltspredere,

Nu foreligger 1985-udgaven
af prisbogen for anlægsar
bejder: »V&S Priser-Anlæg<.

Den henvender sig til alle,
som er beskæftiget med an
lægsarbejder, altså entrepre
nører, rådgivende ingeniø
rer og storbygherrer, som

rabatklippere, frontmon
terede fejemaskiner, skilte,
afmærkningsudstyr, signal
udstyr, slamsugere, høj
tryksspulere, kompakte
traktorer, glatførealarmer,
afstribningsmateriel og ud
styr til bæreevnemålinger.

stat, amter og kommuner.
»V&S Priser-Anlæg 85<

indeholder enhedspriser,
kalkuleret ved prisniveau ja
nuar 1985 indenfor områ
derne vej- og kloakarbejder,
byggemodning, vandforsy
ning, f]ernvarme, havne
bygning, el-anlæg, beplant

V&S Priser-Anlæg 1985

__________

-



ning, projektering og admi
nistration.

Bogen bliver gennemkal
kuleret og revideret hvert år,
således at udgåede materia
ler og metoder fjernes og
nye tages op.

Herudover omredigeres
enkelte afsnit lejlighedsvis.
Det er bl.a. sket med afsnit
tene Asfalt og fjernvarme
ledninger, som er væsentligt

udvidet. Bogen er nu ud
kommet i 12 år og fra en rela
tiv spæd begyndelse er ind
holdet nu så omfattende, at
det må siges at dække alle ri
melige krav.

Det vil være umuligt her
at give et repræsentativt ud
snit af de enhedspriser, den
ne bog behandler, men en
hurtig gennemgang giver
indtryk af at den rummer

priser på næsten alle tænke
lige arbejder inden for an
lægssektoren.

Den fremtræder i det han
dy A5 format og koster 620,-
kr. excl. moms, men disse
penge vil hurtigt være tjent
ind, ved at man hurtigt kan
give sikre overslag på større
eller mindre arbejder, eller
ved at kontrollere egne eller
andres tilbudspriser.

Bogen eller yderligere op
lysninger rekvireres hos
V&S Byggedata AIS, Frede
rikssundsvej 194, 2700
Brønshøj, tlf. 01-60 77 11.
Bogen anbefales på det kraf
tigste.

Der er virkelig tale om en
hjælp, som hurtigt og effek
tivt kan sikre relevante over
slag og hindre kostbare fej 1-
kalkulationer.

Signallanterner
Futurit

• Vandalsikker
• Stormsikre skygger

• Trykstøbt alu top/bund
• Gennemgående stavbolte
• Tilpasset de her i landet anvendte i og

2 punkts befæstigelsessystemer

KEMI & LAURITZEI’d, ROSKILDEVEJ 1. DK- 26D ALBERTSLUrSJD.TLFD2-64 48 2.TLX.33 471

TROXLERKombineret
dræn. og
aflobsror

Strasil eller

n

,J Raudil rør.
- Lav, dimensionerne

80, 100, 150 og 250 mm

»ROADIREADER
Ser. 3411 B

måler komprimeringstæthed og vandindhold af
råjord, sand- og grusmaterialer og asfalt

f
Har De en TROXLER ROAD/READER,

har De også et transportabelt
laboratorium, der på stedet tager hurtige

og præcise målinger på 4-5 minutter i
modsætning til de konventionelle

målemetoder.
Det er således ikke længere nødvendigt

at spilde kostbar tid med at tage
sand-efterfyldningsprøver og sende

disse til laboratorium, idet TROXLER
apparatet ved hjælp af en gammastråle

og en neutron-stråle umiddelbart
udlæser våddensitet, tørdensitet, vand
indhold samt komprimeringsgrad pâ et

display.
TROXLER apparatet er indbygget

i et solidt støbt aluminiumshus.
Den radioaktive kildestav

er fremstillet af hærdet
rustfrit stål. Al afskærm
ning af radioaktive kilder
er opbygget af wolfram.Vi er lagerførende i PVC drænrør og kloakrør

samt kabelrør.

FIBERTEX: Lav, udskåret i bredder til dræn eller
i hele baner til vej m.m.

NYRUP PLASTRflR AIS
4380 NYRUP • TLF. 03 - 60 31 00

Apparatet er typegod
kendt af myndighederne.

Skriv eller ring efter yderligere oplysninger om TROXLER ROAD/READER

tf ticiding
Kongevejen 40
DK-3480 Fredensborg Tlf. (02) 28 26 33



DANSK VEJTIDSSKRIFT NR.4 • 1985 99

Program for

DANSK AMTSVEJINGENIØRFORENINGs
generalforsamling og årsmøde

den 2. — 4. juni 1985 i Frederiksborg amtskommune

Dødsfald
Amtsvejinspektør Ebbe
Kjær Andersen, Viborg, dø
de pludselig den 10. marts
1985 i en alder afkun 52 år.

E. Kjær Andersen har
tjent den nuværende Viborg
amtskommunes område si
den 1961, hvor han blev an
sat ved Thisted amts vejvæ
sen. Allerede året efter blev
han ansat ved Viborg amts
vejvæsen, hvis chefhan blev
i 1967.

Efter sammenlægningen
af de to amtskommuner
overtog han stillingen som
amtsvej inspektør i den nye
Viborg amtskommune — en
stilling han beklædte indtil
sin død.

E. Kjær Andersen var
overalt anerkendt som en
meget dygtig vejtekniker,
og der blev da også trukket
på hans indsigt og arbejds
evne udover amtskommu
nens grænser. Han var såle
des indtil sin død formand
for Vejdirektoratets ar
bejdsgruppe vedrørende
Vejvisning, hvor han gjorde
et meget stort og dygtigt ar
bejde.

E. Kjær Andersens fagli
ge dygtighed og hans fine
menneskelige egenskaber
gør, at han bliver svær at er
statte på den arbejdsplads,
der i snart 25 år var hans.

Søndag den 2. juni 1985 på Hundested kro

18.00 Generalforsamling

DAGSORDEN

1. Valg af dirigent.

2. Beretning om foreningens aktivitet i det forgangne år.

Mandag den 3. juni 1985 på Hundested kro

09.00 Årsmødet åbnes af formanden.

09.15 Orientering om Frederiksborg amtskommune
v. teknisk direktør Finn Hansen

10.00 Pavement Management System
v. civilingeniør Per Simonsen, Vejdirektoratet

10.45 Kaffepause

11.15 Glatførevarslingssystemer
v. civilingeniør Per Simonsen, Vejdirektoratet

12.00 Frokost

13.30 Stålrørstunneler
v. direktør Thorsten Westergren, ARMCO

14.30 Miljøprioriteret gennemfart — planlægning
v. civilingeniør Henning Bang, Anders Nyvig A/S

15.15 Mii jøprioriteret gennemfart — udførelse og erfaringer
v. sektionsingeniør Niels Bo Larsen, Sønderjyllands amtskommune

16.00 Samarbejdsaftalens fornyelse
v. kontorchef Ove Nissen, Amtsrådsforeningen

18.30 Festmiddag

Tirsdag den 4. juni 1985

09.00 Besigtigelsestur i Frederiksborg amtskommune

13.00 Frokost på Frederiksværk Hotel

AvF
Dansk
Amtsvejingenior
forening

3. Foreningens reviderede regnskab for det forgangne år og forslag til budget og
medlemskontingent for det løbende år fremlægges til godkendelse.
Endvidere fremlægges rejsefondens reviderede regnskab for det forgangne år og forslag
til budget for rejsefonden for det løbende år til godkendelse.

4. Eventuelt indkomne forslag. Ingen forslag indkommet.

5. Valg af formand. Formanden er ikke på valg i år.

6. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer. Erik Topp, Nordjylland, og Arne Kærsgaard, Vi
borg, er på valg og ønsker ikke genvalg.
John Schiøler Andersen, Fyn, og Søren Bremholm Jørgensen, Vestsjælland, er villige
til at modtage valg.

7. Valg af suppleanter til bestyrelsen. Ingen af suppleanterne Schiøler Andersen eller
Bremholm Jørgensen er på valg.
Såfremt de jfr. pkt. 6 vælges til bestyrelsen, er Knud Erik Pedersen, Ringkøbing, og
Gösta Biickström Nielsen, Storstrøm, villige til at modtage valg.

8. Valg af kritisk revisor. Gert Olsen, Århus, er på valg og villig til genvalg.

9. Valg afrevisorsuppleant. Kjeld Holtze Jørgensen, Vestsjælland, er på valg og villig til
genvalg.

10. Eventuelt.

15.00 Årsmødet slutter



Fås også mode1erne
DFSO—80 og OF1SO.

Ring efter vore specialbrochurer...

1AUU ...Æ......iER

—

DF100 og DF12O
Mannesmann DEMG

utomatsk mater\a\etdforse — sfkrer
tota ensartet helægnng.

Dohhet teleskop giver stor bæreevne
og stahbtet t\l sdeudvdeserne, og
derfor ensartet helægnng over hee
bredden.

Stah\ masknkonstrukton. Stor vægt

medfører stabd\tet. Ho trakton og
konstant ud\ægnngshastghed — derfor
ensartet belægning he\e ængden.

S\mpe forde\e, som kun er et udsnit
af he\e rækken af DEMAG’s fortdn.

Ingen trk\uft — stdngen er
hdraubsk og eIektrohdraubsk. Idnløst
reguleret hydrostatisk træk på alle
bevæ gel ser.

NAotor uafhængfg. Strgeerns- og
stamperknvopvarmn\ng ved propangas
brændere.


