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1. Ouickfill lægges koldt (ingen
opvarmning)

2. Der behøves hverken impræg
neringslag, primer eller nogen
forudgående blanding. Er altid
klar til brug.

3. Quickfill kan bruges - og vil
hærde - uanset vejrforholdene,
hvadenten det er frostvejr, kulde,
meget varmt, regnvejr, snevejr
eller solskin.

4. En gennemsnitlig hulstørrelse
kan repareres - og være klar til
trafik igen - på under 3 minutter.

INDHOLD
Trafiksanering på større bygade
— effektundersøgelse med
Ny type kørebanebelægning
syd for Farøbroerne
Statens Vejlaboratorium
- netop nu
GI. Lillebæltsbro 1935—1985
Vejdirektoratet her og nu
Nyt fra Vejsektorens
leverandører
Nordisk Vejteknisk Forbund
Dansk Amtsvejingeniørforening.

Fyld hullet rigeligt med
Ouickfill direkte

fra spanden.
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Ring til os og få et tilbud eller rekvirer vor specialbrochure.

Reparationen er klar til
omgående brug for selv

den tungeste trafik.
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ERICSSON

Styr på signalerne...
styr på trafikken

Har De styr på hvordan Deres signaler virker?
Ved De hvordan trafikken kører?
Fra kontoret kan De nu både styre og holde styr
på signalerne, og De kan måle trafik!

ERICSSONS teknik giver mulighed for:

Registrering at
• driftstatus
• trafikforhold
•fejl og uregelmæssigheder

Ordregivning om
•valg at program
• ændrede tider
• ændret samordning

Transmission via
• egne kabler
• lejede kabler
• offentligt telefonnet

Demonstration hos Dem eller hos os.
Ring til Kurt Hansen eller Eric Gautier
påt&eton 01-490333

Dansk Signal Industri A/S
Stamholmen 175, DK-2650 Hvidovre, Denmark
Tlf.: 01 - 49 0333 Telex: 16503 DSI DK.
Telegr.: Signaler a

a
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Tjærekompagniet
præsenterer StåIfaIt

— en helt ny slidlagsbelægning med
elektroovnsslagger

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

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 egenskabeder tilsammen giver
slidlagsbelægni nger fremstillet af stålslagger
• længere levetid og større vejsikkerhed end
belægninger fremstillet af granit.

I

__Stålf

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

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

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

/ større friktion
/ større stabilitet
v’ bedre adhæsion
I større fleksibilitet
v’ større slidstyrke
I større materialestyrke
I mindre hærdning af bitumen
v’ længere levetid

50

43

Flisethedstal
fraktion 8-11/3

I
Sprødhedstal

Elektroovnsslagger

.
Poleringsindex Los Angeles
(PS shdprocent

______

Granit

Sammenligning af fysiske egenskaber Stâlslagger i fraktion 2/5 mm, 5/8 mm og 8/12 mm.



‘iser vej...

Stålfalt er et tilbud til alle
danske vejmyndigheder om bedre o
økonomi 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 at det danske vejnet, og med til at give bedre
Stålvalseværk om at aftage værkets produktion at trafiksikkerhed.
elektroovnsslagger.

På Tjærekompagniets avancerede Et genanvendelsesprojekt, som støttes at
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 vejatdelinger og tå tilsendt yderligere oplysninger.

TJÆREKOMPAGNIET
DANSKE GASVÆRKERS TJÆRE KOMPAGNI AKTIESELSKAB

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

Vejafdeling Fyn: Vejafdeling Jylland: Vejafdeling Sjælland:
Rdderstien 38, Kongensbro, Lyngageren 63,
Fjelsted, 5560 Aarup. 8643 Ans by. 4000 Roskilde.
Tlf. (09) 881717 Tlf, (06) 8704 22 Tlf. (02) 38 05 40
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Trafiksanering på større bygade -

effektundersogelse med video
At Anker Lohmann-Hansen, Aalborg Universitetscenter og
Svend Totting, Amtsvejvæsenet, Nordjyllands amtskommune

Nordjyllands amtskommune gennemførte i 1983 en trafiksanering på den
centrale del af Himmerlandsgade i Aars.

Trafiksaneringen var ret utraditionel, idet den omfattede de 3 »torvee,

hvor kørebanen blev indsnævret og hævet op i niveau med tortovene. I den
ne artikel fortælles om projektet og nogle at de foretagne effektundersø
elser. Disse undersøgelser omfattede bl.a. brug at videooptagelser, og erfa
ringer herfra er ligeledes omtalt. Artiklen omfatter også en række generelle
betragtninger vedrørende anvendelse at kørebaneindsnævringer på traf ik
veje.

Ønsket om at trafiksikre
strækningen blev igen aktu
elt, da kommunen i 1983 øn
skede at forny kloaklednin
gerne på strækningen. Flere
forskellige projektforslag
blev drøftet med kommune
og politi, og resultatet blev
en trafiksanering på den
midterste del af sort-
plet-strækningen.

Himmerlandsgade — en
sort plet
Landevej 517, der er en del
af den regionale vej forbin
delse mellem Rold og Løg
stør, forløber midt gennem
Aars by og udgør byens ho
vedstrøg. Den centrale del
af strækningen hedder Him
merlandsgade og blev gen
nem flere år udpeget som en
sort plet på det nordjyske
vejnet. De mange uheld
skyldes den velkendte kom
bination mellem trafikvej og
forretningsgade. Mange
kantstensparkerede biler,
krydsende fodgængere og
ret mange cykler og knaller
ter gav sammen med Ca.
5.000 biler/døgn et uover
skueligt trafikbillede med
mange uheld til følge.

Strækningen var således
højt prioriteret i amtskom
munens stiplan, men på
grund af en utilstrækkelig
gaderumsbredde varierende
fra 14,5m til 16,Smvarpro-
jekteringen af et egentligt
stianlæg blevet udskudt.
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Fig. 1. De overordnede ve/forhold ved Aars med årsdogntrafik før trafiksaneringen.
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Utraditionel
trafiksanering
Det gennemførte trafiksane
ringsforslag omfatter etable
ring af 3 »torve med en ind
byrdes afstand på knap 100
m samt etablering af et par
keringsforbud i begge vejsi
der.

Ved torvene blev køreba
nen indsnævret fra 9 til 6,5
m samtidig med en hævning
til fortovsniveau. Kørebane
indsnævringen er i køreba
nens højre side markeret
med et i m bredt plantebed,
hvor der er plantet et træ, og
inden om plantebedet er der
en 1,5 m bred cykelsluse.

Belægningen på torvene
er asfalt. Ramper og cykli
sternes køreareal er lys asfalt
med 50% lyst tilslag, mens
kørebanearealet er belagt
med en mørkere asfalt (20%
lyst tilslag).

Samtidig med etablering
af torvene blev der indført
parkeringsforbud mellem
torvene og stopforbud på
torvene. Der blev endvidere
ved tavleafmærkning angi
vet en lokal hastighedsbeg
rænsning på 40 km/t på hele
strækningen.

Dataindsamlingen
Etableringen af de fartdæm
pende foranstaltninger i
Himmerlandsgade hang
som tidligere omtalt sam
men med fornyelsen af ho
vedkloakledningen i gaden.
Beslutningen om at forsøge
et før-efter studie af trafik
ken og trafikanternes adfærd
blev taget kun få dage før op
gravningen startede. Dis
kussionen om metodevalg
skulle derfor overstås hur
tigt, hvorefter valget af vi
deo-registrering var natur
ligt.

Et yderligere argument
for at anvende video-regi
strering var, at der såvel i
Arritsvejvæsenet som i tra
fiklaboratoriet på AUC var
et ønske om at opnå et erfa
ringsgrundlag for denne
registreringsform.

Andre metoder kunne
med mere tid være valgt en
ten som selvstændige analv
semetoder eller som supple
ment til video-registrerin
gen, f.eks. observation af
fodgængerbevægelser, ra
darmålinger af hastigheder
m.v., men anvendelsen af vi
deo ville på én gang give et
materiale, som ved en hear
bejdning kunne give intbr

Fig. 2. Ton.’ene blev placeret med Ca. 100 meters mellemrum på sortplet-strækningen.

De hævede torve giver bedre k,ydsningsmuligheder - specielt for de han
dicappede.

St.rte goderunI,redd

L
-i

_________

I .

0 5n 1O, 15m 2O.,

Mindste god .-omsbreddo

Asfolt (20Z lyst tilslag) L1 Asfalt (SOZ lyst tilslag)

Fig. 3. Torvene er25 m lange incl, de 5 m lange ramper. Afstribningen blev først udfort senere, dels for at under

strege fodgængerk,ydsningen, og dels for at markere cykelslusen og de arealer, der er forbeholdt cyklisterne.
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mation om alle trafikant
gruppers adfærd.

Effektstudierne blev kon
centreret om de fartdæm
pende foranstaltninger i
Himmerlandsgade. Af res
sourcemæssige årsager blev
der kun foretaget registre
ring af trafikantadfærden
omkring to af de tre foran
staltninger.

Videooptagelsen blev
henlagt til de første efter
middagstimer, hvor der vil
le være en betydelig trafik til
og fra skole, servicetrafik til
butikkerne og samtidig en
»gennemsnitlig< trafikin
tensitet for biltrafikkens
vedkommende.

Videooptagelserne ved
før-undersøgelsen fredag d.
8.4.83 blev udført med et
siv Sony kamera med bånd
af U-matic typen. Ved ef
ter-undersøgelsen tirsdag d.
6.12.83 anvendtes et farve-
kamera af samme type.

I det efterfølgende vil be
skrivelsen koncentrere sig
om video-registreringen før
og efter etableringen af det
midterste torv (km 27.470).

Optagelserne skete i begge
tilfælde fra en lokalitet på
det sydlige fortov ca. 40 m
fra torvet i en højde på ca.
1,60 m over gadeniveau.

Uafhængigt af den vi
deo-baserede før-efter un
dersøgelse foretog Nordjyl
lands amtskommune i uger
ne 23 og 43 1983 en række
kryds- og snittællinger på de
øst-vestgående veje i Aars i
forbindelse med Himmer
landsgades midlertidige
lukning og ombygning, lige
som der blev foretaget en
række hastighedsmålinger
med radar før og efter trafik
saneri nge n.

Analyse af indsamlede
data
Selvom der fra hver enkelt
optagelse kun forelå ca. i ti
mes observationer, inde
holdt billedmaterialet en
omfattende informations
mængde. Da et afformålene
med undersøgelsen var at fà

erfaringer med anvendelsen
af video ved trafikundersø
gelser, blev der under be
handlingen af billedmateri
alet også gennemført del-
analyser, som ikke indgår i
før-efter undersøgelsen.

Bearbejdningen af vi
deo-resultaterne skete på en
Sony-redigeringspult med
Sony-monitor. Af faciliteter
ne kan nævnes:
— variabel frem- og tilbage

spolingshastighed
— still-billede
— triptæller (ur) med 1125

sec. interval.
Formålet med før-efter

undersøgelsen var at be
skrive ændringerne i følgen
de trafikantadfærd:
— trafikintensititet for biler
— trafikintensitet for cykli

ster
— trafikintensitet for fod

gængere
— hastighed for biler
— hastighed for cyklister
— bilisternes adfærd ved

passage affartdæmpning
(torv)

— cyklisternes adfærd ved
passage af fartdæmpning
(torv)

— fodgængernes adfærd ved
krydsning af Himmer
landsgade

— parkering og aflæsning
— unormale trafiksituatio

ner.

Hovedresultater
Den gennemførte analyse af
trafikantadfærden i Him
merlandsgade, kan afmange
grunde ikke siges at være
komplet. Dels er analysen
afviklet over et kortvarigt
tidsrum, dels hviler en be
skrivelse af de sikkerheds
mæssige aspekter, som var
det egentlige udgangspunkt
for de gennemførte vej om
lægninger, på et usikkert
grundlag, og dels omfatter
analysen slet ikke en række
relevante spørgsmål som
f.eks. konsekvenserne for de
handlende, de omkringbo
ende o.s.v.

Alligevel er resultaterne af
video-registreringen en om
tale værd, såvel ud fra en
vurdering af den gennem
førte fartdæmpning som for
at kunne danne sig en fore
stilling om, hvad videoregi
strering kan benyttes til.

Trafikmængden faldt
Det trafikale miljø i Him
merlandsgade er i en efter
middagstime præget af en
relativt afdæmpet trafik. I
tabel i er anført trafikstrøm
men mod øst og vest, målt
vest for det midterste torv i 4
registreringsperioder (2 x 20
min, før og 2x20 min, efter
etableringen af torvet).

På grund af de kortvarige
målinger kan der ikke drages
endelige konklusioner om
evt, ændringer i trafikstrøm
mene. Dog tyder tallene på,
at fodgængertrafikken er
uændret, medens biltrafik
ken udviser en markant fal
dende tendens (ca. 20%),
hvilket er bekræftet senere
ved mere omfattende tællin
ger. Arsagen hertil er for
mentlig, at de parkerings
søgende biler er henvist til
parallelgader. Udsvingene i

cykeltrafikken kan forklares
ved sammenfald med skoler
nes ringetidet’.

Krydsende fodgængere
Valget af en torveagtig ud
formning af de hastigheds
dæmpende foranstaltninger
hænger bl.a. sammen med
ønsket om at f koncentreret
fodgængerstrømmen på
tværs af vejen til nogle vel
definerede krydsnings
punkter. Det første spørgs
mål, som kan stilles, er såle
des: benytter de krydsende
fodgængere efter indførel
sen af de hastighedsdæm
pende foranstaltninger først
og fremmest torvene?

Der er ifølge tallene intet,
der tyder på, at fodgænger
nes hidtidige krydsningsva
ner er ændret afgørende,
f.eks. ved at opsøge torvene
og krydse gaden her. Der er
dog tilsyneladende sket en
nedgang i antallet af kryds
ninger øst for torvet, efter at
fodgængerovergangen her er
blevet nedlagt — krydsnin
ger, som måske er henlagt til
det østligste torv. Dette kan
hænge sammen med, at tor-

Fod- Cyk- Person- Last
gængere lister biler biler

Før kl. 14.15
Mod Vest 83 8 73 9
Mod øst 79 13 72 7
kl. 14.40
Mod vest 79 8 64 17
Mod øst 80 29 69 10

Efter kl. 13.49
Mod vest 75 39 46 5
Mod øst 79 40 58 12
kl. 14.15
Mod vest 82 12 48 5
Modøst 62 31 55 6

Tabel 1, Trafiktællinger (20 min-perioder).

Sektion A Sektion B Fodgænger- Ialt

___________

overgang_C

Før 62 39 61 162
38°/ø 24 O/ 38°/o 1 00°/o

Før torv Torv Efter torv Ialt

Efter 69 33 49 151

46°/o 22°/a 32°/o 100°/ø

Tabel 2, krydsende forgængere (2 x 20 min.).
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vene rent visuelt ikke frem
står som et fodgængerområ
de eller støttepunkt, samt at
trafikintensiteten er så lav, at
barrieeflèkten ikke opleves
som særlig belastende (in
gen fodgængere forsinkes
væsentligt at forbikørende
biler). Derudover har det ik
ke uvæsentlig betydning, at
en række vigtige fodgænger
mål (butikker) bl.a. en ba
gerbutik er placeret før tor
vet (sektion A). Det skal dog
bemærkes, at der efter gen
nemførelsen af de sidste vi
deooptagelser er blevet etab
leret egentlige fodgænger
overgange på de 3 torve.

Hastighedsdæmpning
Et andet væsentligt spørgs
mål er: Har etableringen af
torvene haft nogen hastig
hedsdæmpende effekt?

Hastighederne er målt på
de biler, som kører ned ad
Himmerlandsgade fra vest
mod øst — altså den hurtigste
færdselsretning.

Himmerlandsgade er ikke
præget afhurtigkørende tra
fik. Før etableringen af de
hastighedsdæmpende for
anstaltninger var gennem
snitshastigheden Ca. 38
km/t med kun Ca. 5%, der
kører hurtigere end 50 km/t.

Efter etableringen af tor
vene er hastigheden faldet
med 3,5 km/t til Ca. 34 km/t
(signifikans-niveau 95%)
med kun Ca. 3% over 50
km/t. De ringere overha
lingsmuligheder kan føre til
en mere bunden trafikafvik
ling forstået således, at sær
ligt langsomtkørende køre
tøjer skaber en vis kødannel
se og derved medvirker til et

øget antal langsomtkørende,
således som det f.eks. kan ses
af måling 1, efter.

De beregnede hastigheder
via videooptagelserne er
helt analoge med hastig
hedsmålinger med radar
foretaget afamtsvejvæsenet.

Cyklisternes hastighed
Cyklernes hastighed umid
delbart før torvet er som ved
bilerne målt som tidsdiffe
rensen mellem passager afto
snit på tværs af vejen, for
cyklister der kører fra vest
mod øst, altså ned ad bakke.
Resultaterne viser som det
fremgår af tabel 4, at hastig
heden er faldet fra 26,4 km/t
til 21,8 km/t, altså med ca.
4,5 km/t.

Denne hastighedsreduk
tion må tilskrives den snæv
re passage bag om hellen på
torvet. Afcyklisterne er der i
øvrigt Ca. 80% som benytte
de cykelslusen fra vest og
95% som benyttede cykel
slusen fra øst.

Bilistadfærd
Videooptagelsen kan give
oplysninger om en lang ræk
ke forhold, hvor almindelige
observation er ikke slår til,
bl.a. fordi episoder kan køres
flere gange over skærmen.
F.eks. kan en analyse afbi
lernes bremselygter afsløre
om bilisterne opfatter torvet

som en hindring. Opfattes
torvet ikke som en hindring,
vil bremsen ikke blive rørt
eller brugt. Opfattes torvet
som en hindring, vil brem
sen blive rørt eller brugt før
torvet. Nogle bremser i god
tid eller har hele tiden foden
i beredskab, fordi Himmer
landsgade som butiksgade

Fig. 4. Sektionsinddeling at vejstrækningeri før og efter det midterste torv.

Gennemsnits- Spredning Antal
hastighed

Før
Måling 1 26,4 6,4 22
Måling 2 26,3 6,5 12
Efter
Måling 1 22,2 4,8 22
Måling 2 21,5 7,3 38

Tabel 4. Cyklisters hastighed mod øst umiddelbart før torvet.
(2 x 20 min.).

85°/b- Gennemsnits- Spredning Antal
fraktil hastighed biler

Før
Måling 1 44 km/t 37,5 km/t 7,3 km/t 64
Måling 2 46 km/t 38,0 km/t 7,6 km/t 78
Efter
Måling 1 39 km/t 32.3 km/t 8,8 km/t 70
Måling 2 41 km/t 36,0 km/t 7.4 km/t 69

Tabel 3. Bilers hastighed umiddelbart før torvet (2 x 20 min.). Langt de fleste cyklister benytter cykelsluserne.
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kræver opmærksomhed, an
dre bremser først umiddel
bart før torvet.

Torvet kan altså ikke siges
at være nogen voldsom for
anstaltning til nedbringelse
af hastigheden.

Trafiksaneringens effekt
Sammenfattende kan vurde
res, at den gennemførte om
bygning afHimmerlandsga
de i Aars sammen med fjer
nelsen afkantstensparkerin
gerne har givet et mere ro
ligt og overskueligt trafik-
billede. Dette har bevirket,
at uheidstallet målt over 5 år
før og 1 år efter er faldet fra
4 uheld/år til i uheld/år (sig
riifikans-niveau 95%) på

den trafiksanerede stræk
ning med de 3 torve, medens
der fortsat sker lige mange
uheld på de tilstødende
strækninger.

Anvendelsen af video
Det videoudstyr, der er an
vendt ved trafikundersøgel
sen, er udstyr udlånt af
AUC, altså udstyr, som ikke
er skræddersyet til trafikre
gistrering. Alligevel kan der
iiddrages en række erfarin
ger, som i overvejende grad
er gode.

De anvendte kameraer var
begge af en halvprofessionel
kvalitet, altså med en nogen
lunde opløsningsevne, som
dog i nye kameraer er bedre.

Anvendelsen af et farveka
mera må absolut anbefales,
da forskelligt farvede biler
derved bedre kan genken
des.

Den anvendte båndtype,
U-matic, blev valgt ud fra
følgende hensyn:
— høj billedkvalitet
— stabilt udstyr
— redigeringsudstyr til

gængeligt på AUG.
Af ulemperne skal frem

hæves:
— bånd med kun 20 min.

spilletid
— tungt og uhåndterligt ud

styr.
Også på båndsiden må det

anbefales at anvende halv-
professionelt udstyr, selvom
spilletiden på de mere ud
bredte videobåndoptagere
kan være længere. Det er
imidlertid afgørende, at der
samtidig er adgang til et til
strækkeligt redigeringsud
styr.

Fordelene ved anvendel
sen af video-registrering
frem for de traditionelle re
gistreringsmetoder ligger
primært i den meget kon
centrerede dataindsamling.
Alligevel skal der træffes
grundige forberedelser i
form afafmærkning af køre
banearealet, valg af opstil
lingspunkt m.v. afhensyn til
analysernes kvalitet og den
efterfølgende bearbejdning.
Den i Aars anvendte opstil
lingshøjde på ca. 1,6 m med
førte i enkelte situationer
registreringsproblemer
p.g.a. skygning fra fodgæn
gere og køretøjer.

Den største arbejdsbelast
ning ligger i bearbejdnings
fasen, hvor oplysningerne
skal hentes ud afbilledmate
rialet. Denne fase er særde
les tidkrævende, men kan
henlægges til tidspunkter,
hvor det ikke er belastende
for det øvrige arbejde.

Bremser hele tiden Bremser før torv Bremser ikke

Antal % Antal % Antal %

37 29 37 29 53 42

Tabel 5. Bilisters bremseadfærd før torvet (enkelte bremselygter
har ikke kunnet observeres).
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Et andet væsentligt aspekt
ved video-registrering er
den dokumentation vi
deo-båndet udgør overfor
teknikere og ikke mindst po
litikere. En koncentration af
de væsentligste hændelser i
et resumé på 5-10 min, kan
være et værdifuldt pædago
gisk middel ved drøftelser af
trafikale problemstillinger
og effekter af etablerede løs
ninger, såvel mellem tekni
kere som med politikere og
borgere.

I forbindelse med regi
streringen af trafiksituatio
nen i et udsnit af Himmer
landsgade blev der foretaget
en række gennemkørsler af
hele gaden efter etablerin
gen af de fartdæmpende for
anstaltninger med kamera
placeret i en personbil. Den
ne analyseform viste sig vel
egnet som dokumentation
for, hvorledes de opbyggede
foranstaltninger opfattes af

trafikanterne, og hvorledes
gaden benyttes.

Sammenfattende kan kon
kluderes, at videooptagelser
med udbytte kan anvendes
til registrering af specielle
trafikale situationer, der el
lers kun vanskeligt kan ana
lyseres. Analysearbejdet kan
være tidkrævende, men det
te problem vil måske i løbet
af nogle år blive reduceret,
når automatisk billedgen
kendelse bliver operatio
nelt.

Efterskrift
Anvendelse af
vejindsnævringer
Langt den overvejende del
af de vej omlægninger, som
finder sted på vejnettene,
udføres ud fra en »sikkere
forvisning om, at situatio
nen vil blive forbedret efter
ændringen. Desværre sker
der kun i meget ra tilfælde

en systematisk erfaringsop
samling og beskrivelse af
konsekvenserne af de udfør
te ændringer, således at an
dre kan lære af de indhøste
de erfaringer. Langt sjæld
nere sker der en egentlig re
vision af det udførte arbej
de, selvom det skulle vise sig
ikke at have den ønskede ef
fekt.

Ud fra i det mindste en te
oretisk synsvinkel kunne det
være af interesse at diskute
re, om den i Aars valgte ud
formning med dobbeltrettet
trafik over torvene og den
deraf følgende meget lidt
torveagtige udformning
kunne erstattes af en mere

konsekvent indsnævring
med en enkeltsporet køreba
ne. Bilerne ville derved
skulle vente til passagen var
fri med en yderligere hastig
hedsreduktion til følge, men
samtidig måske med risiko
for bagendekollisioner, flere
accelerationer og opbrems
finger m.m.

Ved benyttelsen af en
Poisson-fordeling for de to
mødende trafikstrømme kan
følgende mål for generne for
bihrafikken udregnes (det
forudsættes, at trafikintensi
titeten X er ens for de mo
dende strømme, passageti
den =M og N=antal inter
valler af længden st/time).

Fyns Vej er et dafterselskab i Phønix-koncernen og er især kendt
for sin asfoltproduktion og -udlægning, samt for fremstillingen

af emulsion. Men også inden for produktion og salg af færdsels
tavler og skilte gør vi os meget pænt gældende.

Vej- og henvisningsskiltene på de nye
vejstrækninger i forbindelse med bro
erne er leveret fra Odense Vejskiltefa
brik A/S, der er en specialafdeling af
Fyns Vej.

5tår De med et akut behov for bitumen eller skilte og vejtavler
til en konkret opgave, så kontakt Fyns Vej og lad os slå bro

over problemerne. Vi har erfaring og
er hurtige opgoveløsere.

FYNS VEJ
Fyns Vejmateriolefobnk A/S

Jens Holmsvej 44,
6000 Kolding

-
..—, Tlf fV-7 9S 99

I Sandsynlighed for konflikt: (le<t)2
II Antal konflikter pr. time: Nx(1±e><t)2
III Forventet antal standsede biler:

N x Xx & x (1 ÷ e ÷ Xx t)

IV Forventet ventetid:
Nx Xx(t)2x(1+e ÷ t)_X(1ex).

(Kilde: Confijct situations at bottlenecks an lowervolurne roads, W.I. Frith and
D.S. Harte, TrafIk Engineering & Control, nov. 1983).

Å . -

Fra anlægget og tanklageret i Kolding
har Fyns Vej leveret den specialbitu
men, som indgår i støbeasfalibelæg
ningen på Farøbroerne.
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Med anvendelse af disse
formeler kan de i tabel 6 vi
ste værdier beregnes.

De 4 angivne trafiknive

auer svarer — hvis de angiver
spidstimen — til en års
døgntrafik på henholdsvis
Ca. 3.600, 5.400, 7.200 og

9.000 biler/døgn.
Ved bearbejdningen af vi

deomaterialet for Himmer
landsgade i Aars blev der
foretaget en registrering af,
hvor ofte biler fra modsat-
rettet køreretning mødtes på
torvet. Det blev i den forbin
delse fastslået, at trafik-
strømmen på Himmer
landsgade i de analyserede
tidsrum kunne beskrives
ved en Poisson-fordeling.

Med en passagetid på 4
sec., hvilket svarer til en kø
rehastighed på 27 km/t,
kunne der med en trafikin
tensitet fra vest på: 0,0583
biler/sec, og en trafikintensi
tet fra øst på: 0,0425 bi
ler/sec. forventes godt 10
samtidige ankomster i en 20
minutters periode.

Der blev rent faktisk regi
streret 11 samtidige ankom
ster.

De i tabel 6 anførte stør
relser, som alle fortæller no-

get om genevirkningerne for
biltrafikken under varieren
de trafikintensitet og varie
rende passagetider, indebæ
rer, at situationen i Him
merlandsgade en eftermid
dagstime med en indsnæv
ring til en f.eks. 4 m bred kø
rebane over en 15 m lang
strækning (torvet) ville med
føre følgende gener for bil-
trafikken:

Trafik i hver sin retning
180 biler/timen.

Antal konflikter 30 pr. ti
me.

Antal standsede biler 33
pr. time.

Samlet ventetid pr. time
133 sekunder eller 0,4 sec.
pr. bil.

Dette forhold kunne i
praksis observeres ved et af
de andre torve, hvor en af
vej væsenets biler under ved
ligeholdelsesarbejde parke
rede midt på torvet, således
at kun ca. 4 m var til rådig

VEJAFSTRIBNING - VEJSTRIBEMASKINER - STRIBEMATERIALER - REFLEXMATERIALER

Trafikintensitet Passagetid for indsnævret strækning T
(sec.)

fra hver retning 2 4 6 8

I 0,0092 0,0329 0,0672 0,1087
II 16 30 40 49

180 biler/time Ill 17 33 47 59
(0,050 bil/sec) IV 34 131 280 4 75

I 0,0194 0,0672 0,1313 0,2036
II 35 60 79 92

270 biler/time Ill 38 70 98 122
(0,750 bil/sec) IV 75 280 587 975

I 0,0329 0,1087 0,2036 0,3032
II 59 98 122 136

360 biler/time Ill 65 119 162 198
(0,100 bil/sec) IV 131 475 975 1585

I 0,0489 0,1548 0,2784 0,3996
II 88 139 167 180

450 biler/time Ill 100 177 237 284
(0,125 bil/sec) IV 199 708 1425 2276

Tabel 6. Gener for bi/trafikken ved passage af enke/tsporet kørebane.
I Sandsynlighed for konflikt
II Anta/ kontlikter pr. time
Ill Fonientet antal standsede biler pr. time
IV Forventet ventetid pr. time (sec.).

præsentererLANGELAND
NYT
Ikke den store — ej heller den lille men
den RIGTIGE nye
TERMOPLASTud læggermaski ne
til den rigtige pris

ALT I VEJSTRIBER
LANGELAND
præger hele Danmark med
- Flot stribearbejde
— Hurtig udførelse
— Stor flexibilitet
- Små som store opgaver

Udført af og med

I
i;

- Dygtigt mandskab

- Moderne maskiner

- De bedste materialer

L.
LANGELAND
lukker revnerne i vejene med
NYFALT - MODI - MASTIX

Ring til LANGELAND - 09-50 10 16

Ir A/S LANGELANDS KEMISKE FABRH(ER
LONG ELSEVEJ 34 - 5900 RUDKØBING - TLF. (09) 50 10 16
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Udfører;

Skæring og boring med ciiamantværktoj og specialmaskiner

beton, jernbeton, sten, fliser, kakler, tegl- og mursten. asfalt og

andre belægninger.
Skæring at dilatationstuger i gulve. Udskæringer tor døre, vin

duer. porte, ovenlys, klimaanlæg mm. i fundamenter, vægge,

bygningselementer og dæk.
Boring for rorinstallationer, kabelgennemforinger, afløb, belys

ningsarmaturer, rækværk etc.
Udtagning at kerneprøver.

hed for biltrafikken. Her be- det er normalt, at bilister man uden større problemer går biltrafikken, og på den

mærkedes ingen kødannel- selv under svagt trafikerede på svagt trafikerede veje kan måde åbne muligheden for

ser. forhold accepterer forsinkel- introducere ret indgribende bedre forhold for f.eks. sva

Drages paralleller til f.eks. ser på mindst 10 sec., kunne hastighedsdæmpende for- ge trafikanter.

lysregulerede kryds, hvor noget således tyde på, at anstaltninger for så vidt an-

DE diamantboring og -skæring

Diamantskærlrig vejbelægning.

DIAMANT ENTREPRISE ApS JERNBETON
& ENTREPRENØRER

I:.I_:: Diamaniboring og -skæring

Rugvænget 33, 2630 Tåstrup
Tlf. (02) 99 05 25 SfB: b-, c

I

Gå ikke over åen efter vand:
D.A.V. beton•autoværn laves i Silkeborg!

- den økonomiske, danske løsning

D.A.V. plastfiberarmeret beton
autoværn har en retningsgiven
de udbøjning på 1,0 m. Det er
miljøvenligt, let at vedligeholde
og har meget lang levetid.

D.A.V. beton-autoværn er kon
strueret og testet i samarbejde
med Jydsk Teknologisk Institut
og er godkendt af Vejdi rektoratet.

D.A.V. beton-autoværn er ideel
til yderrabatter samt som for
stærket værn ved bropassager.

8600 Silkeborg, tlf. 06-822900



KERN ME 3000
- verdens nøjagtigste distancemåler
KERN ME 3000 opfyldte de stillede krav til en nøjagtighed på kun

±2 millimeter

på hovedpunkterne til Farøbroerne, målt over afstande på 1,9 km!

Vi har naturligvis distancemålere (og andre instrumenter) til mere
beherskede krav - og til priser, som man vil kunne glæde sig over.

- lige til at
måle med

Kern Instrumenter A/S
Industrivej 30
2600 Glostrup
Tlf.: 02-961877
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Ny type korebanebelægning
syd for Farøbroerne
At Knud Puckman, Statens Vejlaboratorium

I forbindelse med de nye Farøbroer åbnes en ny strækning af Sydmotor
vejen fra Udby, nord for Vordingborg via Farøbroerne til ønslev på Falster.

Umiddelbart syd for Farøbroerne er der på en 7,1 km delstrækning an
vendt en ny type betonbelægning, hvortil der stilles store forventninger. Ved
fremstillingen er der benyttet ny teknologi, der skulle sikre en belægning
med lang levetid, gode fri ktionsegenskaber og lavt vedligeholdelsesniveau.

Betonbelægningen, der ved licitationen blev tilbudt, som alternativ til
den udbudte asfaltbelægning, var prismæssig mest fordelagtig.

Arbejdet er udført af Dansk Vejbeton AIS og Højgaard & Schultz AIS.
Sjællandsk Motorvejskontor i Næstved har stået for projektering og tilsyn
med bistand fra Cowiconsult og Statens Vejlaboratorium.

Siden anlæg afden 4 km lan
ge betonvejsprøvestrækning
på Vestmotorvejen mellem
Køge og Ringsted i 1976 har
Vej direktoratet ikke anvendt
beton til motorvejsbelæg
finger.

I slutningen af 60’erne
blev der udført en del beton
belægninger på det sjæl
landske motorvejsnet. Disse
belægninger kunne ikke le
ve op til forventningerne
med hensyn til holdbarhed
og friktion. Et omfattende
analysearbejde blev derfor
igangsat for at klarlægge år
sagerne til den korte levetid.
I 1975 var analysearbejdet
så langt fremme, at man
fandt det forsvarligt at af
prøve, om de fundne kon
klusioner også kunne holde
i praksis, og den ovenfor
nævnte prøvestrækning blev
udført med 6 forskellige be
tontyper samt 2 typer over
fladestrukturer.

De erfaringer, der blev
indhøstet fra den nu godt 8
år gamle betonvejsprøve
strækning, er anvendt sam
men med den nyeste viden
om betonteknologi og kon
trol ved anlæg afden nye be
tonbelægning.

Belægningen der blev ud
ført i sept./okt. 1984 adskil
ler sig især fra tidligere be
tonveje med hensyn til be
tonsammensætning (kvali
tetsniveau), efterbehandling
og metoder for kvalitetssty
ring og kvalitetskontrol.

Konstruktion
Betonbelægningsentrepris
en omfatter 7,1 km 4-sporet
motorvej med en belæg
ningsbredde på 2X8 m samt
fire ramper i beton. Det
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Beton tildækket med plastfolie. Måling af hærdningsgrad for
valg af fugeskæringstidspunkt.

egentlige belægningsärbej
de på ca. 115.000 m2 blev
udført på 28 støbedage. Et
af bygherrens krav var, at
der skulle anvendes indkørt
materiel, som havde vist sig
egnet ved tilsvarende tidli
gere udførte arbejder samt
at der skulle benyttes øvet
mandskab, der var fuldt for-

trolig med materiellet. Det
te krav blev opfyldt ved at
entreprenørerne lejede blan
deanlæg og slipformpaver
med specialuddannet
mandskab fra et entrepre
nørfirma i Hamburg.

Belægningen blev opbyg
get af 20 cm uarmeret beton
udlagt på et 15 cm cement-

stabiliseret underlag, der for
sydgående banes vedkom
mende består af flyveaske/
cement/sand-stabilisering
udført foråret 1984 ved
markblandirig. På nordgå
ende bane og ramper består
underlaget afcementstabili
seret grus ligeledes udført
som markblanding i au

gust-septeniber 1984.

Tværfuger med dyvler i
tung bane
De tværgående fuger blev
pr. 5 m savet vinkelret på kø
reretningen, når betonen
havde opnået en modenhed
svarende til ca. 20 timer ved
20°C. Fugerne blev savet til

Slipformpaver med efterkørende enhed for påsprøjtning af retar

der og tildækning med plastfolie.

Super ingeniørkunst kræver super måleinstrumenter

Som ved alle større brobygningsarbejder i
nyere tid, har der ogsà til opførelsen af den
særdeles vellykkede FARØ-BRO været an
vendt præcisions opmålingsinstrumenter
fra det schweiziske firma.
WILD HEERBRUGG AG.

Her serien af informatik-teodoliter:

T 2000 Den præcise digitalteodolit ker
nen i det modulære WILD
opmålingssystem.

T2000

—

- ,

T20005

T 2000 S Specialudgave med højtydende
PAN FOCAL kikkert til opgaver
hvor der kræves den højeste
præcision.

TC 2000 Specialudgave med integreret
præcisionsafstandsmåler og
PAN FOCAL kikkert.

.JGRE3

Alle udgaver er til brug i en automatisk løs
ning at Deres opmålingsopgaver, kompatib
le med WILD’s dataterminal GRE-3.

vi rer ri W —BJURN THYGcLII II
INSTRUMENTER AIS

297 - DK-2730 HERLEV - TLF. (02) 84 04 33 — stedet hvor der handles
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en dybde på 50 mm med en
bredde på 2-3 mm.

Til sikring mod uønskede
pladespring blev der des
uden i det tunge spor, dvs, i
den halve vejbane i hver si
de, indstøbt dyvler beståen
de afcoatede rundjern ø 20
mm med længde på 500
mm. Disse blev fæstnet pr.
30 cm i en såkaldt dyvel
kurv, der sikrede, at de efter
indstøbningen var placeret i
plademidten. Dyvlerne var
coatede for at beskytte mod
korrosion samt at forhindre
vedhæftning til betonen og
dermed tillade pladernes
bevægelse i længderetnin
gen.

Længdefuge med
forankringsjern
Den langsgående midterfu
ge i hver kørebane blev
fremstillet under støbnin
gen ved hjælp af et på slip
formparveren efterhængt

sværd, der frembragte en 40
mm dyb rille. For at for
hindre pladerne i med tiden
at skride ud til siden, blev
der i længdefugens midte
indstøbt forankringsjern be
stående af 800 mm tentor ø

16 mm pr. 1000 mm. Også
forankringsjernene var coa
tede på en længde af 200
mm på midten af hensyn til
korrosionsbeskyttelse.

Forberedelser og
forprovning
Inden det egentlige støbear
bejde påbegyndtes, blev der
gennemført en omfattende
forprøvning til eftervisning
af, om de stillede krav kunne
forventes opfyldt — bl.a. blev
der undersøgt 10 sandfore
komster inden man fandt
frem til 2 anvendelige. Det
lejede materiel blev besigti

get under arbejde i Tysk-
land, hvorefter de implicere
de parter satte sig på skole
bænken i 2 dage for at gen
nemgå og diskutere den
valgte fremstillingsmetode,
arbejdsplanlægningen, for
prøvningsresultater samt
procedure for kontrol og
kvalitetsstyring. Dette job
startseminar gav en fælles
baggrund og forståelse for
arbejdets udførelse og var
her særlig nyttig, hvor ny
teknologi skulle tages i an
vendelse.

Prøveudlægning
Forprøvningen omfattede
også udlægning af en 125 m
lang prøvestrækning i fuld
bredde, hvor materiel og
materialer blev afprøvet og
kontrolleret. Da det efter 7
døgn viste sig, at de stillede
krav var opfyldte, blev der
givet grønt lys for arbejdets
start, og prøvestrækningen

Tværprofil

s____
0.5

1.5 2.0
Yder- I
rabat

0.5 0.5
23,5 ,, 3,0

Korebane IMidter— I
rabat

26,0
rabat

Belægningsopbygning

20 cm cementbeton

15 cm cementstab. grus el.
llyveaske/cementstab. sand

Bundsik ring syrus

Trafikteknik
Kemp & Lauritzen

12 Amtskommuner
18 Kommuner
+ Vejdirektoratet

— ta’r pulsen på den danske trafik
med GOLDEN RIVER

• Traf iktælling

• Traf i ksammensætn ing/hastighed!
tæthed

Dynamisk akselvejning og køretØjs
klassificering

• — —
I I

KEIVIP & LAURITZEN, ROSKILDEVEJ 12.0K- 2620 ALBERTSLUND.TLF.02-64 48 22.TLX.33 471



118 DANSK VEJTIDSSKRIFT NR. 5 • 1985

,‘,

Savning af tværfuger pr. 5 m. Plastfolien bibeholdt.

kom til at indgå i den endeli
ge belægning.

Betonproduktion og
jævnhed
Ved fremstilling afbetonbe
lægninger med slipformpa
ver, hvor hele vejbredden på
8 m fremstilles i en opera
tion, kræves der en stor kon
tinuerlig betonproduktion
på mindst 100 m3 i timen,
idet det er vigtigt at slip
formpaveren kører frem
med konstant hastighed
uden stop. Hver gang slip
formpaveren stopper, har
det nemlig vist sig, at der
fremkommer en ujævnhed i
betonoverfladen — en erfa
ring, som blev indhøstet ved
fremstilling af Køge-Ring
sted prøvestrækningen i
1976. Da der var stillet krav
om, at betonbelægningen
skulle have en jævnhed, der
mindst var ligeså god som en
ABS-asfaltbelægning, var
det derfor nødvendigt at
undgå de mange stop. Imid
lertid har det vist sig, at den
relativ stive vejbeton med
mikrosilica kræver meget
lang blandetid — ofte op til
10 min, eller mere, mod nor
malt 1-2 min., for at opfylde
kravene til luftporestruktu
ren. Disse forhold gjorde det
vanskeligt uden meget store
og dyre blandeanlæg at klare
produktionskravet. Entre
prenørerne valgte derfor en
indenfor vejbygning ikke
tidligere benyttet teknik

med at anvende pastafor
blanding.

Halvdelen af cementen,
vandet, mikrosilicaen og til
sætningsstoff’erne blev blan
det separat i 2 stk. 6 m3 be
tonkanoner i ca. 20 min, og
derefter lagret i store kar
med omrørere, indtil pasta
blandingen blev tilført den
3 m3 store tvangsblander
sammen med resten af ce
menten og grusmaterialer
ne. Ved denne teknik kunne
blandetiden i tvangsblande
ren nedbringes til Ca. 60
sek., og dermed kunne der
produceres tilstrækkelig
med beton, til at slipformpa
veren kunne køre med få
stop.

Den endelige betonsam
mensætning blev:

Cement PC (A/L/S)
Silica slurry (50% vand)
Vand
Superplastificering
Luft t ils æt n ing *

Femøsand 0/2 mm (VOT)**
Grønsundsand 0/4 mm (VOT)
Granitskærver 5/18 mm (VOT)
Granitskærver 18/2 5 mm (VOT)

Overfladestrukturering
Udover kravet til betonover
fladens jævnhed var der og
så stillet krav til overfladens
friktionsegenskaber. På den
tidligere omtalte forsøgs
strækning ved Køge blev

der udført forsøg med 2 for
skellige overfladestrukturer
— den ene med tværriller ef
ter engelsk forbillede og den
anden med frilagte skærver,
et nyt dansk princip, som ik
ke tidligere havde været an
vendt til veje.

Tværrillerne gav en over
ordentlig god friktion men
samtidig et relativt højt støj-
niveau. De frilagte skærver
gav tilfredsstillende friktion
og havde lavere støjniveau.
Flere steder var der dog
problemer med at opnå en
ensartet frilægning. Denne
frilægningsteknisk blev i
årene efter 1976 optaget som
metode i Belgien, hvor den
yderligere blev undersøgt og
videreudviklet og siden

300 kg/m3
30 kg/m3

108 kg/m3
5 kg/m3

250 kg/m3
460 kg/m3
840 kg/m3
360 kg/m3

1980 anvendt på over 2 mio.
m2 betonveje. Efter studie
besøg i Belgien i forsomme
ren 1984, blev den belgiske
frilægningsteknik valgt til
betonbelægningen på Fal
ster.

Frilægningen af skærver
ne i overfladen opnås ved at
den friske, nyafrettede beton
påsprøjtes en retarder, bestå
ende af en svag sukkeropløs
ning. Straks efter påsprojt
ningen tildækkes overfladen
med plastfolie for at for
hindre fordampning og be
skytte mod evt, regn. Efter
savning af tværfugerne da
gen efter fjernes plastfolien
og det 2-5 mm retarderede
mørtellag skylles bort ved
vandspuling, hvorefter
overfladen påny beskyttes
med asfaltemulsion. På den
ne måde dannes der en ru
overflade, hvor dele af skær
verne er frilagte med en
teksturdybde på 1-2 mm
målt ved sandpletmetoden.
Udover opnåelse af den fri
lagte stenoverflade giver
metoden en række fordele.
Som nævnt bliver støbear
bejdet stort set uafhængig af
regnvejr, der ellers normalt
er årsag til mange spilddage.
Desuden er det kvalitets
mæssigt en fordel, at det sva
ge mørtellag på overfladen
fjernes ligesom den hurtige
tildækning forhindrer dan
nelsen af revner fra plastisk
svind.

Kvalitetskontrol
Ved arbejdet blev der etable
ret kvalitetskontrol, som var
af et større omfang end nor
malt, for at tilfredsstille så
vel entreprenørerens som
bygherrens ønsker om at op-

Frilægning at overfladenIfjernelse at det retarderede mørtellag
ved vandspuling.

* Luftindhold i hærdnet beton’s pasta min. 15%, afstandsfaktor max. 0,20
mm, specifik overflade min. 25 mm+l, bestemt som middel af 4 prøver.

* * VOT= vandmættet overfladetør tilstand.
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bygge et godt erfaringsmate
riale bl.a. til brug ved udar
bejdelse af reviderede ar
bejdsbeskrivelser.

Udover den omfattende
og fundamentale forprøv
ning bestod kontrolpro
grammet i proceskontrol,
godkendelseskontrol og byg
herrens stikprøvekontrol.

Proceskontrollen — entre-

prenørens egen kontrol, om
fattede den løbende kontrol
og kvalitetsstyring af be
tonfremstillingen. Godken
delseskontrollen blev pri
mært udført på prøver ud-
boret af den færdige beton-
belægning og bestod i må
ling og godkendelse af lag
tykkelse, luftporeindhold og
luftporestruktur udført på

planslib ved automatisk
mikroskopanalyse, samt
struktur- og bestanddelsana
lyse udført på tyndslib i
mikroskop.

Resultat
Resultaterne fra kvalitets-
kontrollen og de indhøstede
erfaringer vil blive behand
let i en senere artikel, når

samtlige målinger er bear
bejdet og vurderet. Resulta
terne tyder dog klart på, at
der er fremstillet en tæt,
hommogen betonbelægning
med god jævnhed og frik
tion.

Vejen åbnes for trafik sam
tidig med Farøbroerne den
4. juni 1985.

Færdig overflade frilagt og forseglet med asfaltemulsion. Sydgående kørebane færdigstøbt og forseglet.

19000 m2SPRAYPLASTIC
Færdselsstriber
på motorvejen
syd for
FARØBROERNE

KAKI
KØBENHAVNS

ASFALTKOMPAGNI AIS
SCAN IAGADE 14 . 2450 SV

(01) *21 4111 - et led i KAKs vejvedligeholdelsessystem



Efter at Dansk Asfaitfabrik
for 15 år siden udførte
brobelægningen i støbe
asfalt, har Lillebæltsbroen
stået for enorme belastnin
ger, der har stillet krav til
støbeasfaltens slidstyrke og
fleksibilitet.
I dag kan vi se resultatet.
Over 44.000 kvadratmeter
blev dengang udlagt, kun
100 har det været nødven
digt at reparere...
Farø broerne er Dansk
Asfaltfabrik’s seneste bro-
projekt. Vi har udført hele

belægningsarbejdet. Fra
den rene ståloverflade til
det stærke slid lag. I løbet af
de næste 15-20 år skal
støbeasfalten stå sin prøve.
-Som den hargjortså mange
gange før.
24 større, og talrige mindre,
danske broprojekter har vi
gennemført. - Og bevist
støbeasfaltens egenskaber
som brobelægning. - Og
Dansk Asfaltfabrik’s kvali
fikationer som leverandør.

- DET VI LOVER HOLDER

1

--.

!H

Siden Konci Frederik har
92.000.000 biler passeret Lillebæltsbroen
(100m2astalt er repareret siden da!)

ÄS DANSK ASFALTFABRIK
HOVEDKONTOR AFDELING VEST

INDUSTRIHOLMEN 80 LOKESVEJ 6-8
DK-2650 HVIDOVRE DK-8230 ÅBYHØJ

TELEFON 01-78 9033 TELEFON 06-15 3844

D
DAFAS



Sydmotorvejen Udby-Ønslev
med Farøbroerne



Motorveje på Sjælland og Lolland-Falster
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Indledning

Den 4. juni 1985 åbner Hendes Majestæt Dronningen den 29
km lange motorvejsstrækning mellem Udby på Sjælland og
Ønslev på Falster.

Hermed tages den midterste etape at Sydmotorvejens
forlængelse fra Røn nede til Sakskøbing i brug.

Vejtrafikken mellem Sjælland og Lolland-Falster får der
ved væsentligt forbedrede forhold.

Storstrømsbroen at lastes

Først og fremmest føres den gennemgående trafik, der om
fatter mange tunge biler, uden om den snart 50 år gamle
Storstrømsbro. Som mange trafikanter har erfaret, har den
ne bro med sin kun 5,6 m brede kørebane været utilstrække
lig til at afvikle de senere års trafikmængder på en rimelig
måde. Store kødannelser og lange ventetider har især i
sommertiden forekommet alt for ofte. I gennemsnit har ca.
12.000 køretøjer passeret Storstrømsbroen pr. døgn. Som
merdøgntrafikken beløber sig til Ca. 18.000 køretøjer.

Den nye motorvejsforbindelse over Farø forventes i første
omgang at overtage Ca. 3/4 af denne trafik, og dermed vil
den gennemgående trafiks problemer i forbindelse med
passagen af Storstrømmen ophøre.

lingsåbning med en mindste fri højde på 26 m i en bredde at
260 m.

Broernes geometri er fastsat efter indgående æstetiske
vurderinger. Bortset fra den lave broende nord for Farø, er
alle landfæsterne trukket tilbage fra strandlinien, således
at de skovklædte kyster på Sjælland og Falster respekte
res.

Brolængderne er fastsat til 1.596 m for Sjælland
Farøbroen og 1.726 m for Farø-Falsterbroen. Farøbroerne er
derved Danmarks hidtil største broanlæg.

Begge broer er udført som kassedragerbroer af stål med
typisk spændvidde på 80 m. Ved sejliøbet er Farø
Falsterbroen udformet som en skråstagsbro - Danmarks før
ste - med det samme kassedragertværsnit og spændvidder
på 120, 290 og 120 m.

Anlæggets betydning

Den nye motorvejsforbindelse medfører, ud over en forbed
ret passage at Storstrømmen, også forbedrede adgangsfor
hold til Sydøstsjælland og Østfalster, og med en ny dæm
ning mellem Farø og Bogø skabes der adgang fra motorvej
en til Møn.

Anlægget vil medføre en betydelig trafiksikkerhedsmæs
sig forbedring samtidig med, at kørselskomforten bliver høj
ere.

Indtil næste etape - fra Ønslev over Guldborgsund til den
eksisterende motorvej ved Sakskøbing - tages i brug i 1988,
vil den gennemgående trafik til Lolland være henvist til at
køre fra motorvejen ved Gundslev og mod vest over Nørre
Alslev, Øster Kippinge og Guldborg.

Herefter mangler den 21 km lange motorvejsstrækning
fra Rønnede til Udby. Denne sidste etape forventes åbnet
for trafik i 1989.

Den 120 km lange Sydmotorvej fra Ølby ved Køge til Rød
byhavn er dermed fuldført, og trafikken på Europavej 4 kan
foregå på motorvej på hele strækningen gennem Danmark.

Den færdige Sydmotorvej bliver 2,6 km længere end den
gamle hovedvej A2, men køretiden reduceres med godt 15
min, på strækningen fra Rønnede til Sakskøbing. Samtidig
får den betydelige internationale trafik mod Gedser sam
men med trafikken mod Nykøbing Falster forkortet vej læng
den fra Rønnede med 0,4 km.

Lovg ru ndlaget

Anlægsloven for Syd motorvejens forlængelse fra Rønnede
over Farø til Sakskøbing blev vedtaget at Folketinget i 1976.

Til grund for anlægsloven lå et projekt, som var udarbej
det i henhold til projekteringslove, der for strækningen
Rønnede-Farø-Nordfalster blev vedtaget at Folketinget i
1970 og for strækningen Nordfalster-Sakskøbing i 1972.

Generelt om Farøbroerne

Skibspassagen mellem Sjælland og Farø omfatter især
mange fritidssejlere. Sejlrenden ligger nær Sjællandsky
sten, og passagen sker gennem to åbninger, hver med en
bredde at 40 m og med en mindste fri højde på 20 m.

Farvandet mellem Farø og Falster - Sortsø Gab - besejles
i højere grad af større skibe. Her er etableret en gen nemsej

Kødannelser ved Storstrømsbroen.

Luftfoto af Farøbroerne set fra Sjælland.

Sydmotorvejen Udby-ønslev med Farøbroerne



Vejarbejder

Linieføring

Motorvejens linieføring og dens tilslutninger til det lokale
vejnet er fastlagt med størst mulig hensyntagen til de traf i
kale konsekvenser, herunder kørselsafstande for såvel gen
nemgående trafikstrømme som til- og frakørselsstrømme.

Motorvejen får jævnt fordelte tilslutninger til det lokale
vejnet. Herved sikres en hurtig forbindelse til de vigtigste lo
kaliteter i landsdelen.

De landskabsæstetiske forhold og hensynet til frednings
interesser, støjforhold og ejendomsgrænser har været gen
stand for grundige forarbejder i forbindelse med flere alter
native linieføringer. Landskabernes særpræg er respekteret
i videst muligt omfang ved en hensynsfuld linieføring af mo
torvejen i forhold til terrænformer, skove og bebyggelser.
Samtidig frembyder vejens smukke omgivelser afveksling
for trafikanterne.

Tværprofilet

Motorvejsetapen Udby-Farø-ønslev er udført som 4-sporet
motorvej med midterrabat.

Motorvejens samlede bredde er på 26 m og er opdelt i to
8,0 m brede kørebaner, der er adskilt af en midterrabat på
3,0 m. På Farø er motorvejens midterrabat dog reduceret
svarende til de smallere broer. De to kørebaner har hver to
kørespor og kantbaner. Langs motorvejen er der to yderra
batter af 3,5 m bredde. Yderrabatterne er forstærket med kø
restabilt grus på de inderste 2,0 m, således at de kan benyt
tes til henstilling af havarerede køretøjer.

På strækninger, hvor motorvejen er forsænket indtil 2 m i
terrænet, er skråningerne gjort flade, så de kan dyrkes. Her
ved reduceres tabet af landbrugsjord, og snedrivedannelser
på vejen begrænses.

Belægning

Mellem Udby og Gundslev består kørebanerne af:
- 3 cm asfaltbeton med nedtromlede skærver
- 6 cm grusasfaltbeton type 0
- 15 cm grusasfaltbeton type II
• 15 cm kørestabilt grus.

Syd for Gundsiev er der udført en ny type betonbelægning
med en forventet lang levetid:
- 20 cm cementbeton (udlagt med slipformpaver)
- 15 cm cementstabiliseret grus, henholdsvis sand stabI

liseret med cement og flyveaske.

Broer

En ny brotype for overførte veje er udviklet til denne etape.
Broen spænder over motorvejen i ét fag, og er udformet med
skrå vederlag. Brobjælkerne har voksende højde ind mod
brofagets midte, hvor momentet er størst.

På etapen er der 8 af disse overføringer.
Desuden er der udført en jernbanebro på Falster, en sti-

bro samt 4 traditionelle vejunderføringer.

Udstyr

Motorvejen er udstyret med:
- Kabelautoværn i midterrabat. (Dog dobbeltsidet stålau

toværn på den smallere Farø-strækning).
- Kantbaner med påklæbede lyse stenskærver.
- Tavlestandere med brudled.
- Dyrehegn langs skovområder.
• Nødtelefoner pr. 2 km.
- Rasteplads på Farø med toilet, kiosk, telefon og informa

tionstavler.

Udførelse

Anlægsarbejderne blev påbegyndt i 1977 med Bogø-Farø
dæmningen. Året efter blev de øvrige vejarbejder mellem
Vintersbølle og Gundslev sat i gang, således at Farøbroerne
i 1980 kunne påbegyndes med arbejdsveje til alle broender
ne.

Herefter udførtes de fleste broer for skærende veje og
jernbanen, og i 1982 gik man i gang med jordarbejderne for
resten af etapen.

Belægningsarbejderne på motorvejen blev påbegyndt i
efteråret 1983 til afslutning i forsommeren 1985.

0,5
J,1,0J 2,5 2x3,5

KØREBANE

0,5 0,5 0,5
3,0 2 x 3,5 I. I. 2,5 [1.01

MIDTER- KØREBANE
RABAT

26,0

Sydmotorvejen Udby-ønslev med Farøbroerne
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Farøbroerne Underbygning

Direkte fundering

Hvor de bæredygtige lag ligger højst ca. 9 m under havover
fladen, er pillerne funderet direkte.

Først blev der lavet en tangedæmning af rammede spuns
jern, derefter etableredes et grundvandssænkningsanlæg
inde i byggegruben. Dette anlæg var nødvendigt for at und
gå bundbrud, når gruben tørlægges. Når tangedæmningen
er tørlagt, graves den bløde bund bort, og fundamentet stø
bes. Derefter støbes pilleskaftet op til kote +3.

På dette tidspunkt standses grundvandssænkni ngen, og
vandet lukkes ind i fangedæmningen, derefter afskæres
spunsjernene i fundamentsniveau. Resten at pilleskattet
støbes i klatreforskalling ved anvendelse af flydekran.

I alt er 21 piller direkte funderede.

Pælefu nderi ng

Ved de pælefunderede piller startes der med at uddybe hav-
bunden til et på forhånd bestemt niveau.

Pælene består at spiralsvejste stålrør med en diameter
på 70 cm og tykkelse på 10 mm, dog er tykkelsen forøget til
13 mm nederst på pælen. Pælene har længder fra 20 m og
op til 40 m og blev rammet på vanddybder op til 30 m. Ne
derst i de hule pæle blev der udstøbt en 3 m høj betonprop,
ramningen foregik så ved, at ramslaget virkede på et tyk
vægget stål rør (“rammeged”) inde i det hule rør. Fra en spe
cialplattorm blev der rammet en prøvepæl i pillècentret, pæ
len blev derefter belastet med et tryk på op til 1.000 t. Ud fra
denne prøvebelastning blev pælegruppen dimensioneret.
Pæleantallet pr. pille varierer fra 13 til 54 stk.

Når disse pæle var rammet, blev der rammet 3 korte bæ
repæle, hvorpå der blev anbragt jernbetonfangedæmning,
der blev støbt på land og sejlet ud med flydekran, disse fan
gedæmninger vejede op til 440 t, og de største var 7 m høje
og havde en nedre diameter på 18 m. Fangedæmning og
pæle blev støbt sammen med undervandsbeton i mængder
helt op til 700 kbm. Ovenpå betonfangedæmn ingen blev der
anbragt en stålfangedæmning, således at vandet inden for
den sammensatte fangedæmning nu kunne pumpes ud,
hvorefter pælene blev udstøbt med beton. Så støbtes funda
ment og pilleskaft op til kote + 3 m. Så blev stålfangedæm
ningen fjernet og resten at, pillen støbt med klatreforskal
Ii ng.

I alt er 13 piller og de 2 pyloner tunderet på pæle.

P1 I leskafter

Alle pilleskatter har sekskantet tværsnit og et massiv op til
kote + 2 m, derefter er de hule med vægtykkelser fra i til 0,4
m, i toppen er pillen igen massiv for at kunne overføre lejere
aktionerne til væggene. Den ene ankerpille er dog massiv
for at opnå tilstrækkelig vægt.

Mellem lejerne er pilletoppen bekvemt tilgængelig for in
spektion og vedligeholdelse at lejerne samt anbringelse af
interimslejer ved en evt. lejeudskittn ing.

Pyloner

De to pyloner er Farøbroernes vartegn. Ved udformningen er
der tænkt meget på det æstetiske indtryk, de vil gøre i et
næsten uberørt landskab. Resultatet blev en udformning
med en traditionel A-pylon ned til brod rageren, hvor benene
samles i en V-form. “Knæet” er fastholdt med et trækbånd,
og brodrageren “svæver” gennem pylonen ca. 1/2 m over
trækbåndet.

Under vandlinien er pylonen massiv og udformet som et
almindeligt pilleskaft. Over vandlinien er benene hule med
vægtykkelser varierende fra 0,5 til 1 m.

Under støbningen at de øvre pylonben blev der etableret 3
midlertidige trykrigler, et vindkryds og en forskydningslås.
Trækbåndet blev torspændt successivt under støbn ingen af
de øvre pylonben for i videst muligt omfang at undgå bøj
ningsmomenterne i pylonbenene.

Mellem de øvre pylonben er der i toppen fastspændt et
stålelement ved hjælp at 20 stk. 36 mm tykke, glatte Dywi
dagstænger, som er ført tværs igennem elementet.

De 36 kabler, der bærer den 530 m lange skråstagsbro, er
forankret i dette stålelement.

Landfæster

Hvert landtæste er funderet på 30 stk. 0,35 x 0,35 m2 jern
betonpæle, der er rammet gennem dæmningsfylden. Fun
damenter og vægge er jernbeton, og loftet udgøres at bro
drageren og dilationstugekonstruktionen. Indgangen til bro
drageren sker fra landfæstet.

Pylon, opskå ret.

Sydmotorvejen Udby-Ønslev med Farøbroerne



Farøbroerne Overbyg n ing

Kassefabrikation Montage at bjælketagene

Brodragerne er fremstillet på Nakskov Skibsværft. Der er i
alt fremstillet 39 stk. 80 m brotag, 12 stk. 16 m brofag samt
to sektioner på 10 m. Der er i alt medgået Ca. 23.000 t stål til
Farøbroernes brodragere.

Brodragertværsnittet er opbygget som en encellet kasse
uden egentlig tvær- og længdeafstivning. For at muliggøre,
at brodragerne kan fremstilles ved en rationel industriel fa
brikation, er kassen opbygget at få hovedelementer.

Hovedelementerne omfatter:
- orthotrope dæk-, bund- og sidepaneler med langsgående

trapezformede afstivningsribber,

- ensartede tværskot med 4 m afstand i hele broens længde,

- særlig kraftige tværskot til optagelse og fordeling at leje-
kræfter over hver pille.

Transport

De færdigproducerede brofag på henholdsvis 80 m’s og 16
m’s længde transporteres fra Nakskov til Farø på katama
ran, der er specielt konstrueret til dette arbejde. På katama
ranen er opbygget et stillads, der muliggør, at brofagene
kan placeres på katamaranen i færdig brobanehøjde.

På brostedet bugseres katamaranen ind mellem bropillerne.

Brofaget sættes at på midlertidige lejer på pillerne. Sektio

nen svejses sammen med nabofaget. Over land sker monta

gen på følgende måde: Brofaget sættes at i det nærmeste

søfag. Brofaget trækkes til sin endelige position på et mid

lertidigt opstillet stillads.

Montage af skråstagsatsnittet

Farø-Falsterbroens midterafsnit er udformet som en skrå
stagsbro med et midterfag på 290 m og to sidefag på 120 m.

Montage af brodrageren i sidefaget sker ved, at et 80 m
brofag placeres på sidefagspillen, og et midlertidigt stillads
monteres på pylonen.

Herefter sej les et 80 m fag frem til pylonen og trækkes fra
katamaranen og over på stilladset på pylonen og svejses
sammen med faget nævnt ovenfor. De første stag fastgø
res.

Montagen af den resterende del af brodrageren i midter
faget sker ved fri frembygning fra de to pyloner. 16 m brofag

Dækpaneler

Sidepaneler

Brodrager. Tværskot

Montage at brotag ved land.

Bundpaneler

Montage at brodrager ved pylon.

Katamaranen slæbes tra Nakskov til Farø ved hjælp at en slæbe
båd.

I
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Farøbroerne Skråstagsbro

sej les på pram fra Nakskov til Farø. Med kran hejses de fra
pram til deres endelige placering og svejses sammen med
den del af drageren, der allerede er placeret, og stagene
monteres. Til sidst placeres 2 stk. 10 m brofag.

Stag

I skråstagsafsnittet ophænges drageren centralt efter mul
tistagsprincippet i relativt tætsiddende enkelte kabler. I
hver brohalvdel er 18 stag anordnet symmetrisk om pylonen
og forankret i brodrageren med 16 m’s afstand.

Stagene udføres som paralleltrådskabler. Trådene har en
diameter på 7 mm. I enderne at kablet er påsat ankerhove
der. Hovederne er forsynet med en svær møtrik, som i pylon
toppene og brodragerne hviler på særlige lastfordelende
konstruktionselementer. Kablerne beskyttes med sorte po
lyethylenrør injiceret med cementmørtel. Trådantallet i kab
lerne varierer fra 145 til 277, diameteren af polyethylenrøre
ne varierer mellem 160 og 200 mm.

Skråstagene er i pylontoppen forankret i et stålelement,
der er indstøbt mellem pylonens betonben.

Forankringen i brodrageren sker gennem et stålrør ind
svejst i et centralt gennemgående længdeskot, som er ind
bygget i skråstagsafsnittet, dette længdeskot fordeler kraf
ten fra staget til dragerens øvrige elementer.

Lejer ved pyloner

Der er ingen vertikallejer ved pylonerne, da brodrageren
som før nævnt ikke “hviler af” på trækbåndet.

Der er imidlertid indbygget hydrauliske cylindre mellem
pylonben og brodrager til optagelse af torsionsmomenter.
Cylindrene er krydsforbundet, hvilket muliggør en lodret
translation af drageren, men hindrer rotation om broens
længdeakse.

Horisontalkræfter fra vind på tværs af broen optages ved
hjælp af tværkabler mellem pylonben og brodrager, ved
begge pyloner.

Ved den ene pylon er der yderligere anordnet lejer til opta
gelse af horisontalkræfter i broens længderetning.

Lejer

Lejerne er kalotglidelejer med teflonbelagt linseformet
planlsfærisk skive, der tillader rotationer om alle akser og
langsgående bevægelser på indtil 1 m’s totalvandring ved
broenderne.

For at undgå, at brodrageren beskadiges i væsentlig om
fang ved f.eks. ekstremt skibsstød, er lejerne forsynet med
sidestyr, der er dimensioneret til at brydes ved horisontal-
kræfter, der overskrider det niveau, brodrageren kan overfø
re. Dvs, at brodrageren sikres mod større skader, selv om
pilletoppen skulle blive udsat for store sidebevægelser.

Dilationsfuger

Brodragerne er udført kontinuerte, hvilket medfører, at der
kun er dilationsfuger ved broenderne. Fugerne er udført
vandtætte og opbygget af tværgående stållameller med
gummimellemlæg, der understøttes med langsgående be
vægelige bjælker.

Fugerne tillader langsgående bevægelser på op til i m.

Maling

Man har valgt at male brodragerne blå med inspiration i om
givelserne.

Overfladebehandlingen består af følgende lag:
40 my zinkethylsilikat
10-15 my tie-coat
2 x 65 my klorkautsjuk mellemmaling
30 my klorkautsjuk dækmaling

Malingen foregår i et specielt telt på Nakskov Skibsværft,
dog påføres dækmalingen på brostedet fra en specialbyg
get malevogn.

Brofag hejses fra pram op på plads.

—_________

Montage at ankerkasse.
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Farøbroerne Diverse

Kassed ragernes
korrosionsbeskyttelse

Den indre overflade i kassedragerne har et areal på 300.000
m2, og dette udgør 80% af det samlede stålareal (excl. be
lægningsarealet). Denne indre overflade er ikke malet, men
bliver korrosionsbeskyttet ved affugtning at luften inde i
kassedrageren. Affugtningen sker i afsnit på 500 m ved
hjælp af et affugtningsanlæg, der til stadighed ved tidsbe
grænset drift sørger for, at middelluftfugtigheden holdes
under Ca. 40% relativ fugtighed. Dette giver fuld sikkerhed
for, at korrosion ikke opstår.

Affugtningen foregår ved, at tør luft sendes frem gennem
to af de trapezformede ribber, og ved tilbageløbet affugter
luften så hele kassens indre, hvorefter den fugtige luft at
fugtes i regenereringsanlægget.

Der opnås en netto reduktion at malingsomkostningerne
svarende til Ca. lO% at overbygningens anlægssum ved at
affugte frem for at male. Ligeledes begrænses de løbende
vedligeholdelsesomkostninger.

Afsluttende arbejder

Belægning

Belægningen er en type, der oprindelig blev udviklet af Sta
tens Vejlaboratorium til brug for den ny Lillebæltsbro, den
ne type belægning har siden været brugt på en række broer
i ud- som indland og har udvist særdeles god holdbarhed.

Først sandblæses brodækket til metallisk renhed (Sa3),
derefter påføres en gummiharpiksklæber, der blev udviklet
specielt til Farøbroernes belægning. Efter optørring at klæ
beren pålægges en specialmastix i 4 mm tykkelse. De oven
nævnte operationer udføres alle i et flytbart “telt”, der er
bygget specielt til denne opgave. Over mastixen lægges 2
lag støbeafsalt, henholdsvis 25 og 30 mm. I det øverste lag
er der nedtromlet friktionsskærver 518 mm.

For at opnå den tilsigtede lange levetid at belægningen
er der sat ekstra kraft ind på at få overholdt alle specifikati
oner og på en intensiv kontrol med materialer og arbejdsud
førelse.

Autoværn, rækværker og nødfortov

Brodragerens kantelementer er udformet som New Jersey
autoværn kombineret med nødtortov. De 8 m lange og 8
tons tunge præfabrikerede jernbetonelementer bæres at 2
stålkonsoller, der er placeret ud for brodragerens tværskot.
Elementerne placeres på konsollerne ved hjælp at mobilk
ran og fastspændes med bolte. Yderst på fortovet er der
monteret et varmforzinket stålrækværk.

Til sidst monteres midterautoværnene, der er varmforziri
kede stålautoværn udført at RHS-prof iler.

Styrings- og overvågningsanlæg

Broerne er forsynet med et computerbaseret styrings- og
overvågningsanlæg til den daglige drift at broanlægget.

Styringen omfatter automatisk tænding og slukning at
belysning at brodragere og pyloner samt navigationslysene
ved gennemsejlingsfagene.

Overvågningen omfatter løbende kontrol af affugtnings
anlægget, el-forsyning samt de førstnævnte forskellige le
jer og andre kontroltoranstaltninger m.m.

Overvågningsanlægget styres at en central computer i et
brovagthus, og der er herfra mulighed for at gribe ind i den
automatiske drift og foretage specielle undersøgelser.

Hovedmængder

Underbygning

Betonpæle
0,35 x 0,35 m
Stålpæle ø 0,70 m
Slap armering
Beton

Overbygning

Konstruktionsstål
Kabelstål
Betonkantelementer
m/stål rækværk
Stålautoværn
Isolering og belægning
Maling

2.750 m
10.050 m
2.700

41.800 m3

23.000
225 t

6.700 m
6.700 m

64.000 m2
80.000 m2

Belægningsarbejder på Farøbroerne.
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Medvirkende

Bygherre:

Vejanlæg:
Projekt og tilsyn:

Vejdirektoratet

Vejdirektoratet,
Sjællandsk Motorvejskontor

J. Vesterholt, landskabsarki
tekt m.a.a. og m.d.l. (vejæste
tik og beplantning)
B. Højlund Rasmussen, Råd
givende ingeniører (broer)
E. Villefrance, arkitekt m.a.a.
(broer)
Dansk Geoteknisk Institut
(brogeoteknik)
Skude & Jacobsen Aps. (geo
teknik)

Aug. Jørgenssen & Troelsen
AIS
Gorm Hansen & søn AIS
Josef Möbius Baugesellschaft
GmbH
M.E. Entreprise ApS
Visbyg & Von
Nielsen & Storm AIS
H. JulI Olsens Entreprenørforr.
AIS
AIS Nils P. Lundh
Chr. Jensens Sønner AIS
E. Pihl & søn AIS
C.G. Jensen AIS
Jensen & Møller AIS
Pahn Beton AIS
Superfos Dammann-Luxol AIS
og Colas Vej materiale AIS
Dansk Vejbeton AIS og Høj
gaard & Schultz AIS
Løgstrup Hegn AIS
Dansk Autoværn AIS
Semco Odense AIS
Statsskovstyrelsen, Falsters
Skovdistrikt

Christiani & Nielsen AIS

COWiconsult, Rådgivende In
gen lører AS

E. Villefrance, arkitekt m.a.a.
Geoteknisk Institut
Dansk Hydraulisk Institut
Svejsecentralen
Korrosionscentralen
Teknologisk Institut
Forsøgsanlæg Risø
Statens Vejlaboratorium

Entreprenører:
Underbygninger: Farøkonsortiet:

Højgård & Schultz AIS
Kampsax AIS
Campenom Bernard Cetra
Polensky & Zöllner

Monberg & Thorsen AIS

Dansk Spændbeton AIS

A. Melgaard
B.J. Electric Aps
Hansen & Christoffersen AIS

Peter Madsen Reden A/S

Konsulenter:

Entreprenorer:

Farøbroer:
Projekt og tilsyn:
Underbygninger:

Overbygninger:

Konsulenter:

Overbygninger:

Autoværn og rækværker:

El-installationer:

Erosionsbeskyttelse:

Økonomi

De samlede udgifter til etapen - inklusive moms - udgør:

Arealerhvervelse 23 mio.kr.
Vejarbejder 391 mio.kr.
Farøbroerne 1.153 mio.kr.

I alt 1.567 mio.kr.

Vinterstemning ved Farø.
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Zusammentassu ng Summary

Autobahn Süd, Udby-ønslev und die
Farøbrücken

Diese 29 km lange Autobahnstrecke wirt am 4. Juni eröff net
und dem Verkehr freigegeben. Der Verker auf der internatio
nalen Strecke E4 wird hiermit verbesserte verhåltnisse vun
dum den Storstrøms-sune erhalten, da die 50 Jahre alle
Storestrøms-brücke der bisherige Engpass auf dieser Strec
ke, entlastet wire.

Die Streckenführung berückstreckt die Östlichen lande
steile, hierunder die insel Møn. Die Autobahn ist 4-spurich
und hat eine Strassenbreite von 26 m. Der Strassenbelag ist
mit einer 24 cm dicken Asphaltanflage und mit einer ge
schotterten Abnutzungsanflage ausgeführt, die südl ichsten
7 km ansgeschlossen da hier der Strassenbelag in einer 20
cm dicken betonschicht ausgeführt ist.

Die etapen umfassen 12 Brücken für geschotterte Stras
sen, 1 Fussweg-brücke und 1 Eisenbahn-brücke. Auf Farø
wird ein Rastplatz eingerichtet.

Auf jeder Seite von Farø liegen die beiden grossen Farø
brücken mit einen lange von 1.6 km bezieungsweisse 1.7
km. Die südlichste Brücke spannt sich mit einer 530 m Ian-
gen Schragdach-brücke über die Fahrinne, die einen 26 m
hohen Freiraum unter dem 290 m langen haupteil der Brüc
ke hat. Der vest der Farøbrücken ist aus einzelen Balken
brOcken gebaut, vo jeder Balken aus einem 80 m lange
stahlkasten besteht.

Das Farøbrückenproject umfast zwei Brücken, eine Brüc
ke von Sealand nach Farø mit einer Lange von 1,6 km und ei
ne BrOcke von Farø nach Falster mit einer Lange von 1,7 km,
davon betrAgt die Lange der SchrAgseilbrücke 530 m mit el-
nem Hauptfach von 290 m und zwei Seitenfachern von je
120 m. Die lichte HÖhe betragt 26 m. Abgesehen von der
SchrAgseilbrücke betragt der Pfeilerabstand überall 80 m.

Der Unterbau besteht aus Eisenbetonpfilern, die direkt
oder auf Stahlpfahlen (ø 70 cm) fundiert sind. Ole Pylone
sind auch in Eisenbeton ausgeführt, im Zugband ist jedoch
an der Biegung des Pylons und zwecks Festhaltung des An
kerkastens an der Befestigung der Abspannseile Spannar
mierung verwendet worden.

Die Oberbauten sind kontinulerliche, geschlossene tra
pezförmige Stahlkastentrager, die nur an den Widerlagern
Dilatationskonstruktionen haben. Der Querschnitt des Ka
stens ist für beide Brücken derselbe, HOhe 3,5 m und Breite
oa. 20 m. (1 m breiter bei der Farø-Falster-Brücke um den
mittig aufgehangten HAngern Platz zu machen).
Die Schragseilbrücke ist in 36 Hangern aufgehangt.

Der Brückenbelag besteht aus ejner Schicht Bostic auf
dem gesandstrahlten Stahlblech, auf dem 4 mm Mastix
Isolation aufgetragen wird. Darauf werden zwei Schichten
Gussasphalt von 25 mm und 30 mm mit eingewalzten Schot
tern aufgetragen.

Ole Mittelleitplanken sind gewOhnliche Leitplanken, die
Seitenleitplanken vom New-Jersey-Typ.

Die Kastentrager sind aussen mit einem Anstrich verse
hen, auf der Innenseite des Kastens jedoch nicht angestri
chen, dafür aber mit einer Entfeuchtungsanlage versehen
worden.

Die Gesamtsumme der kosten des projects betragen
1.567 mio. D.kr., einschliesslich der Mehrwertsteuer, wor
aus die Strassen kosten 414 mio. D.kr. ausmachen entspre
chent ausgaben von 16 mio. D.kr. pro km.

The South Motorway from Udby to
Ønslev and the Farø Bridges

The 29 km long motorway section will be opened on 4th
June 1985. The conditions for traffic travelling on the inter
national communication - the E4 - will be improved on both
sides of the water of “Storstrømmen”, as the approx. 50-
year-old Storstrøm Bridge, which has always been a bottle
neck, is relieved by the Farø Bridges.

The alignment benefits the eastern part of the country, in
cluding the island of Møn. The motorway is a 2-lane motor-
way 26 m wide; the pavement consists of 24 cm thick as
phaltic course and a wearing course with rolled chippings,
except for 7 km south which is paved with concrete.

The section comprises 12 bridges for crossing roads, 1
pedestrian overpass and 1 railway bridge. Pull-ins will be
established on the islet of Farø.

On each side of Farø the two large Farø Bridges, 1.6 and
1.7 km long respectively are situated.

The central part of the southern bridge - a 530 m long
cable-stayed bridge - spans the fairway. The clearance
height under the 290 m long main span is 26 m. Besides this
part, the Farø Bridges are designed as girder bridges
consisting of steel boxes with a span of 80 m.

The Farø project comprises two bridges, one 1.6 m long
bridges from Sealand to Farø and one bridge connecting
Farø and Falster, a cable-stayed bridge approx. 1.7 km long.
The 290 m long main span and the two side spans, each 120
m long, of the latter total 530 m. The clearance height for na
vigation is 26 m. Except for the piers of the cable-stayed
bridge, the piers are placed at intervals of 80 m.

The substructure consists of reinforced concrete piers
founded directly or on steel piles with a diameter of 70 cm.
Also the pylons are constructed of reinforced concrete; the
concrete tie placed where the pylon bends is post
tensioned, however as is the foundation of the anchoring
box in which tha stays are secu red.

The superstructures are continuous, ciosed trapezoidal
steel box girders only provided with expansion joints at the
abutments. The cross sections of the boxes of the two brid
ges are uniform, 3.5 m high and approx. 20 m broad (one
metre broader for the Farø-Falster Bridge to give room for
the centrally suspended stays). The cable-stayed bridge is
suspended by 36 stays.

The bridge pavement consists of a cource of bostic laid
on the sand blasted steel plate. On top of the bostic a 4 mm
layer of mastic is laid. Finally, two layers of mastic asphalt
with rolled chippings of a thickness of 25 mm and 30 mm,
respectively, are laid.

The central crash barriers are ordinary plank safety fen
ces and the side railing is of the New Jersey type.

The box girders are painted on the outside whereas the
interior of the boxes has not been painted. Instead, a dehu
midification plant has been installed.

The costs of the project total 1,567 million D.kr. incl. VAT.
The road expenses amount 414 million D.kr. correspond ing
to 16 million D.kr. per km.

Trykt I Vejdirektoratet
København
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Asfaltbelægninger med

CARlBIT

__

FORSTÆRKEDE ASFALT
BELÆGNINGER TIL TUNG
OG TÆT TRAFIK -

elastisk, temperaturstabil
og længere levetid
Ring eller skriv efter specialbrochuren om asfaltbelæg
ninger med CARIBIT — det termoplastiske bindemiddel
til veje med stærk belastning.

COLAS VEJMATERIALE A/S
Randersgade 60 Industrivej 27
2100 København ø 8800 Viborg
01 -263600 06-624611

Asfaltvejbygning på et sikkert grundlag.
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Statens Vejlaboratorium
netop nu
At overingeniør Ivar Schacke,
Vejdirektoratet, Statens Vejlaboratorium

—

Vinteren har skadet
vore veje
Først flere ugers hård frost,
derefter flere ugers svingen
de temperaturer over og un
der frysepunktet — karakteri
serede klimaet de første må
neder af 1985. Dette bærer
mange af vore veje desværre
alt for tydeligt spor af. Frost
nedtrægningens dybder på
over 1/2 meter har antagelig
ikke været noget særsyn.

Det er en gammel, men
stadig god regel, at vandet
bør fjernes hurtigst muligt
fra kørebanearealerne ikke
blot af hensyn til trafiksik
kerheden, men altså også for
at undgå nedsivning gen
nem store og små revner el
ler langs belægningskanten.
Ikke mindst det sidste skøn
nes der oftest at blive syndet
imod, enten som følge af for
høj rabat eller på grund af
snevolde.

Det er vort indtryk, at ik
ke mindst slidlagene på
mange af vore veje har lidt
skade. Specielt tyder vore
iagttagelser på, at udvask
finger, revner, klæbesvigt
og ofte dybe slaghuller er re
sultatet af vinteren.

På de mindre veje med as
faltslidlag har forkert udfør
te reparationer givet anled

ning til skader. Skader ved
lapper med dårlige samlin
ger og sætninger har været
fremherskende. Den ofte

brugte reparationsmetode
med en tynd pulverlap hen
over en revne har også i den
ne vinter vist, hvor værdiløs
denne metode er.

I bymæssige områder har
vi i vinterens løb tydeligt
kunnet se niveauforskelle
opstå mellem vejbefæstelse
og ledningsgrave og til tider
også mellem vejbefæstelse
og kantsten. Ved forårets re

parationsarbej der må even
tuelle skader udbedres for at
undgå vandnedsivning og
dermed accelereret ned
brydning.

Årets resultater
Statens Vej laboratoriums
udgifter i 1984 var ialt 38,5
mio. kr., der incl. overheads
fordelte sig således:
— Service- og konsulent-

virksomhed 24,2 mio. kr.
— Forskning og udvikling

10,4 mio. kr.
— Videnformidling 3,0

mio. kr.
— Nationalt og internatio

nal samarbejde 0,9 mio.
kr.

Udgifterne er 0,6 mio. kr.
mindre end i 1983, hvilket
dels skyldes SVs deltagelse i
de generelle besparelser,
dels visse omlægninger in
den for Vejdirektoratet.

SV oppebærer indtægter
for den del af service- og
konsulentydelserne, der ik
ke vedrører hovedlandeveje
ne. 11984 beløb det sig til
1,8 mio. kr. excl. moms.
Dette beløb er ca. 0,2
mio.kr. mindre end indtæg
ten i 1983. Da SV imidlertid
i 1983 havde en ekstraordi
nær stor opgave i forbindel
se med ombygningsarbejder
i Kastrup Lufthavn, betyder
det, at indtægterne for de
øvrige kunder er steget. For
laboratoriets mest naturlige
kunder, amts- og primær
kommunerne er der i 1984
udført opgaver for ialt
713.000 kr. mod 435.000 kr.

Artiklen giver en kort, almen orientering om Sta
tens Vejlaboratoriums (SV) virke netop nu samt
synspunkter på aktuelle udviklinger og begiven
heder. Orienteringen henvender sig til alle med
dagligt virke eller tilknytning til vejsektoren.

Fig. 1. Eksempler på skader forårsaget af vand grundet især den
hårde vinter.
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Afregningsenheder

160.000
1984

7 /
140.000

120.000

100.000

80.000

1984 1983

/-

1983

i 1983. Uanset denne isole
ret set glædelige fremgang
kan det ikke skjules, at ydel
serne til disse hovedkunder
er alt, alt for lille. Amts- og
primærkommunerne far så
ledes ikke nær det udbytte af
laboratoriets viden og res
sourcer, de kunne og burde.

Servicevirksomh eden
Produktionsmæssigt kan re
sultatet af serviceydelserne
gøres op som vist i figur 2 og
3. Sammenligninger mel
lem 1983 og 1984 viser for
laboratorieydelsernes ved
kommende en meget til
fredsstillende produktions-
forbedring, idet ressourcer
ne har været uforandret. In
venteringsomfanget er lidt
vanskeligere at sammenlig
ne, men en nærmere analyse
viser, at det i 1984 var næ-

sten helt det samme som i
1983.

Konsulen tvirksomh eden
Af store og markante konsu
lentopgaver i 1984 kan næv
nes 2 med relation til Syd-
motorvejen og Farø-broer
ne. På Falster er ydet rådgiv
ning i forbindelse med an
læg afbetonbelægning på en
ca. 7 km lang strækning. Be
lægningen blev udført i au
gust-november 1984 af Høj
gaard & Schultz A/S i samar
bejde med Dansk Vejbeton
AIS.

Inden arbejdets start blev
der bl.a. arrangeret et job
startsseminar for de impli
cerede parter for at opbygge
fælles baggrund og forståel
se for arbejdets udførelse.
Denne form for viden- og er
faringsudveksling var her

særlig nyttig, hvor ny tekno
logi og nye udførelsesmeto
der blev taget i anvendelse.
Under arbejdet udførte SV
en del af den omfattende
bygherrekontrol dels på et
udstationeret laboratorium
og dels ved hjemragning af
prøver for analyse i laborato
riet i Roskilde.

Lignende jobstartssemi
narer kunne tænkes gen
nemført for andre vejarbej
der — også de mere rutine
mæssige — såfremt en eller
begge parter d.v.s. bygherre
og entreprenør måtte ønske
det. Dette kunne måske væ
re en støtte for vejbestyrel
ser, der måtte have behov for
eller ønske om at styrke ind
sigten med f.eks. udførelse
og kontrol afasfaltarbejder.

En anden stor konsulent-
opgave har været — og er —

forundersøgelser, tilsyn
med og kontrol afbrobelæg
ningen på Farø-broerne.
Med små ændringer udlæg
ges en belægning svarende
til den, der blev udviklet og
anvendt på den nye Lille
bæltsbro for ca. 15 år siden.

På udlandsfronten har la
boratoriet bl.a. medvirket
ved en række mindre opga
ver, hvor materialeprøver er
hjemsendt fra henholdsvis
Somalia og Bahrain til be
handling i laboratoriet. Her
udover har enkelte aflabora
toriets medarbejdere været i
udlandet på mindre opga
ver, ligesom de har deltaget i
generel akkvisitionsvirk
somhed

Forskning og udvikling
En lang række projekter og
delprojekter.er rapporteret i

1982
totalt km

1983 1984

60.000

40.000

20.000

JP 7.712 7.459 6.945

STRADOGRAF (friktion)

,.1__ô. 5.549 6.749 7.081

BUMPMETER (jævnhed)

•-. 0 0 46

VIAGRAF (jævnhed)

*

• • 0 282 746

DEFLEKTOMETER (bæreevne)

.• 95 117 48

BELASTNINGSBUS ( do

90 483 625

FALDLOD ( do

I__ 535 90 15

BENKELMAN ( do

.,.1. 27 18 17

BORINGER (geoteknik)

1 141.000 155.000

I NVENTE R I NGSB I L/

__

/

Jord og Beton Asfalt

Fig. 2. Udførte laboratorieforsøg omsat til afregningsenheder,

der er et mål for ressourcebelastningen.

* Incl. overlapning og omkorsel

Fig. 3. Inventeringer på eksisterende veje og geotekniske målin

ger ved nye veje.
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1984. Som eksempler kan
nævnes titler som:
— Notat nr. 165 »Flyveaske

i belægningstyper til sti
er og ve)ee.

— Notat nr. 167 »Asfaltslid
lags lystekniske egenska
ber. Erfaringer fra SVs
forsøgsstrækningere.

— Notat nr. 171 »Flyveaske
stabiliseret sandbærelag.
Accelereret afprøvning i
vej prøvemaskinene.

— Notat nr. 174 »T80 Tra
fiktælle- og hastigheds
måleudstyre.

— Prøvningsmetode 16
»Komprimeringskontrol
efter isotopmetodee.

En samlet oversigt over
årets publikationer med et
kort resumé for hver publi
kation, forventes snart ud-

givet og sendt til laboratori
ets kundekreds. Herudfra
kan rapporter og notater rek
vireres omkostningsfrit fra
laboratoriets bibliotek.

Handlingspian 1985
Med indgangen til 1985
trådte det nye cirkulære om
indtægtsdækket virksom
hed i kraft. Også SV skal
selvsagt leve hermed. Imid
lertid har SV netop de sene
ste år tilpasset sin virksom
hed således, at der nu er en
balance mellem indtægter
og udgifter, når det drejer
sig om service- og konsu
lentydelser. Da SV sammen
med Vej datalaboratoriet
derforpr. 1. januar 1985 ud
sendte sin liste over ydelser,
der stilles til rådighed, kun-

ne priserne herfor fastsættes
med en begrænset justering,
der var i såvel opad som ned
adgående retning.

Mere interessant er det, at
det nye cirkulære muliggør
betaling også for andet end
laboratoriets hidtidige servi
ce- og konsulentydelser. Det
er f.eks. muligt at rekvirere
egentlige forsknings- og ud
viklingsopgaver, hvilket åb
ner nye perspektiver. Hvis
en række amter og kommu
ner måtte ønske bestemte
projekter fremmet, vil de så
ledes nu have mulighed der
for. Også i det internationale
samarbejde giver cirkulæret
nye udfordringer, fordi SV
ofte er inviteret til at deltage
i internationalt finansierede
forsknings- og udviklings-
projekter, men hidtil har væ
ret tilbageholdende, fordi vi
ikke kunne anvende de øko
nomiske midler, der blev
stillet til rådighed.

Hidtil har handlingspla
nen for Statens Vej laborato
rium kun omfattet forsk
nings- og udviklingsprojek
ter. For året 1985 vil hand
lingsplanen imidlertid om
fatte samtlige laboratoriers
hovedaktiviteter med tilhø
rende ressourceindsats.
Herved gives laboratoriets
kunder og andre interessen
ter større indsigt i vort virke
og dermed mulighed for at
udnytte laboratoriet.

Laboratoriets samlede
budget for 1985 er altså ikke

udelukkende afhængig af de
normale finanslovsbevillin
ger, idet vi kan øge rammen
ved anvendelse af indtægter
fra den del af service- og
konsulentvirksomheden,
der ydes udover hovedlan
devej ene. Udgiftsbudgettet
for 1985 fordeler sig derfor
med ca. 23 mio. kr. til vej
sektoropgaver, ca. 17 mio.
kr. til opgaver med relation
til hovedlandevejene, og ca.
4 mio. kr. på de forretnings
mæssige områder, heri in
kluderet eksportaktiviteter.
Alt i alt et budget på ca. 44
mio. kr.

For forsknings- og udvik
lingsvirksomheden er det
lykkedes at vinde gehør for
en udvidelse afvore aktivite
ter. Budgettet herfor er såle
des knap 16 mio. kr. incl.
overheads. Forsknings- og
udviklingsvirksomheden
vil omfatte 30 projekter,
hvoraf 23 er projekter fra
1984 og tidligere, mens 7 er
nye.

Af de nye forsknings- og
udviklingsprojekter skal
blot to omtales ganske kort.

Opstilling af nedbryd
ningsmodeller for vejbefæ
stelser optager i øjeblikket
mange lande, uden at der er
fundet endegyldige løsnin
ger. Nedbrydningsmodeller
har til formål ud fra kend
skab til forventet trafikbe
lastning og »normalee dan
ske klimatiske forhold at be
regne en vejbelægnings

Tvillingehjul
Aksellast
8t-12t

flyveoske
cement

SANDBÆRELAG m. kalk TRADITIONEL BEFÆSTELSE

Prøvestrækning 9m - -

Totallængde 27m

Fig. 5. Sammenligning af sandbærelag og traditionelt stabilt
grusbærelag. Hvis bærelaget at stabilt grus i en traditionel be
fæste/se erstattes at et sandbærelag med tlyveaske, cement og
kalk, bliver levetiden længere tor befæstelsen. Visse steder i lan
det er sandbærelag tilmed billigere at anlægge.

Lystekniske egenskaber
ved vejbelægninger
Serie:

Belægning:

Trafik:

VHelsingørmotor.
vejen
Asfaltbeton
(AB 12 t), 19°/o 2/8
mm calc.flint
Motorvejstrafik
50.000 køre
tøjer/døgn

Serie: “Helsingørmotor
vejen

Belægning: Asfaltbeton
(AB 12 1), 27°/o
5/8 mm Labradorit

.20

.18

.16

.1’

.12

.10

28

.26

2 ‘4 6 2 ‘4 8

Caicineret flint Lyse natursten
ALDER AR

Fig. 4. Målinger at vejbelægningers lys tekniske egenskaber. Re

sultatet viser bla. at lyse natursten kan opfylde de lystekniske
krav. Det er dertor muligt at erstatte calcineret flint, som er en
svag sten, med klippemateriale.
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funktionelle og strukturelle
tilstand i en række år ud i
fremtiden. I forbindelse
med udvikling afPavement
Management Systemer er
det afgørende at have kend
skab til nedbrydningsmo
deller, såfremt man ønsker
at optimere d.v.s. minimiere
vedligeholdelsesudgifter for
vejbelægninger i et vejnet.
Projektet er igangsat og for
ventes at løbe over en række

ningsforsøg og ved kontrol-
beregninger efter moderne
metoder. Efter drøftelse
med en række kommuner og
en enkelt amtskommune,
som fandt problemet på
trængende, er det besluttet
at bygge et mobilt belast
ningsarrangement, som i sin
enkleste udformning har ka
pacitet til opkiassificering af
svagt trafikerede broer til et
niveau, der svarer til aktuel
le tilladte køretøjer, tillagt
en reserve for fremtidig ud
vikling. Når udstyret er fær
digudviklet, vil SV tilbyde
prøvebelastninger som stan
dardundersøgelser.

Interesserede vil ved hen
vendelse til SVs bibliotek
kunne rekvirere SVs hand
lingspian for 1985, hvor
bl.a. alle forsknings- og ud
viklingsprojekter er mere
detaljeret beskrevet.

Asfaltveje - stærke, seje

også motorveje

Prøvebelastning af broer.
Den landsdækkende bære
evnevurdering, som Vejdi
rektoratet gennemførte i
1980, viste at mange broer —

i al fald nominelt — ikke var i
stand til at bære de tungeste
af de efter færdselsloven til
ladte køretøjer. Imidlertid
findes der i de fleste broer en
bæreevnereserve, hvilket ty
deligt har vist sig ved belast

LFV
Lolland-Falsters Vejmateriale liS
(Colas Vejmateriale AIS og Superfos Dammann-Luxol als)

Havnen - Postboks 23- 4990 Sakskøbing
Tlf. (03) 89 45 05

TIL BETONKVALITET
ER MAKSIMALE

850 kvalitets-betonelementer til kombineret
nodfortov og autoværn på Farobroenl

Designet at AIS Dansk Spændbeton som
alternativ til det udbudte projekt.

Støbt i optimal betonkvalitet med henblik på
holdbarhed. Recepten er udviklet af Spænd-
beton i snævert samarbejde med Vejdirekto
ratet v. Cowiconsult.
Monteret efter planen ved hjælp at praktisk
montagegrej, som Spændbeton udviklede til
formålet.

Spændbetori-fabrikkerne har viden og ressourcer
til at tænke utraditionelt. I konstruktioner som i
elementudformninger. Men tillige i udvikling og
præcist styret fremstilling af forædlede beton-
kvaliteter af enhver sammensætning.
Det kan De drage fordel af.

øst for Storebælt Vesi for Storebælt
AIS Dansk Spændbetori A/S Nordjysk Spændbeton
2640 Hedehusene Postbox 7009 9200 Aalborg SV
Telefon 02-1607 77 Telefon 08-181455

Tilsluttet Betonelementkontrollen, BEK



SIEMENS

Effekt-belysning
- sa det kan ses...

Belysning
- spørg Siemens

Farø broerne:
120 stk. projektører type 5 NC 731 bestykket
med 400 W OSRAM Halogen-kviksølviamper.
Armaturerne foreskrevet at COWiconsult rådg.
ing. AS, og montagen foretaget af installations
firmaerne Hansen & Christoffersen A/S og
B.J. Electric ApS.

Siemens
El-produkter
Borupvang 3,
2750 Ballerup
Telf.: 02-656565
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L1Lilebæltsbroen
D Alssundbroen
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El Farobroerne

Alle steder faldt valget på Siemens.
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1935 Gi. Lillebæltsbro 198
At cand.mag. Dorete Dandanell,
Vejdirektoratets pressesektion

Lillebæltsbroens
nationale betydning
Broen over Lillebælt var, til
den nye Lillebæltsbro blev
indviet i 1970, den eneste
vej mellem Jylland og Fyn
og den vigtigste forbindelse
mellem øerne øst for Store
bælt og Jylland. Den gamle
Lillebæltsbro var således i
mange år den mest betyden
de i Danmarks fjerntrafik
net.

Lillebæltsbroens place
ring mellem Middelfart og
Fredericia forenede de to
hovedlinier i landets trans
portveje. Her i trekantområ
det mødtes den øst-vestgåen
de trafik med den nord-syd-
gående op gennem Jylland.
Internationalt medførte
bygningen afbroen, at Dan
marks forbindelser til det
øvrige Europa blev lettere,
ved at det danske vej net blev
sammenkobiet til det tyske.

Broens forhistorie
Det havde været diskuteret
at bygge en bro over Lille
bælt lige siden der i 1872
blev oprettet en dampfærge
forbindelse til overførsel af
jernbanevogne mellem
Strib og Fredericia. Fra slut-

ningen af 1880’erne var bro
bygningsteknikken så vel
udviklet, at en bro var en
realistisk mulighed.

Det var dog først den 29.
marts 1924, at »Lov om Til
vejebringelse af en dobbelt-
sporet Jernbanebro over Lil
lebælt» blev vedtaget.

Forslaget havde oprinde
ligt indbefattet et dobbelt-
sporet hængefærgeanlæg til
overførsel af automobiler.
Ideen var, at to 12 m lange
bilvognstog skulle monteres
under jernbanebroens bæ
rende konstruktion. Disse
tog skulle i pendulfart over
føre 2-3 biler ad gangen.

Det nedsatte udvalg i
Rigsdagen mente dog ikke,
at det kunne svare sig at an
lægge en færdselsforbindel
se. 11923 var der kun blevet
overført ca. 23.000 køretø
jer. Desuden kunne en bro-
afgift ikke indbringe så meg
et som færgeforbindelsen.

Broprojektet udvides
I 1925-26 henvendte landets
forskellige motorforeninger
og erhvervsorganisationer
sig til regering og rigsdag for
at fu broprojektet udvidet
med en færdselsbro. Den

kraftige udvikling af trafik
ken havde medført, at antal
let af køretøjer, der passere
de Lillebælt, i 1926 var ste
get til ca. 62.000.

Behandlingen i
Rigsdagen
Ved behandlingen i Rigsda
gen var flere medlemmer
imod at igangsætte projek
tet, da den store investering
efter deres mening ville lede
direkte til statsbankerot. Det
blev desuden hævdet, at fær
getrafikken i lang tid frem
over ville kunne afvikle tra
fikken helt tilfredsstillende.
Der blev også advaret mod
de beskæftigelsesmæssige
konsekvenser i færgebyerne
ved Lillebælt.

Broprojektet kom atter for
Rigsdagen, og den 16. juli
1927 blev »Loven om Udvi
delsen af den dobbeltspore
de Jernbanebro over Lille
bælt med en Færdselsbro»

vedtaget med stort flertal.
Det skete på trods af den
økonomisk ustabile tid med
store besparelser på de of
fentlige budgetter.

Broens anlægsperiode
I loven var det fastlagt, at
den forøgede anlægsudgift
skulle dækkes ind ved at op
kræve bompenge af de vejfa
rende. Vejbroen skulle udfø
res som en 5,6 m bred vejba
ne ved siden af to jernbane
spor. Desuden skulle der an
lægges en 2,5 m bred sti for
fodgængere og cyklister.
Den smalle kørebanebredde
kan forklares ved at den årli
ge trafikmængde i bemærk
ningerne til lovforslaget var
opgjort til ca. 70.000 i 1927.

11929 blev det første spa
destik taget. Broen skulle
have været færdig i 1934,
men en 11 mdr. lang strejke
forsinkede arbejdet. Arsa

Den 15. maj 1985 fejrede den gamle Lillebæltsbro
50 års jubilæum. Det foregik bl.a. ved et fælles-
arrangement mellem Vejdirektoratet og DSB. En
lyntogs- og veteranbi I kaval kade markerede be
givenheden som ved indvielsen i 1935.

I anledning af jubilæet bringes her en historisk
gennemgang af broen som vejbro.

Lillebæltsbroen fotograferet fra Fyn. Til venstre for broen ses
det gamle færgested Snoghøj. Med sine tilsluttede vejanlæg for
binder broen Jylland og Fyn på en elegant måde. Strib ligger på
landtangen i baggrunden.
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gen til strejken var arbejder
nes bekymring over, at de
»her var stillet mellem stål-
kammerater, hvis arbejds
tempo de må følge».

De nævnte kammerater
var gravemaskiner, tipvogne
og lokomotiver, der gjorde
entreprenørerne mindre in
teresserede i akkord. Arbej
det blev strengere og fortje
nesten mindre, anførte ar
bejdsmændene. To omkom
under arbejdet — og tre, da
den nye Lillebæltsbro blev
opført, under bedre sikker
hed.

Indvielse af broen
Den 14. maj 1935 indviedes
Lillebæltsbroen under stor
festivitas. De kritiske røster
om berettigelsen afden store
investering var forstummet.
Bygningen afbroen blev be
tragtet som en national op
gave i 1930’erne. Færdiggø
relsen var et tegn på, at den
økonomiske krise var ved at
være overstået. Broen var

desuden en international
sejr for dansk ingeniør-
kunst.

Rigsdagen rostes for den
økonomiske forudseenhed
dens medlemmer havde ud
vist ved at sætte brobrygge
net i gang.

Firmaet Monberg &
Thorsen pristes for dens ud
førelse.

Prisen kom op på 42 mio.
kr., inklusive de tilsluttede
vej- og baneanlæg.

Vejbroens konstruktion
Lillebæltsbroen er en 1.178
m lang stålbro, inklusive til
slutningsfagene på land. Bå
de brobanerne og vejbanen
er udført af jernbetonpla
der. Pladen over vejbanen er
32 cm tyk. Den er isoleret
med 5 mm asfaitmasse og
dækket med et lag asfaltpap.
Herpå er lagt 11,5 cm jern
beton.

Vejbanen har både på
stålbroen og på tilslut
ningsbrofagene den i loven

foreskrevne bredde af 5,6 m.
Den afgrænses på begge si
der af en særlig høj kantsten
(ca. 24 cm), der skabtes i
»hvid cement». Denne ce
ment giver med sine mar
morhvide flader en meget
skarp afgrænsning af vejba
nen mod fortovet. Rækvær
ket langs fortovet er gjort
tættere og højere end sæd
vanligt, nemlig 1,35 m, for
at hindre svimmelhedsfor
nemmelser og for at afværge
ulykker.

Der blev allerede i 1935
installeret automatisk tælle
registreringsudstyr i vejba
nen.

De tilsluttede vejanlæg
Både på Fyns- og Jyllandssi
den er de tilsluttede vejan
læg udført i cementbeton.
Vejbanen er ca. 8,5 m bred.
Ved denne bredde kunne
den forøgede hastighed til
godeses forsvarligt på en ba
ne med tre kørestriber. Der
blev opsat refuger, færdsels
fyr m.v. til større trafiksik
kerhed, og der anlagdes ad
skilte cykel- og gangstier.
Der forventedes en betyde
lig cykel- og gangtrafik over
broen.

Trafikken frem til 1950
Allerede i 1936 passeredes
broen aflangt flere biler end
forventet ved projekterin
gen. I dette år kørte Ca.
490.000 biler over broen.
Foruden at overføre den tra

fik, færgeforbindelserne tid
ligere havde fragtet, skabte
broen i sig selv en vis trafik,
dvs, den lettere forbindelse
mellem Jylland og
Fyn/Sjælland fik flere til at
vælge den vej. Broen var al
lerede fra starten et yndet
udflugtsmål.

Den store lands-færdsels
tælling fra august 1939 vi
ste, at Lillbæltsbroen pr.
døgn gennemsnitsligt pas
serede af2.387 personbiler,
37 rutebiler, 361 motorcyk
ler, 307 vare/lastbiler, 10 en
spændere, 4 tospændere og
2.158 cykler. Denne over
sigt svarede til en årstotaltra
fik på ca. 545.000 biler.

Der foreligger ingen op
lysninger om trafiktællinger
fra krigens tid, men trafik-
mængden var på Lille
bæltsbroen som i resten af
landet langt mindre end før
1940. Det i 1939 indførte
indførte forbud mod privat-
kørsel og den senere benzin-
rationering var nogle af
grundene. Tyskernes be
vogtning af broen som stra
tegisk vigtig forbindelsesli
nie i Danmark betød, at tra
fikken var meget sparsom.

Broen kan ikke klare
trafikken
Trafikken over Lillebælts
broen registreredes først
igen i 1951, hvor den årlige
trafikmængde kom op på Ca.
836.000 biler. Der var ved at
komme gang i den private

Fotoet fra 1936 viser broen som et udflugtsmål. Både broens
konstruktion og udsigten fra den trak folk til fra hele landet.

4

Indvielsen af Lillebæltsbroen den 14. maj 1935. Det nye lyn tog og
vognen med kong Christian d. 10. sprænger snoren. Den fine ly
se betonvejbane er faktisk ikke bredere end det ene jernbane
spor.
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bilkørsel i takt med, at leve-
vilkårene langsomt forbed
redes. Det afspejlede sig og
så på Lillebæltsbroen at fle
re og flere fik råd til at købe
egen bil.

Op gennem 1950’erne var
trafikken fortsat stigende.
Det blev især galt om som
meren, hvor Lillebæltsbro
en havde svært ved at afvikle
den store indenlandske fe
rie- og udflugtstrafik.

I 1956 overførtes Ca.
1.707.000 biler. Trafikbe
regninger antog, at lokaltra

fikken udgjorde Ca. 18%.
Det vil sige, atca. 1.400.000
biler på dette tidspunkt ville
have benyttet en motorvej s
forbindelse.

11959 kom en af de rigtig
varme somre med hedebøl
ge. Det betød, at mange fore
tog udflugts- og ferieture
over Lillebæltsbroen. Man
ge bilister oplevede den
sommer at sidde fast ved
broen i lange køer. Ca. 25%
afden årlige trafikmængde —

på 2.230.000 i 1959 — over-
førtes i juli og august.

Debat om en ny bro
De mange trafikpropper ved
broen satte nu ekstra gang i
debatten om en ny Lille
bæltsbro. Vejdirektoratet på
viste desuden, at der var en
større ulykkesfrekvens på
broen end på andre veje
uden for byområder.

På trods af, at hastigheden
var nedsat til 60 km i timen,
var det vanskeligt at passere.
Især var cykeltrafikken ud
sat. Mange cyklister blev
klemtn, når de måtte sno sig
ud og ind mellem bilerne.

Cykeltrafikken fra Jylland
mod Fyn var henvist til det
vestlige fortov til gene for
fodgængerne. Fra Fyn mod
Jylland måtte cyklisterne
køre på vejbanen. Det var til
ulempe for alle parter og for
bundet med stor risiko.

Personbilernes majoritet
fremgår af trafiktællingerne
fra 1960. Her passerede
2.510.000 personbiler,

325.000 lastvogne, 100.000
varevogne og 25.000 busser.

I alt ca. 2.960.000 køretø
jer.

Beslutning om en ny
Lillebæltsbro
Vejdirektoratet udarbejdede
i 1961 en rapport om forsla
gene til en ny Lillebæltsbro.
Politikerne skulle tage stil
ling til tre forslag:
1. en ny bro ved Vadsnæs,
2. udbygning af den eksi

sterende bro ved anlæg af
en motorvej oven på bro
en,

3. en ny bro ved Lyngs Od

Forudsætningerne for for
slagene byggede på den an
tagelse, at trafikken fortsat
ville stige. Dermed ville ko
dannelserne og ventetiden i
løbet affa år blive væsentligt
forøget.

Moderniseringen af mo
torvejsnettet mellem Ko-

VEJDIREKTØR K. BANG:
de.

Trafikken kræver
ny Lillehæltshro

Og en ny motorvej tværs over Fyn * Den ny bro
vil koste 80—90 mill, kroner

* Den nye Lillebæltsbro — som Social-Demokraten for kort

tid siden meddelte var under overvejelse — skal nu undersøges

i detaljer i vejdirektoratet. I en artikel i ugeskriftet »IngeniØrens

bekræfter vejdirektØr K. Bang, at der er en alvorlig trafikal bag

grund for overvejelserne.

Professionel provning
og rådgivning

Specialfirma indenfor:
• Asfalt- og betonundersøgelser
• Vejinventering og vejgeoteknik
• Forskning og udvikling
• Total kvalitetsstyring

timen og med den trafikstigning.
som allerede er i gang, og som ven
tes forøget de kommende år, vil pro
blernet hurtigt kunne blive aktuelt.
På et par søndage i juli i år passere
des Lillebæltsbroen at henholdsvis
10.000 og 11.200 køretøjer. Men længe
fØr trafikken er fordoblet, vil van
skelighederne ved Lillebælt være
daglige i sommermånederne. Selv om
der endnu ikke er truffet endelig be
slutning, må det ventes, at der i lØ
bet at en vis tid bygges en motorve1
tværs over Fyn.

Direktør Bang mener ikke, at en

tredje kørebane over broen vil kun
ne afhjælpe vanskelighederne i mere
end fire år fremover, og da udgif
terne til en sådan foranstaltning vil
være godt 4 millioner kroner, må
man være betænkelige ved en sådan
investering.

Mulighederne for at udvide den
nuværende bro til at omfatte fire
korebaner må undersoges til bunde.
Men skulle det ikke kunne lade sig
gøre, synes den ubehagelige konse
kvens at være bygning af en ny bro,
som groft anslået vil koste 80—90
millioner kroner Når man ikke ved,
hvor en ny bro skal ligge, og derfor
ikke kender omfanget af nødvendige
vejtilslutninger, er det dog vanske
ligt at skønne over, hvor Store om
kostningerne vil blive.

Den voksende t’afik giver en al
vorlig baggrund for vejdirektoratets
beslutning om nu at tage spørgsmå
let op til nærmere undersøgelse, slut
ter vejdirektØren. Hj.

VejdircktØr K. Bang

I art:klen redegør direktøren for
de nuværende trafikale hovedårer,
og han anfØrer, at selv om man kan
forvente, at Rdby—Fehmern-ruten
med rimelige takster og fornøden
kapacitet vil tage en del trafik, vil
Lillebælt dog stadig være en at ho
vedforbindelserne. Bygning af en
Storebæltsbro eventuelt også at en
Øresundsbro vil i givet fald forøge
presset på Lillebæltsbroen.

Vejdirektøren anfører, at den mak
simale belastning over Lillebælts
broen må anslås til 1500 køretøjer i

Svend BoiseHusas
Geo-Iaboratorium
Hovedgaden 539 2640 Hedehusene -

Tlf. 02-1645 84
Udklippet fra Socialdemokraten er fra den 16. august 1958.
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benhavn og Aalborg/Kruså
skønnedes i sig selv at øge
trafikken over Lillebælt.
Desuden forudsattes det, at
bygningen af en Store
bæltsbro ville medføre en
springvis stigning i f]erntra
fikken over bæltet. Hvis Sto
rebæltsbroen åbnedes i 1975
blev det antaget, at trafikken
ville stige med Ca. 950.000
biler det første år. Etablerin
gen afen Storebæltsbro ville
således øge presset på Lille
bælt. Der måtte nødvendig
vis bygges en ny Lille
bæltsbro først.

Den 16. marts 1962 ved
tog Folketinget, at der skulle
bygges en ny bro i Lyngs
Oddelinien. Det skulle være
en motorvej sbro, da den ek
sisterende bro ville kunne
afvikle jernbane-, cykel- og
fodgængertrafikken. Den
nye bro skulle tilsluttes mo
torvejsanlæggene på Fyns-
og Jyllandssiden.

Trafikudviklingen i
1960’erne
Beslutningen om anlæg af
en ny bro fjernede ikke pro
blemerne på den eksisteren
de. Op gennem 1960’erne
steg trafikken fortsat. Det
blev efterhånden et mål for
søndagsturen at tage til Lil
lebæltsbroen for at grine af
rasende bilister i tæt trafik
propper.

Fra 1965 og frem når bro
en sin absolutte topbelast

ning med op til 20.000 biler
pr. døgn på »godea sommer
dage. I alt passerede ca.
6.169.000 biler Lillebælt i
1969. Det var 88 gange så
meget som den var projekte
ret til at klare!

Indvielsen af den nye
Lillebæltsbro
Den 21. oktober 1970 var
den nye Lillebæltsbro fær
dig. Det er som bekendt en
6-sporet motorvejshænge
bro på 600 m+2X240 m si
defag. Vejbanen er ca. 26,60
m bred, fordelt på 3x3,50 m
adskilt af en midterrabat.
Prisen var 265 mio. kr.

1970’erne og 1980’erne
Den nye bro skabte, som den
gamle i sin tid havde gjort
det, en del trafik. Allerede i
1971 var den samlede trafik-
mængde oppe på ca.
7.019.000 biler, fordelt med
ca. 5.183.000 på den nye bro
og ca. 1.836.000 på den
gamle bro. Det var ca.
850.000 flere biler end i top-
året 1969 (og det var uden,
at Storebæltsbroen var byg
get).

Trafikken på de to broer
var jævnt stigende frem til
1978, hvor der skete et fald,
bl.a. som følge afenergikri
sen. Fra 1982 begyndte tra
fikken atter at stige, således
at der i 1984 passerede ca.
1.953.000 over den gamle
Lillebæltsbro og ca.
6.893.000 over den nye Lil
lebæltsbro.

Den gamle
Lillebæltsbro 1985
Her på 50-årsdagen må det,
på baggrund aftrafiktallene,
vurderes, at udviklingen ef
ter krigen har overhalet den
gamle Lillebæltsbro inden
om. Dens betydning som et
vigtigt led i Danmarks
fjerntrafiknet er overtaget af
den nye bro. Broen fra 1935
har nu fået status som en væ
sentlig forbindelseslinie i b
kaltrafikken i trekantområ
det.

På baggrund af den riven
de udvikling i trafikken det
sidste halve århundrede kan
broen fejres som et nationalt
monument. Ved indvielsen
var den en sejr for dansk
planlægning, ingeniør- og
entreprenørvirksomhed.

At politikerne i de krise-
ramte 1930’ere var forudse
ende kan i dag ses ved den
gamle Lillebæltsbros fort
satte betydning for trafikfor
bindelserne. Hvad bliver
det til med Storebæltsbro-
en???

Kilder:
De Danske Statsbaner, Lillebæltsbro
en, 14 maj 1935.
Rapport om nv Lillebæltsbro, Vejdi
rektoratet 1961.
Arbedsmandens historie i 100 r,
Fremad 1985.
N.J. Gimsing, Storebæltsbroen/tun
nelen, 1984.
Det kongelige Bibliotek, Billedsam
lingen.

Årsdøgntrafik på GI. og Ny Lillebæltsbro
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De uundværIige’
prisbøger foreligger nu!

De praktiske prisbøger
ringbindsform for:

• HUSBYGNING
• ANLÆG
• BYGNINGSDELE

Tusinder af enhedspriser
ajourført, ordnet og kalku

leret til klar information
om beregningsforudsæt
ningerne.

Ring til 01-607711 efter
nærmere oplysninger og
brochuremateriale.

V&S BYGGEDATA AIS
Frederikssundsvej 194-2700 Bronshoj

TIf.(01) 607711



Phønix har ud
ført fugearbejde
og trafik
markering på
Farøbroerne...
men Phønix’
meget

...:

PHØNIX
A/S Phr/x Corørociors

Phønix koncernen i dag: Phønix
Anlægsdivision, Partner Technic,
Phønix Pipe Protectors, Fyns Vej
materialefabrik AIS, Phønix Bygge-
division, Phønix Bau GmbH,
Hotaco, Nordisk Triclair, Phønix
Produktionsdivision, Hans Jørgen
sen & Søn AIS, Hjelm Bang AIS.
Den samlede omsætning lå i 1984
på ca. 1,3 mia. kr., og antallet at
medarbejdere pa over 2200



Vi har ideerne...
også til andet end broer
Vi har forstand på konstruktion og bruger vore evner
til at løse specialopgaver af næsten enhver art.
For eksempel er alt materiel til Farøbroernes over-
bygning udtænkt og fremstillet af

Hvad bli’r det næste?

-

hLÅ4
‘I

MONBERG & THORSEN AIS

I—--.
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det gør Vejdirektoratet her og nu...

I dette nummer afDansk Vejtidsskrift vil Vej direktoratet starte et forsøg med et antal selvstændige sider, hvor

der informeres om aktuelle faglige aktiviteter i Vejdirektoratet af interesse for Dansk Vej tidsskrifts læsere.

Siderne skal til en start indeholde to faste rubrikker:

1. en kort orientering om aktuelle emner, der senere kan blive uddybet i selve tidsskriftet

2. omtale af månedens rapporter, udgivelser etc. Denne rubrik skal give læserne mulighed for at vurdere,

om de vil rekvirere rapporten.

Derudover kan siderne indeholde andre former for aktuelle informationer.

Aktuelt
Motorvejskiosker i Danmark

De første motorvej skiosker
åbnes i midten af maj
måned
Motorvej skioskerne i Danmark er
en nyskabelse, som Vejdirektoratet
har taget initiativ til. Der er opstil
let to forskellige typer kiosker ved
24 rastepladser i Jylland, på Fyn og
Sjælland.

Etableringen af motorvej skiosker
ne er et udtryk for Vejdirektoratets
ønske om at kunne tilbyde trafi
kanterne på motorvejene i Dan
mark en øget service gennem en ud
videlse af foreløbig 24 rastepladsers
faciliteter.

Kioskerne imødekommer et ønske
hos mange motorvej strafikanter
om at kunne foretage indkøb under
opholdene på rastepladserne; og
her giver kioskerne mulighed for
køb af såvel de almindelige kiosk-
varer som for køb af mindre målti
der.

Motorvejskiosken som in
formationscenter:
I kiosken vil trafikanterne kunne
indhente oplysninger om aktuelle
trafikforhold ved at henvende sig
til kioskens personale. Vejdirekto
ratet vil nemlig løbende forsyne ki
oskerne med relevant information
om forhold af betydning for afvik
lingen af motorvejstrafikken (vej
arbejder, vejrforhold etc.). Man
kan også finde de nyeste brochurer
og pjecer fra Vejdirektoratet i kio
sken. •.

-J
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Guidborgsundtunnelen sættes i gang

Fredag den 29. marts 1985 blev
kontrakten om bygningen af Guld
borgsundtunnelen underskrevet
med konsortiet E. Pihl & Søn A/S
og Armton A/S. Vej direktoratet
står som bygherre. Entreprisesum
men er på Ca. 201 mio.kr., eksklu
sive moms. Hertil kommer Ca. is.
rnio.kr. til øvrige ydelser for komple
tering af tunnelanlægget.

Entreprisen omfatter bygningen af
selve tunnelen, der består af to ele

menter 230 meter lange, 21 meter
brede og 8 meter høje, 2 ramper for
vej anlægget fra terræn til tunnel,
hver 270 meter lange, samt i alt 2
km tilstødende motorvejsanlæg.

Tunnelen udføres som sænketun
nel. De to tunnelelementer udføres
i jernbeton med to rør med en ind
vendig bredde på 9 meter, hvilket
giver plads til to kørebaner i hvert
rør, altså i alt en 4-sporet motor
vejstunnel.

Den frie gennemsejlingsdybde over
tunnelen bliver 6,2 meter på en
bredde af 90 meter.

Tunnelen udstyres med belysning,
ventilation, afvanding, alarmanlæg
for brand og kulilteindhold i luften
samt trafiksikkerhedsanlæg.

Arbejdet skal udføres i perioden
april 1985 til juni 1988.

iir
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Målevogn Type H.J.
Statens Vejlaboratorium og Sjællandsk Motorvejskontors landin
spektørafdeling har i fællesskab udviklet en ny målevogn. Formålet
med dette køretøj er at effektivisere geometrisk opmålingsarbejde
med elektroniske landmålingsinstrumenter af totalstationstypen.
Målevognen består af en let påhængsvogn, hvorpå der er monteret
en platform og et instrumentstativ. Instrumentstativet er elektrisk
betjent og står under måling fast på vejbanen. Platformens sider,
der tjener som sikkerhedsrækværk og beskyttelse mod blæst, kan
på enkelt vis klappes ned ved transportkørsel.
Målevognen er især velegnet til kortlægning, ledningsregistrering
og afsætning ved stærkt trafikerede veje, byggepladser o.lign.
Vognen giver følgende fordele:
- større instrumenthøjde (ca. 3,0 m)
- hurtig instrumentopstilling (med anvendelse af fri opstilling)
- trafiksikker opstilling (blink og afmærkning bag på vognen)

Tekniske data:
vognens totallængde: 3,5 m
vognens totalbredde: 1,7 m
vognens højde (transportstilling): 1,6 m
total vægt: 600 kg

Vognen var udstillet første gang på NVF-kongressen i Stockholm i
juni 1984. Den skal udstilles igen på Sveriges kommunale måletek
nikeres forenings årsmøde i Jönköping sidst i maj 1985.
Der er tegnet kontrakt med det danske firma Hoff & Co. A/S om
produktion og salg. Det svenske Vägverket afprøver målevognen i
april-maj med henblik på salg i Sverige.

Fra præsentationen
den 10. april
ses fra venstre
Poul Sørensen,
Hoft & Co.,
Ivar Schacke,
Vejdirektoratet,
Anders Kronwall,
Det svenske
Vejdirektorat,
Henrik Jespersen,
Vejdirektoratet.

Nye
rapporter

“Udbuds- og anlægs
forskrifter for skærve
mastiks”
Forslag til “Udbuds- og anlægs
forskrifter for skærmastiks”, de
cember 1984, er udsendt til høring
indtil den 19. august 1985.

Udbuds- og anlægsforskrifter om
fatter:

- Vejledning,
- Almindelig arbejdsbeskrivelse,
- Paradigma for særlig arbejdsbe

skrivelse,
- Paradigma for tilbudsliste.

Forskrifterne kan anvendes til udar
bejdelse af udbudsmateriale for
entrepriser, hvori slidlag af skærve
mastiks indgår.

Vejregelforslaget kan, så længe op
lag haves, fås ved henvendelse til:
Vejdi rektoratet, Vej regelsekretaria
tet, Havnegade 27, Postboks 2169,
1016 København K., tlf. (01)11 3338.
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Nye
rapporter

Fartdæmpning i
Videbæk
Videbæk er blevet udvalgt som for
søgsby til et pilotprojekt i forbindel
se med miljøprioriteret gennemfart.
I løbet af efteråret/vinteren 1983 og
sommeren 1984 blev der etableret
en række hastighedsdæmpende
foranstaltninger på hovedlandevej
404 gennem Videbæk by.

Rapporten “Fartdæmpning i Vide
bæk” redegør for resultaterne af en
række hastighedsmålinger i maj
1983, før projektet blev udført, og i
maj efter de hastighedsdæmpende
foranstaltninger var etableret.

Projektet omfattede torvarsling
med rumlestriber, “porte” ved by
skiltene, helleanlæg ved tre fod
gængerovergange og 2 buslommer.
Resultaterne at hastighedsmålin
gerne viser, at foranstaltningerne
tilsyneladende ikke har haft nogen
effekt på hastighedsniveauet. Gen
nemsnitshastighederne gennem by
en er uændrede.

Baggrunden for denne konklusion
er bl.a., at den altovervejende del af
gadebilleder er uændret. “Portene”
er placeret for langt fra den funktio
nelle bygrænse til at påvirke hastig
heden i bykernen, og beplantningen
er så uudviklet, at den visuelle port-
virkning er begrænset.

I sommeren 1984 blev der foretaget
en ekstra markering af forvarslin
gen ved “portene” i form at udfræs
ning at 10 cm brede rumlestriber.
Supplerende målinger viser, at den
ne foranstaltning kun i meget ringe
grad påvirker hastigheden inde i by-
kernen.

Nyt om vejudgifterne
i 1983
Økonomi- og sagskoordinations
kontoret har nu indsamlet og sam
menstillet regnskabsoversigter .for
vejsektoren omhandlende året
1983.

Disse oversigter er nu publiceret i
rapporten ‘Oversigt over vejudgif
terne i 1983”.

Tallene er baseret på endelige regn
skaber. Statens udgifter er opstillet
på basis af statsregnskabet. De
kommunale og amtskommunale
vejudgifter er opgjort ud fra årlige
indberetninger fra kommuner og
amtskommuner samt oplysninger
fra det kommunale regnskabssy
stern, der er indsamlet via Dan
marks Statistik.

De samlede vejudgifter er regn
skabsmæssigt opdelt i anlægsud.
gifter (administration, projektering
og tilsyn, maskiner og materialet
m.v.).

Nyt om trafik-
økonomiske enheds
priser
Økonomisk-statistisk afdeling har
nu beregnet de gennemsnitlige tra
fikantomkostninger ved kørsel på
danske veje pr. 1. juli 1984, set fra et
vejinvesterings- og vejvedligehol
delsessynspunkt.

For personbiler og lastbiler er kilo
meteromkostningerne beregnet til
henholdsvis kr. 1,68 og kr. 1,90 in
klusive afgifter. Omkostningerne pr.
kørt time udgør kr. 32,90 for person
biler og kr. 91,39 for lastbiler. Om
kostningerne pr. politirapporteret
personskadeuheld andrager kr.
663.100, hvoraf de faktiske omkost
ninger udgør kr. 495.800 og vel
færdstabet kr. 168.300.

Vejdirektoratet anvender enheds
priserne ved trafikøkonomiske vur
deringer i forbindelse med planlæg
ning og prioritering af større an
lægsarbejder på hovedlandevejs
nettet. I sådanne vurderinger indgår
bl.a. en samfundsmæssig værdi-
sætning at besparelser i kørsels- og
tidsomkostninger samt omkostnin
ger i forbindelse med trafikuheld.

“Black-spot”
I rapporten “Sikkerhedsmæssig
vurdering og prioritering af mindre
anlægsarbejder på hovedlandeveje
1985” fremgår det, at Vejdirektora
tet 11985 vil fjerne 70 “sorte pletter”
på hovedlandevejsnettet.

Der er afsat 90 rnio.kr. 11985 til stør
re trafiksikkerhed på Vejdirektora
tets budget. Det er en stigning på 70
mio.kr. i forhold til 1984.

Heraf bruger Vejdirektoratet i år 35
mio.kr. til forbedring af særligt farli
ge strækninger og kryds, dvs. “sor
te pletter”.

De 70 “sorte pletter” er udvalgte
steder, hvor det især kan betale sig
at bruge penge på at forbedre trafik
forholdene, f.eks. ved opsætning af
lysregulering i kryds, kanalisering
og beplantning.

Investeringerne er givet godt ud. I
1985 koster en traf ikkvæstet sam
fundet ca. 280.000 kr. til hospitals
ophold, tabt arbejdsfortjeneste mv.

Et eksempel på et særligt “renta
belt” projekt er den stærkt trafikere
de hovedlandevej 115 mellem Røn-
nede og Vordingborg. Her skal over
halingsforbudet syd for Udby for
længes. Vejdirektoratet forventer,
at investeringer på 20.000 kr. i 1985
vil medføre færre uheld og dermed
samfundsmæssige besparelser på
Ca. 238.000 pr. år fremover.

øvrige udgivelser:

Service- og konsulentydelser, gældende pr. 1.1. 1985, Statens Vejlaboratorium
og Vejdatalaboratoriet
Prisbog for asfaltarbejder mm., prisniveau 1985, Anlægs- og driftsområdet
Længden af offentlige veje 1972-1985, Planlægningsafdelingen
Omfartsvej ved Thisted, undersøgelse af alternative projekter, Thisted, Hanst
holm kommune, Viborg amtskommune og Vejdirektoratet
Handlingspian for 1985, Statens Vejlaboratorium
Handlingspian, Vejdatalaboratoriet
Trafikøkonomiske enhedspriser pr. 1. juli 1984, Økonomisk-statistisk afdeling
Annual Report 1984 of The National Road Laboratory, The Road Directorate
Road Safety on lnterurban Roads and Motorways, Traffic Safety Division
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Kemp & Lauritzen AIS
repræsenterer pr. 1. januar
1985 det østrigske firma
FUTURIT WERK Aktie
gesellschaft som enefor
handler af FOTURIT’s to
tale program for trafiksigna
ler og skilte, herunder fiber
optik-skilte.

Produkterne anvendes til
reguleringsanlæg for både
vej- og jernbanetrafik.

.
Ny DISTOMAT
DI-1000
WILD HEERBRUGG i
Schweiz præsenterer en ny
udviklet elsktronisk af
standmåler specielt bereg
net til brug i bygge- og an
lægsbranchen. Trods sin
beskedne størrelse og vægt
(kun 0,600 kg!!) rummer
dette præcisionsiristrument
alle faciliteter til både op-
måling og afsætningsopga
ver.

DI-1000 måler på 5 sek.
afstanden til prismet fuld
automatisk. Ved måling
mod bevægelige mål og til
afsætningsbrug er DI-1000
udstyret med en tracking-

funktion, der automatisk
opdaterer afstanden på kun
0,3 sek. Endvidere kan
DI-1000 tracke med reduce
ret Hz afstand efter indta
stet V vinkel, tracke med an
givelse af restværdi til en
indtastet afsætningsafstand
samt tracke med både Hz af
stand og restværdi.

Som alle WILD afstands
målere har DI-1000 korrek
tion for prismekonstant, at
mosfærisk konstant samt
adaptorsystem til alle
WILD Heerbrugg teodoli
ter.

WILD Distomat DI-1000
er endvidere forberedt for
ledningsfri dataoverførsel
til brug med Wilds serie af
elektroniske teodoliter og
dataterminaler, således at
dette yderst handy og meget
prisbillige instrument kan
indgå i en større sammen
hæng.

Uforpligtende demon
stration og brochuremateri
ale kan bestilles hos Bjørn
Thygesen Instrumenter
AIS, Tvedvangen 297, 2730
Herlev.
Telefon (02) 84 04 33.

Nyt fra vejsektorens leverandører

BPgas
slårbro over

byggeopgave
Før BP gas var masser af opgaver i byggeriet
afhængige af vejr og vind.
Med BP gas ved De på forhånd, hvad vej vinden
blæser - og kan tage højde for det. På Vejle
Fjord-broen var BP gas’ infrarode strålepaneler
f.eks. med til at nedsætte hærdningstider. På
Farø broen har BP gas’ viden og udstyr været
brugt på andre opgaver. Men BP gas har se lv-
følgelig også mere end 30 års erfaring med
varme, afbinding og udtørring i byggeriet.
En landvinding, der også kommer brobyggeri
til gode.

I
BP gas ais
I.uropapluds 2
S000 Arhus C
TlF. (06) 13 69 22

z
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Den 19. februar 1985 af
holdt Dansk Vejhistorisk
Selskab bestyrelsesmøde og
umiddelbart derefter gene
ralforsamling.

Et af hovedpunkterne på
dagsordenen var etablerin
gen af et vejhistorisk mu
seum: Der var enighed om,
at man i første omgang skul
le oprette et fond, der skulle
administrere de midler, der
måtte komme fra eventuelle
sponsorer. For at anskuelig
gøre museets opbygning og
indretning blev det pålagt
forretningsudvalget at udar
bejde et skitseprojekt for
museet med anlægs- og
driftsbudget. Dette arbejde
er nu igang.

Med hensyn til placering
afmsueet var man tilbøjeli
ge til at modtage lIS Hede-
lands tilbud om et areal på
det område ved Hedehuse
ne, som 1/5 Hedeland råder
over.

På det tilbudte areal har
Hedeland Veteran Bane alle
rede anlagt en skinnestræk
ning af betydelig længde og
en drej eskive. Ligeledes har
Modeldampklubben anlagt
en sporsløjfe, hvorpå en mo
deljernbane kører om som
meren.

Det ville således være na
turligt for Dansk Vejhisto
risk Selskab at samarbejde
med disse to klubber, og
med Damptromleklubben,

som er interesseret i at flytte
sit værksted og lager fra
Espergærde. Hvis disse fire
foretagender kunne finde
sammen, var der mulighed
for at etablere et museums-
center i Hedeland.

Der har været ført for
håndsforhandlinger om et
samarbejde bl.a. om areal-
fordelingen på det aktuelle
område og indretning af fæl
lespublikumsfaciliteter.

Vej direktoratet har velvil
ligst stillet ressourcer til rå
dighed for udarbejdelsen af
det ovenfor nævnte skitse
projekt.

H.C. Nørgaard

Mere effektiv
fagpresse

annoncering’

skafMog’e5

Vejhistorisk museum i
Hedeland?

196 væsentlige fagblade og
tidsskrifter har egen infor
mationsside med oplysnin
ger om:

• Udgiver
• Målgruppe
• Seneste oplagstal
• Annonceformater
• Aktuelle annoncepriser
• Materialeart
• Trykteknik
• Afleveringsfrister
• Udgivelsesfrekvens
• ect.

Oversigt med bladtitler for
delt på erhvervsmæssige ho
vedgrupper og et fagpresse-
index med 331 stikord giver
overblik og letter opslag.

Pris: 115 kr. + moms og
forsendelse.

Dansk
Fagpressefoæng

Amaliegade 10, 1256 K.
Telefon: (01) 113813.
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Nordisk Vejdag
Nordisk Vejteknisk For
bund blev oprettet den 19.
januar 1935 i forbindelse
med den 1. nordiske vej-
kongres i Stockholm. NVF
kan således se tilbage på 50
års arbejde på vej- og trafik-
området i Norden og marke
rer denne dag ved at afholde
en NORDISK VEJDAG,
onsdag den 19. juni 1985,
kl. 9.30 i Bella Centret i Kø
benhavn. (Programmet er
omtalt i sidste nr. af Vej-
tidsskriftet).

På NORDISK VEJDAG

OG COMPANY AS

vil fhv. vejdirektør Karl Ol
sen fra Norge, som har del
taget i NVF i næsten alle de
50 år, give et tilbageblik på
NVF’s historie og den be
tydning, NVF har haft på
udviklingen inden for vej-
og trafikområdet i de 50 år.

Derefter er der lagt op til
et kig fremad i tiden, hvor
der i lyset af de aktuelle vej-
og trafikforhold vil blive
peget på de udviklingsten
denser inden for transport-
området, der kan ses nu.

Trafikminister Arne Mel
chior viii sit indlæg komme
ind på de store anlæg, der
skal binde de nordiske lande
endnu tættere sammen, og
som samtidig er af stor be
tydning for de nordiske lan
des fortsatte fremgang på
grund afde bedre forbindel
ser, de giver til resten afEu
ropa.

I vejdirektør Per Milner’s
foredrag vii udviklingen for
Nordens veje og den betyd

ning, vejtransporten har for
landenes økonomi og er
hvervsliv, blive omtalt.

Vej direktør Eskild Jensen
fra Norge vil i sit indlæg
komme ind på de tendenser,
der vii herske i forholdet
mellem vejen og brugerne.

Professor N. J. Gimsing
fra Danmarks tekniske Høj
skole vil på baggrund af den
aktuelle diskussion om de
store faste forbindelser i
Norden fortælle om, hvor
dan broerne skal bygges i
fremtiden.

Deltagerafgiften, som in
kluderer frokost og 2 gange
kaffe, udgør 245,00 kr., som
indbetales på
girokonto 5 90 27 11 til
Nordisk Vej teknisk
Forbund,
Vej direktoratet,
Postboks 2169,
1016 København K.

25 års jubilæum
Den 15. juni kan distrikts
vejingeniør Th. Ehlers An
dersen, Fyns amtskommu
ne fejre 25-årsdagen for sin
ansættelse ved det daværen
de Assens Amts Vejvæsen.

Nordisk
Vejteknisk
Forbund

AvF
Dansk
Amtsvejingenior
forening

•7 .• Information

MÅLEVOG N E*
KERN EBO R ERMAS Kl N ER
FUGESKÆREMASKINER

MARKERI N GSMAS Kl N ER
*) Læs ogsâ omtale i Nyt fra Vejdirektoratet

FABRIK FOR VEJUASKINER
H€LSINGFORSGADE . AARHUS N’ fl,f (06) 162444

£ A GAÆ RO

EJ LYSPUNKT
PA VEJEN MOD STØRRE
TRAFIKSIKKERHED..
Stebt i gsl transpa,enl polyethylen.
Den glaus ovelade skylles ren for
velsnays at selv den mindste regnbyge. —

Den indvendige belysning ligger godt
beskyttet i den solide alu-sokkel. I I

• ØGET TRAFIKSIKKERHED — — —

PRODUKT
NYT

• INGEN VEDLIGEHOLDELSE 3 STØRRELSER
• LAV ANLÆGS- 113,5 - 92.0 sojle - kortlys

OG DRIFTSOMKOSTNINGER og 76.5 cm. ret ebs
• MEGET LAV VÆGT FOR ALLE

TYPER, OG DERMED FOR
MINDSKET RISIKO FOR FØLGESKADER

UOFF Co. «-s
VALLENSBÆKVEJ 19-23 VENUSVEJ BA, TORSTED
2600 GLOSTRUP 6700 HORSENS

02-968211 05-612688 GRØNNEGADE 28 . 9700 BRØNDERSLEV . TELEFON 08.922999



medfører stabflftet. Ho trakton og
konstant udlægnfngshastghecl — derfor
ensartet belægnf og hele længden.

Simple fordele, som kun er et udsnit
al hele rækken af DEMAG’s fortrin.

Ingen trklult — styringen er
hydraulisk og elektrohydraulisk. rinlost
reguleret hydrostatisk træk på alle
bevægelser.

Motor uafhængig. Strygeerns- og
stamperknivopvarmning ved propangas
brændere.

Fås også i modellerne
DFSO—80 og OF1SO.

Ring efter vore specia’brochurer

r —r—;.-r,r.-rr”r
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$3
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ASFAII-UDIJEGGER

:2:1

EMAG

I
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Automatisk materialetilforsel — sikrer
total ensartet belægning.

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

Stabil maskinkonstruktion. Stor vægt

DF100 og DF12O
Mannesmann DFAG


