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Det kører effektivt,
grundigt og sikkert
hele vejen igennem...

Kontakt Tjærekompagniet
med Deres næste vej-projekt.
Lille eller stort.
De vil møde friske,
grundigt arbejdende
folk med mod på
Deres opgaver
og udfordringer. /1
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Nye vejlove I

At landinspektør, lic.agro Hans Faarup, Århus amtskommune

Den 1. oktober 1985 er de vejlovsændringer, som folketinget vedtog den 30.
april 1985, trådt i kraft. Ændringerne vedrører vejloven, privatvejsloven, grund
ejerbidragsioven og vintervedligeholdelsesloven. Her omtales de fleste æn
dringer og gennemgangen er kritisk, både hvad ændringerne angår og hvad
angår udeblevne ændringer.

Indledning
Vejlovsændringerne er ved
taget som et led i regerin
gens regelforenklingsarbej
de. Reglerne i privatvejslo
ven er især blevet forenklet
efter ønske fra mange kom
muner. I hovedtræk omfat
ter lovændringene ophævel
se af adgangsudvalgene,
overførsel afkompetance fra
ministeren til vejbestyrel
serne, ny definition af privat
fællesvej, ophævelse afklas
sificeringen af de private
fællesveje samt en række ju
steringer, forenklinger og ty
deliggørelser.

Vejlovene er dog langt fra
blevet gennemgribende mo
derniseret om omarbejdet.
De har bevaret deres let an
tikverede præg, og der er ik
ke sket nævneværdige sprog
lige forbedringer. Lovene er
fortsat uden indledende for
målsbestemmelser, der i
vidt omfang benyttes inden
for miljøministeriets områ
de, og selv landbrugsmini
steriet har indført formåls
bestemmelser i landbrugs
loven.

I dette nummer af tids
skriftet omtales ændringer
ne i vej loven, og i næste
nummer ændringerne i
privatvejsloven og følge-æn
dringerne i grundejerbi
dragsloven og vintervedlige
holdelsesloven.

Vejloven — nye
bestemmelser
Ministeren som ankein
stans, 4.
Ministeren er eneste ankein
stans i sager efter vejlovgiv
ningen, og ændring af stk. 2
giver nu ikke mere mulig
hed for at overdrage ankein
stanskompetance til amtsrå
dene inden for visse sagsom
råder, fordi det har vist sig,
at der ikke har været behov
for denne mulighed.
Det nye stk. 2 giver ministe
ren bemyndigelse til at und-
tage visse sagsområder for
klageadgang, dog forudsat,
at der ikke står væsentlige
retssikkerhedshensyn på
spil.

Klar opgavefordeling, Ç 13.
Når nye veje anlægges og be
stående veje ombygges, kan
der træffes bestemmelse om,
at vejene skal forbeholdes
visse arter af offentlig færd
sel.

Det er nu ikke længere mi
nisteren, der træffer disse
bestemmelser, men de re
spektive vejbestyrelser efter
forhandling med politiet,
dog for hovedlandeveje mi
nisteren efter forhandling
med justitsministeren.

Asymmetriske byggelinier,
Ç 34, stk. 1.
Byggelinieparagraffen er

blevet præciseret, så der ik
ke mere bør være tvivl om, at
der kan pålægges asymme
triske byggelinier. Byggeli
niernes indbyrdes afstand
må fortsat ikke være over
100 m ved hovedlandeveje
og landeveje og 50 m ved
kommunevej e.

Vejbesrvrelsen kan selv
nedlægge forbud, 36.
Når en vejs optagelse på en
vej plan er under forberedel
se, eller byggelinier er under
udarbejdelse, kan vejbesty
relsen nu selv nedlægge for
bud mod, at der på en ej en
dom, der berøres afplanlæg
ningen, foretages foranstalt
ninger, der vil fordyre et på
tænkt vejanlæg.

Ministeren har nu først
mulighed for at tage stilling
til nedlæggelse af forbud,
hvis vejbestyrelsens beslut
ning påklages i henhold til
lovens § 4.

Ligeledes kan vejbestyrel
sen uden forudgående for
handling med ministeren
nu tillade, at begæring om
overtagelse af et areal frem
sættes efter udløbet af 6 må
neders-fristen, jfr. § 38, stk.
2.

Hele arealfortegnelsen skal
ikke medsendes, 48, stk. 4.
Det er nu præciseret i lov-
teksten, at kun dén del af

arealfortegnelsen, der ved
rører den pågældende ejers
eller brugers ejendom, skal
medfølge ved indkaldelsen
til åstedsforretningen i for
bindelse med ekspropria
tion.

Det er en praktisk æn
dring i forhold til tidligere,
hvor hele arealfortegnelsen
skulle medfølge.

ÇÇ 51 og 52 er uændrede
Der er ikke fundet anled
ning til at ændre § 51 om er
statningens fastsættelse, så
der bliver mulighed for at
medekspropriere afskårne
dele af en ejendom, hvis
hensynet til færdselssikker
heden i særlig grad taler der
for. Vejbestyrelserne kunne
sikre de færdselssikkerheds
mæssige hensyn ved at fa ret
til at tinglyse bestemmelser,
der tillod, at de afskårne are
aler arealerne kun kunne
sammenlægges med ej en-
domme på samme side af
vej anlægget.

Der er heller ikke fundet
anledning til at ændre § 52
om taksationskommissio
nerne. Det er fortsat sådan,
at taksationskommissioner
ne ved delekspropriation ef
ter kommuneplanloven kan
påbyde mageskifte af jord-
stykker, der har samme vær
di (kommuneplanloven §
53, stk. 3), mens denne befø
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jelse ikke er tillagt taksa
tionskommissionerne, når
ekspropriationen sker efter
vejloven.

Vilkårlig begrænsning af
ejeres ret, Ç 56.
Det har indtil 30. september
1985 været sådan ved eks
propriation, at hvis nogen,
der ikke var omfattet af en
ekspropriation, rejste krav
om erstatning i anledning af
det projekt, hvortil der i
øvrigt eksproprieredes, så
skulle vejbestyrelsen fore
lægge spørgsmålet for taksa
tionskommissionen, hvis
den pågældende begærede
det.

Bestemmelsen havde sit
forbillede i ekspropriations
procedurelovens § 20 og
blev indført i vej loven af 7.
juni 1972.

Nu er § 56 ændret sådan,
at prøvelsesmuligheden af
et erstatningskrav fra en, der
ikke er omfattet af ekspro
priationen, er betinget af, at
der i forvejen er indbragt er
statningspørgsmål for taksa
tionskommissionen.

Der er således bevidst fra
folketingets (ministeriets?)
side indført en regel, der
helt vilkårligt begrænser
lodsejeres muligheder for at
fi et erstatningsspørgsmål
prøvet ved taksationskom
missionen. Hvis en vejbe
styrelse indgår forlig med al
le lodsejere ved en ekspro
priation, og der således ikke
bliver behov for taksations
kommissionen, så har en
udenforstående lodsejer ik
ke mulighed for at f?i et er
statningsspogsmål af nabo-
retlig karakter prøvet. Han
er nødsaget til at gå til de al
mindelige domstole.

Hvis en enkelt lodsejer i
en tilsvarende situation ikke
slutter forlig med vejbesty
relsen, så skal taksations
kommissionen behandle er
statningsspørgsmålet, og så
har en udenforstående lods
ejer mulighed for at fa sit
krav prøvet gratis i to instan

ser. Det forekommer ikke ri
meligt.

Ministeriet skriver i be
mærkningerne til den nye §
56, at ændringen skal tyde
liggøre bestemmelsens op
rindelige hensigt.

Det ses imidlertid ingen
steder, hverken i forarbej
derne til statsekspropria
tionslovens § 20 eller vejlov
ens oprindelige § 56, at hen
sigten har været at skabe vil
kårlighed. I ministeriets
brev af 18. januar 1978 til
ombudsmanden nævnes
derimod, at bestemmelsen i

§ 56 kun kan anvendes i de
tilfælde, hvor et anlægsar
bejde har givet anledning til
ekspropriation.

Hvis det er denne præci
sering, ministeriet har øn
sket, må man vist sige, at §
56 nu er meget uheldigt for
muleret. Ministeriet ved
vel, at taksationskommissio
ner ikke medvirker ved alle
ekspropriationer.

Ç 69 er uændret
Der er grund til at bemærke,
at § 69, stk. 2, er uændret,
selv om bestemmelsen har
været udsat for stærk kritik,
bl.a. fra Lars P. Gammel
gaard (kons.), da han var op
positionspolitiker. Det er
særlig præciseringen af
»fornøden forbindelse til of
fentlig vej», 2. punktum i
stk. 2, der har været kritise
ret: »Ved bedømmelsen af,
om der er etableret fornø
den vej forbindelse, skal der
ikke tages hensyn til, at de
ændrede adgangsforhold
giver ejendommen en mere
afsides beliggenhed i for
hold til offentlig vej, til en
bebyggelse eller en lokali
tet, helt eller delvis afskærer
en ejendom fra dens hidtidi
ge kundekreds eller påfører
ejendommen fremtidige ud
gifter til istandsættelse, ved
ligeholdelse eller renholdel
se afvej».

Der verserer to sager ved
domstolene med relation til
bestemmelsen. En behand

les for Højesteret og en for
Vestre Landsret, og senest
når dommene i disse sager
foreligger, vil der være
grundlag for at tage stilling
til, om paragraffen skal æn
dres.

Vejadgangsudvalgene ned
lægges, 73 - 83
Samtidig med at vejad
gangsudvalgene nu er ned
lagt, har ministeren afgivet
kompetance, så det nu er de
enkelte vejbestyrelser, der
fastsætter adgangsbestem
meiserne uden ministerens
godkendelse.

Ophævelsen af vej ad
gangsudvalgene er en bety
delig administrativ forenk
ling. Desværre er der stadig
ikke skabt mulighed for, at
der formelt kan fastsættes
adgangsbestemmelser i for
bindelse med ekspropria
tion til nyanlæg eller om
bygning af bestående veje.
Lovændringerne burde have
givet bedre koordination
mellem § 69, § 73 - 74 og
ekspropriationsbestemmel
serne. Kundgorelsen i Stats-
tidende af adgangsbestem
melserne forekommer helt
overflødig, når pålæg afbyg
gelinier ( 37) »kan nøjes»
med at blive kundgjort i de
stedlige blade efter vej besty
relsens bestemmelse.

Betaling afsikkerhedsforan
staitninger ved jernbaner,
Ç 66
Bestemmelserne om sikker
hedsforanstaitninger og for
bedringer er søgt tydelig-
gjort i overensstemmelse
med gældende praksis. I be
mærkningerne til lovforsla
get omtales især i hvilke til
fælde statskassen ikke skal
betale udgifter til etable
ring, drift og vedligeholdel
se af sikkerhedsforanstalt
finger, stk. 5.

Efter gældende praksis
betaler staten ikke sikrings
foranstaltninger, hvis sikrin
gen er gjort nødvendig, for
di der er tale om et nyt

kryds, forårsaget f.eks. af et
nyt vejanlæg over banen el
ler en ny banestrækning
over vejen, eller en så væ
sentlig udvidelse af en eksi
sterende vej, at denne kan si
destilles med et nyt vejan
læg. Dette sidste vil særligt
være tilfældet, når antallet
af kørebaner forøges, eller
der anlægges nye cykelstier
og fortove med henblik på at
øge vejens kapacitet for mo
torkøretøjer. Udgiften ved
nye kryds skal afholdes af
den instans, der har taget
initiativ til anlægsarbejdet.

Derimod betaler staten for
forbedringer af sikringsfor
anstaitninger, selv om de er
nødvendiggjort af nye an
lægsarbejder, der ikke er så
omfattende, at den ombyg
gede vej kan sidestilles med
anlæg afny vej, og arbejder,
der ikke har til formål at for
øge kapaciteten af motorkø
retøjer, men f.eks. at sikre de
svage trafikanter.

Om staten skal betale for
sikringsforanstaitninger
f.eks. ved etablering af nye
cykelstier, viii høj grad bero
på begrundelsen for etable
ringen af cykelstierne.

Vejret til nedlagte offentlige
veje skal tinglyses, Ç 90
Vejlovens § 90 om nedlæg
gelse afoffentlige veje er ble
vet omskrevet og udvidet.
Når en offentlig vej nedlæg
ges og bliver privat fælles-
vej, har vejbestyrelsen efter
stk. 4 pligt til at tinglyse be
stemmelser om vejret og ad
komst til vejen, ikke som tid
ligere kun på landet, men nu
også i byerne. Dette er en
væsentlig udvidelse af det
administrative arbejde i for
bindelse med nedlæggelse
af en offentiig vej, og æn
dringen hænger formentlig
sammen med ændringerne
af privatvejsloven.

Fristen på 3 måneder til
fremsættelse af indsigelser
mod beslutningen om ned
læggelse er nedsat til 8 uger,
så indsigelsesfristen har
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samme længde som i kom
muneplanlovens § 24, indsi
gelser mod lokalplanforslag.

Lovændringen er ikke mi
nisterens idé, men et ønske
fra Kommunernes Lands
forening, der ikke finder, at
en vejnedlæggelse kan have
større betydning for de be
rørte lodsejere end et lokal
planforslag.

Offentlig sti og privat
fælles vej, 97
Der er indført følgende nye
bestemmelser i § 97:

»Vejbestyrelsen kan be
stemme, at en privat fælles-
vej skal have status som of
fentlig sti, men i øvrigt bibe
holdes som privat fælles
vej. Og om vedligeholdel
sen af disse offentlige stier
anføres i § 97: »Løber en of
fentlig sti over en privat fæl-

lesvej, afholder vejbestyrel
sen en forholdsmæssig an
del af udgifterne til vejens
istandsættelse og vedlige
holdelse<.

Vejbestyrelsen overtager
ikke ejendomsretten til den
private fællesvej, når den til
lige fr status som offentlig
sti, og vejen/stien skal derfor
ikke udskilles i matriklen.

Tildeling af status som of
fentlig sti til en bestående

privat fællesvej kan for
mentlig ikke begrunde er
statningskrav fra de vejbe
rettigede, og der ses ikke i
loven at være mulighed for
at indbringe et eventuelt er
statningskrav for taksations
myndighederne.

Ændringerne af vej loven
er indarbejdet i Ministeriet
for offentlige arbejders lov
bekendtgørelse nr. 368 af 6.
august 1985.

Ændrede paragraffer i
fierdselsloven
— en orientering

Af Ulla Engel og Lars Krogsgaard Thomsen,
forskere i Rådet for Traf iksikkerhedsforsknings sekretariat

Lovforslaget blev fremsat
første gang 22. maj 1984 og
blev ikke færdigbehandlet
og derfor genfremsat den 3.
oktober 1984. Justitsmini
sterens forslag havde fire
hovedpunkter: Lettere ad
gang til gennemførelse af
motorløb på offentlig vej,
ændrede generelle hastig
hedsgrænser herunder gra
duering af samme, ændrede
køretøjsbestemte hastig
hedsgrænser og endelig for
slag vedrørende ændring af
køreuddannelsen.

Motorløb
Justitsministeren ønskede
med en ændring affærdsels
lovens § 37 at lette adgangen
til forskellige former for mo
torløb herunder hastigheds
prøver på afspærret, offent
lig vej. Ved første behand
ling af forslaget var modta
gelsen kølig; men under
retsudvalgets behandling af
forslaget fik motorsportsor
ganisationerne overbevist
de fleste politikere om, at
ændringen skulle være ufar
lig for vejenes øvrige bruge-

re. Ændringen vedtoges så
ledes ved tredie behandling
med 132 stemmer for (S,
KF, V, SF, RV, CD, VS,
KrF) mod fem (FP, FD)
mod.

Generelle
hastighedsgrænser
Justitsministerens udspil
vedrørende færdselslovens §
42 lød i korte træk: I tættere
bebygget område 60 kmlh,
udenfor 80 km/h, på motor
veje 120 km/h og motortra
fikveje 90 km/h. Hertil kom
to afsnit, der muliggør gra
duering af hastigheden i op-
eller nedadgående retning.
Kriterierne for dette er be
grundet med trafikafvikling
og færdselssikkerhed.

De hedeste debatemner i
denne forbindelse blev ha
stigheden i tættere bebygget

område og på motorveje. Et
flertal bestående afS, SF og
RV stillede ændringsforslag
om, at den generelle grænse
i byer skulle være 50 km/h.
Dette forslag blev vedtaget
med 74 stemmer for, 61
imod, i stemte hverken for
eller imod, mens 43 med
lemmer fra fraværende.

Mest begivenhedsrig var
dog behandlingen af motor
vej sgrænsen. Ved anden be
handling viste der sig et fler
tal for at afvise de 120 km/h
og således fastholde græn
sen på de 100 km/h. For
stemte 71, mens 63 gik
imod.

Inden tredie behandling
øjnedes således en mulighed
for at opnå flertal for 110
km/h, hvorfor KF, V, CD og
KrF tiltrådt af justitsmini
steren foreslog de 100 km/h

18. april 1985 vedtog Folketinget ved tredie be
handling en række ændringer at færdselsloven.
De trådte i kraft 1. oktober d.å. I denne artikel gen
nemgås de væsentligste ændringer.
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hævet til 110. Kr. Poulsgård
(FP) fandt afstemning så væ
sentlig, at han fik gennem-
trumfet afstemning ved nav
neopråb. Dette forhøjede
naturligt nok spændingen
om udfaldet, som blev, at 69
stemte for ændringsforsla
get, 70 imod, nul hverken
for eller imod, mens 40
medlemmer fra fraværende.

Endelig samlede der sig et
flertal om at fastholde ha
stighedsgrænsen på 80
km/h på motortrafikveje,
dog med mulighed for lokalt
at skilte op til 90.

Koretojsbestemte
hastighedsgrænser
For busser gælder den gene
relle regel, at hastigheden
aldrig må overstige 80 km/h.
Justitsministerens forslag,
som ikke blev vedtaget fore
slog 90 km/h som højeste ha
stighed for busser på motor
veje.

For lastbiler indførtes en
generel regel om 50 km/h i
byer uanset eventuel lokal,
højere grænse.

Koreuddannelse
Mens meningerne var delte
om hastighedsspørgsmåle
ne var der stort set enighed
om en forbedring afkøreud
dannelsen. Væsentligst er
introduktionen af kørsel på
særlige øvelsespiadser samt
en bemyndigelse til justits
ministeren til at fastsætte
nærmere bestemmelser ved
rørende betingelserne for
kørekortudstedelse.

Kørekort til
motorcykler
Justitsministeren havde
fremsat forslag om, at han
bemyndiges til at fastsætte
yderligere betingelser for er
hvervelse af kørekort til mo
torcykel. Forslaget blev ved
taget, dog først efter at et
ændringsforslag, om at be
myndigelsen kun skulle
gælde motorcykler over 250
m3, var faldet.

Cirkulære om lokale
hastighedsgrænser
Som nævnt ovenfor giver
ændringerne i færdselsloven
en friere adgang til at indfø
re lokale hastighedsgrænser.
De nærmere regler for dette
er reguleret afet cirkulære af
5. juli 1985.

Højere hastighedsgræn
ser end den generelle kan
fastsættes på bygader (60, 70
og 80 km/h) og på motortra
fikveje (90 km/h).

Lavere hastighedsgrænser
end den generelle kan fast
sættes på alle fire typer veje:
Bygader, landeveje, motor
trafikveje og motorveje.

Betingelserne for højere
grænser i byområder er, at
vejene skal indgå i byens tra
fikvej net, og områdets ka
rakter og væsentlige hensyn
til fodgængere og cyklister
må ikke tale derimod. Den
højere grænse på 90 km/h på
motortrafikveje kan navnlig
fastsættes på strækninger
uden kryds i niveau.

Betingelsen for lavere
grænser i byområder er, at
hastigheden skal være en
væsentlig ulykkesårsag eller
risiko og navnlig i tilfælde,
hvor det skønnes påkrævet
af hensyn til fodgængere og
cyklister. Denne betingelse
gælder desuden for veje
uden for tættere bebygget
område. Lavere hastig
hedsgrænser på motortra
fikveje og motorveje kan
undtagelsesvis fastsættes
ved tilslutninger til det al
mindelige vejnet og f.eks. af
støjmæssige grunde.

Nogle vurderinger af
ændringernes
færdselssikkerheds
mæssige betydning
I øjeblikket stiger biltrafik
ken i Danmark igen. En
svagt stigende tendens i
færdselsulykkernes antal
kan hermed også spores, og
en fornyet indsats for større
færdseissikkerhed er atter
påkrævet.

Ikke mindst set i dette lys

synes de foretagne ændrin
ger af færdselsloven at have
begrænset rækkevidde. Li
beralisering omkring mo
torløb kan næppe forventes
at forbedre færdselssikker
heden.

Ændringerne af køreud
dannelserne har til hensigt
at forbedre de ny, motorise
rede trafikanters evne til at
begå sig sikkert i trafikken. I
forbindelse med behandlin
gen af forslaget har retsud
valget indhentet oplysnin
ger fra andre lande om be
tydningen afændringer som
de foreslåede, men i ingen
tilfælde har man påvist no
gen sikkerhedsmæssig effèkt
som følge af de indførte
ændringer. Det bliver såle
des interessant at følge ud
viklingen under hjemlige
forhold.

Hastighedsgrænseæn
dringerne er fa og små, og
størst betydning må æn
dringen af den generelle
grænse i byer fra 60 til 50
km/h formodes at fu.

Vi har tidligere i Dansk
Vej tidsskrift (jr. litteraturlis
ten) omtalt det schweiziske
forsøg med 50 km/h i byer.
Hovedresultatet her var et
fald i såvel ulykker som per
sonskader på ca. 10%. Der
var i forbindelse med forsø
get ikke tale om yderligere
differentiering af hastig
hedsgrænserne. De samtidi
ge hastighedsmålinger viste,
at hastighederne faldt såvel

absolut som relativt mest på
de gader, hvor hastigheden
var højest før ændringen fra
60 til 50 kmlh.

Overføres disse resultater
på danske forhold, må man
således have alvorlige be
tænkeligheder med hensyn
til den danske mulighed for
på trafikveje at etablere en
højere grænse end de 50
km/h, da meget tyder på, at
det netop er på disse gader,
at en eventuel effekt af de 50
km/h skal opnås.

Afslutning
Vi håber i en senere artikel
at kunne fremlægge resulta
terne af den gennemførte
lovgivning.

Litteraturfortegnelse
Lovforslag nr. 12, 1984-85: Forslag til

Lov om ændring affærdselsloven.
Folketingets forhandlinger, 9. okt.

1984,1 1april 1985 og 18. april 1985.
Justitsministeriets cirkulære afS. ju

li 1985: Cirkulære om lokale hastig

hedsgrænser.
Engel, Ulla og Lars Krogsgaard

Thomsen: TEMPO 50. Et videnska

beligt forsøg med generelle hastig

hedsgrænser. Dansk Vejtidsskrift nr.

6, 1983.
Engel, Ulla og Lars Krogsgaard

Thomsen: TEMPO 50. Et videnska

beligt forsøg med generelle hastig
hedsgrænser. Dansk Vejtidsskrift nr.
9, 1983.
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Cykelstiers sikkerhed
— en kommentar —

Af Ulla Engel og Lars Krogsgaard Thomsen,
forskere i Rådet for Traf iksikkerhedsforsknings sekretariat

Indledning
Artiklen »Cykelstier er et
tilbud om sikkerhed, men
ingen garanti» præsenterer
undersøgelsens hovedresul
tater således: »Undersøgel
sens helt overordnede resul
tat er, at anlæg af cykelstier
har forøget det samlede an
tal afpersonskadeuheld med
Ca. 25%. Stigningen er sket i
vej krydsene, som ligger in
de på eller for enden af de
vej strækninger, der indgår i
undersøgelsen. Her er
uheldstallet forøget med ca.
35%. Anlæg afcykelsti har
ikke påvirket det samlede
uheldstal på strækningerne
mellem krydsene. «

Lidt senere i artiklen ud
dybes ovennævnte udsagn.
Det fremgår bl.a., at antallet
af ulykker mellem cyklister
og biler muligvis er faldet på
strækninger, mens antallet
af ulykker med alle andre

partskombinationer på
strækninger og i kryds er
uændrede eller stigende ef
ter anlæg afcykelsti. Ende
lig angiver artiklens forfatte
re, at de fundne resultater er
overraskende!

Når resultaterne af et
forskningsprojekt falder an
derledes ud, end man havde
ventet (eller håbet) kan det
skyldes to forhold, dels at
måden undersøgelsen er
bygget op på (projekt-desig
net) har mangler, dels at ens
forestillinger om den givne
problemstilling har været
forkert. Jo mere fuldendt et
projekt er opbygget, jo mere
troværdige er resultaterne;
det siger sig selv.

I forbindelse med denne
undersøgelses overraskende
resultater vedrørende cykel
stiers ulykkesforebyggende
effekt angives der nogle

svagheder ved undersøgel
sens opbygning, men på
trods deraf fastholdes det, at
hovedtendenserne i under
søgelsens resultater er ud
tryk for virkeligheden.

I det følgende er der set
nærmere på undersøgelsens
opbygning og indhold med
det formål at kunne vurdere
resultaternes gyldighed.

Dokumentation
Undersøgelsens indhold,
opbygning og resultater kan
studeres i en hovedrapport

(1) og i 7 notater (2-8). Mens
hovedrapporten indeholder
en populær sammenfatning
af de talrige og forskelligar
tede resultater, beskæftiger
hver af de 7 notater sig mere
indgående med undersøgel
sens delkomponenter. En
gennemlæsning af disse do
kumenter suppleret med
forskellige oplysninger di
rekte fra forfatterne er ud
gangspunktet for det næste
afsnits indhold.

Resume af
projekt-design
Af tabel 1 fremgår de impli
cerede gadestrækninger for
delt på geografi. Af tabel 2
fremgår antallet af person
skadeulykker på forsøgs
strækningerne fordelt geo
grafisk. Tabel 3 indeholder
ulykker med personskade i
kontrolgruppe I hhv. II.

Tabellerne 1-3 indeholder

I Dansk Vejtidsskrift nummer 7/8 1985 blev der bragt en præsentation af re
sultaterne at Vejdirektoratets undersøgelse vedrørende den sikkerheds
mæssige effekt at cykelstier i byområder. Nærværende kommentar disku
terer visse svagheder ved den omtalte undersøgelse og opstiller forslag til
analyser, der eventuelt kan føre til mindre overraskende resultater.

antal antal
Byer byer gader km

København og Frederiksberg 2 13 7
Københavns amt 14
Sjælland, Lolland-Falster i øvrigt 9
Bornholm 1 92 57
Fyn 3
Jylland 17

Ialt 46 105 64

forsøgsulykker
Byer før efter

København og Frederiksberg 165 135
Københavns amt
Sjælland, Lolland-Falster i øvrigt J 291 J 269Bornholm
Fyn
Jylland

I alt 456 404

Tabel 2. Forsøgsulykker.

C&K-ulykker andre ulykker i alt

Kontrolgruppe I 14948 35496
(uden cykelsti)

20548
Kontrolgruppe II

6132 26680
(med cykelsti)

Tabel 1. Implicerede byer og gadestrækningør.
Tabel 3. Kontrolulykkerne fordel på cykel/knallert ulykker og andre ulyk
ker.
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undersøgelsens grunddata.
Det er ud fra disse tal, at ef
fekten af cykelstier estime
res. Der tages således i den
ne undersøgelse ikke hen
syn til udviklingen i trafik
ken (hverken bil-, knallert-,
cykel- eller fodgængertrafik
ken); dette forhold skal der
vendes tilbage til.

Som det ses af tabel 3 er
der etableret 2 kontroigrup
per. Den ene (I) består afalle
ulykker i perioden 1.1.1976-
30.9 1983 ide 46 byer, der a)
ikke er forsøgsulykker og b)
er sket på gader uden cykel
sti i hele forsøgsperioden.
Den anden (II) består af alle
ulykker i perioden 1.1.1976-
30.9.1983 i de 46 byer, der
a) ikke er forsøgsulykker og
b) er sket på veje med cykel
sti i hele forsøgsperioden.
Som det fremgår aftabel 3 er
en delmængde af ulykkerne
i de to kontroigrupper iden
tiske; det er ulykker uden
cyklister eller knallertkørere
implicerede. Også dette for
hold skal der vendes tilbage

Selve effektestimationen
er gennemført dels for cykel-
stier på 13 forsøgsstræknin
ger i København og Frede
riksberg kommune, dels for
cykelstier på 92 forsøgs
strækninger i de øvrige 44
byer under ét, jvf, tabel 1.
Endelig er effektestimatio
nen gennemført for alle 105
forsøgsstrækninger tilsam
men.

1.1.76 1.1.77

For en given forsøgs
strækning har man bestemt
en før-periode tidligst star
tende den 1.1.1976 og en ef
ter-periode senest sluttende
den 30.9.1983. Hver perio
de er tilstræbt at strække sig
over 3 år (maksimalt). »An
lægsperioden» for alle 105
cykelstiprojekter er belig
gende i perioden
1.1.1978-31.12.1980, men
for den enkelte forsøgs
strækning har det været mu
ligt at definere en før- hhv.
efter-periode som delvist be
liggende »inde i» den fælles
anlægsperiode ud fra et
kendskab til det enkelte pro
jekts faktiske anlægsperio
de, jvf, fig. 1.

For forsøgsstrækning x’s
fastlagte før- hhv, efter-peri
ode udtages ulykkerne i fx
kontrolgruppe Ii samme pe
riode, og forholdet mellem
kontrolulykkestallet i før- og
efter-periode multipliceres i
dette tilfælde med forsøgs
ulykkestallet i før-perioden
for at få det forventede antal
forsøgsulykker i dette pro
jekts efter-periode, ifald der
ikke var anlagt cykelsti på
denne forsøgsstrækning.
Ved anvendelse af forsøgs
gruppe II udregnes det for
ventede antal forsøgsulyk
ker i før-perioden, ifald der
hele tiden havde været cy
kelsti. Det er imidlertid ikke
væsentligt for forståelsen af
resultaternes fremkomst,

om man anvender kontrol-
gruppe I eller II.

Det er vigtigt at bemærke,
at de anvendte kontrolgrup
per består af et aggregat af
ulykker fra de 46 byer, når
der er tale om beregninger af
cykelstiernes samlede effekt
på de 105 forsøgsstræknin
ger. Når der er estimeret ef
fekt for de 13 forsøgsstræk
ninger i København og på
Frederiksberg, består kon
trolgrupperne af ulykker
alene fra disse to kommuner,
ligesom effektestimationen
for de øvrige 92 forsøgs
strækninger er kontrolleret
vha, ulykker fra de øvrige 44
kommuner til sammen. Der
skal vendes tilbage til dette
forhold senere.

Sammenfattende kan det
siges, at her er tale om et
før-efter forsøg med kontrol-
grupper. Forsøget omfatter
105 gadestrækninger i 46
byer. Forsøgsperioden
strækker sig fra 1.1.1976 til
30.9.1983. Trafikkens stør
relse og sammensætning
indgår ikke i estimationen af
cykelstiernes effekt. Endelig
består kontrolgrupperne af
så godt som alle andre ulyk
ker i byerne, hvori de 105
forsøgsstrækninger er belig
gende.

Nogle kritiske punkter
Der er tre hovedpunkter i
undersøgelsen, som man
især bør fokusere på; det er
anvendelsen af trafiktal,
ulykkernes geografiske for
deling og kontrolgruppen
for ulykker uden cyklister og
knallertkørere.

Trafiktal
Det første punkt vedrører
den manglende anvendelse
af trafiktal. I denne under
søgelse har man afstået fra at
evaluere effekten afcykelsti
er på grundlag afulykkesfre
kvenser, dvs, ulykker sat i
relation til personkm.

Man anvender ulykkesfre
kvenser, fordi man derved
kan tage højde for den æn

dring i ulykkestallet, der ale
ne kan henføres til ændret
trafikmængde eller sam
mensætnin g.

Arsagen til den manglen
de anvendelse af trafiktal i
dette projekt er delvist man
gel på data, idet der fx hver
ken foreligger fodgænger- el
ler tohjulertællinger fra de
105 gader før hhv, efter an
læg afcykelstier. Man har i
stedet antaget, at udviklin
gen i trafiktallet for de for
skellige trafikantgrupper fra
før- til efterperioden har væ
ret identisk for forsøgs- og
kontrolgaderne. Denne an
tagelse er betænkelig, især
fordi der her ikke er tale om
to sæt »ens» gader (dvs, ga
der der svarer til hinanden i
funktion og geometri); her
er netop tale om dels gader,
der er udvalgt til anlæg af
cykelsti i perioden 1978-
1981, dels alle andre gader.
Gruppe I indeholder som
nævnt alle andre gader, der
ikke har cykelsti, og gruppe
II indeholder alle andre ga
der, der allerede har cykel

Trafiktællinger fra andre
undersøgelser, fx Østerbro-
projektet (9), viser, at trafik
kens udvikling over en peri
ode er ganske forskellig på
forskellige gadetyper for
hver af de forskellige trafi
kantkategorier. På Østerbro,
udviste cykeltrafikken en
stigning på de store gader og
et fald på de små gader over
en 7-årig periode, mens bil-
trafikken generelt udviste et
fald.

I nærværende undersøgel
se består forsøgsgaderne af
gader, der bl.a. har det til
fælles, at der har været plads
til anlæg af cykelsti. Kon
trolgruppe I består derimod
af et mangfoldigt spektrum
af gadetyper. Kontrolgrup
pe II består af gader, der år
tilbage har fået anlagt cykel
sti. Ved anvendelse af kon
trolgruppe I er det sandsyn
ligt at trafikken ikke har ud
viklet sig ens på forsøgs- og
kontrolgader, fordi de åben-

sti.

1.1.78 1.1.79 1.1.80 1.1.81 1.1.82 1.1.83 30.a83

36rndr.»før,’ --

36mdr.efterH

36mdr.»før” 33rndr.,,efter”1

24mdr.før» 36mdr.efter

«Fælles anlægsperiode

Figur 1. Forsøgsperioder for tre fiktive projekter x, y og z.
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bart består af forskellige ga
detyper. Ved anvendelse af
kontrolgruppe II er der stør
re sandsynlighed for, at for
søgs- og kontrolgaderne lig
ner hinanden,men man kan
ikke uden videre gå ud fra, at
trafikkens udvikling er ens
på gader, der på forskellige
tidspunkter, og muligvis ud
fra forskellige kriterier, er
udvalgt til at føre cykelsti.

Nærværende undersøgel
ses overraskende resultater
kan således bl.a. være et re
sultat af, at der ikke er taget
højde for den aktuelle ud
vikling i trafikken på hhv.
forsøgs- og kontrolgaderne.

Geografi
Det aiidet kritiske punkt
vedrører gadernes geografi
ske fordeling jvf, tabel 1.
Det har vist sig, at kontrol
ulykkernes udvikling er an
derledes i København og på
Frederiksberg sammenlig
net med de øvrige 44 byer
tilsammen. Ser man på re
sultaterne af undersøgelsen
for disse to »bygrupper«, så
svarer resultaterne fra Kø
benhavn og Frederiksberg
nogenlunde til tidligere un
dersøgelser fra København
(10-12). Det er således kun
resultaterne, der stammer
fra de 44 byer, der er overra
skende.

For København og Frede
riksberg gælder det, at cy
kel-bil ulykkerne på stræk
ninger falder efter anlæg af
cykelsti. Samtidig er der en
tendens til en stigning i
ulykker mellem cykler og
andre lette trafikanter. For
andre partskombinationer
kan der ikke påvises ændrin
ger på strækninger. I kryds
kan der ikke påvises nogen
sikker ændring i ulykkestal
let for nogen partskombina
tion (Notat 7, side 35-39).

For de 44 byer gælder det,
at ulykker mellem lette trafi
kanter indbyrdes på stræk
ninger stiger efter anlæg af
cykelsti. I kryds er der stig
ninger i antallet af ulykker
mellem bil og cykel og ulyk

ker mellem biler indbyrdes
(Notat 7, side 35-39). Det
der således her overrasker,
er dels at man ikke kan finde
et fald i antallet af cykel-bil
ulykker på strækninger efter
anlæg af cykelsti, dels at
man finder stigninger mel
lem bil-cykel og bil-bil i
kryds.

Det angives i undersøgel
sen, at der er set på kontrol-
ulykker for fire bygrupper:
København og Frederiks
berg, Københavns amt, Aal
borg, Arhus og Odense og
øvrige implicerede byer. En
analyse angives at vise, at
kun ulykkerne fra Køben
havn og Frederiksberg skil
ler sig markant ud. Tallene
for de fire geografiske områ
der er ikke vist i undersøgel
sens dokumentation.

En tidligere undersøgelse
af byulykkers udvikling i
forskellige amter i Danmark
(13) viste store forskelle.
Man kunne derfor ønske sig
en noget dybere analyse af
kontrolulykkernes udvik
ling fordelt på ovennævnte
eller andre geografiske re
gioner, hvor man især foku
serede på cykel-bil ulykker i
kryds og på strækninger.

For at yde de lokale for
skelle deres fulde ret, er det
mest korrekt at danne lokale
par afforsøgs- og kontrolga
der, således at cykelstiens
virkning på en gade i dette
tilfælde estimeres ud fra en
kontroigruppe, der alene be
står afulykker fra samme by.
ønsker man herefter, at se
på effekten af cykelstier fra
flere byer, kan de lokale ef
fekter aggregeres.

Vedrørende den påviste
stigning i bil-bil ulykker i
kryds skal der henvises til
det følgende afsnit om kon
trolgrupper til ulykker uden
cykler eller knallerter impli
cerede.

Kontrolgruppernes
ulykker uden cykler
eller knallerter
Det sidste væsentlige kriti
ske punkt vedrører de to

kontrolgrupper. Antallet af
ulykker i hver af de to kon
trolgrupper fremgår af tabel
3. Hver kontroigruppe be
står dels afulykker med cyk
ler eller knallerter, dels af
ulykker uden cykler og knal
lerter. Gruppen af cykel- og
knallertulykker er fordelt på
strækninger med og uden
cykelsti (kontrolgruppe II
og I). Gruppen af ulykker
uden cykel eller knallert
impliceret har ikke kunnet
opdeles tilsvarende, da cy
kelsti-oplysningen på ulyk
kesindberetningerne til
Danmarks Statistik som re
gel kun udfyldes i tilfælde af
cykel- og knallertulykker.
Den sidstnævnte gruppe af
kontrolulykker, hvor cykler
og knallerter ikke er impli
ceret, indgår således både i
kontroigruppe I og II.

Som det ses af tabel 3, ud
gør »andre ulykker» den
største del af både kontrol-
gruppe I og II, og det er net
op denne gruppe, hvis for
deling på gader med og
uden cykelsti, der ikke ken
des.

Ved estimationen af effekt
afcykelstier på ulykker mel
lem fx cykler og biler, er der
udvalgt kontrolulykker net
op mellem cykler og biler
ved korrektionen for den ge
nerelle udvikling.

Effekten af cykelstier på
ulykker uden cykler og eller
knallerter estimeres deri
mod ved hjælp af en særde
les svag kontrolgruppe. Dels
har man ikke kunnet benytte
to kontroigrupper, men kun
én, dels består denne kon
troigruppe af en uvis blan
ding af ulykker på gader
med og uden cykelsti. Dette
forhold kan meget vel have
indflydelse på den påviste
stigning i antallet af bil-bil
ulykker i kryds udenfor Kø
benhavn og Frederiksberg.
Dette forhold stiller imid
lertid også tvivl ved værdien
af estimationen af effekten
afcykelsti på de tilsvarende
ulykker i København og
Frederiksberg og på de an-

dre partskombinationer
uden cykler og knallerter
implicerede.

Rekommendationer
Ved et fremtidigt effektstu
die afcykelstier må det tilrå
des at indsamle oplysninger
om trafikkens størrelse for
både før- og efter-periode for
både forsøgs- og kontrol-
ulykker for dermed at kunne
tage højde for ændringer i
ulykkesbilledet, der alene
skyldes trafikændringer.
Dette gælder for alle trafi
kantkategorier.

Det kan endvidere tilrå
des, at anvende ensartede
gadetyper, hvad angår funk
tion og geometri ved udvæl
gelsen afforsøgs- og kontrol-
gader. Herved mindskes ri
sikoen for at forveksle gene
relle effekter med »cykel
sti-effekter». Den kommen
de ændring i den generelle
byhastighedsgrænse kunne
fx tænkes at virke forskelligt
på store og små gader.

I det nærværende datama
teriale bør man alene se på
ulykker med cykler og knal
lerter impliceret af grunde
nævnt i forrige afsnit om
værdien af kontroigruppen
for ulykker uden tohjulere.
Man bør endvidere afholde
sig fra at konkludere på det
samlede .datamateriale, da
der netop er fundet forskelle
på to bygrupper.

For cykel- og knallert
ulykkernes vedkommende
kan en dybere analyse af de
geografiske forskelle i mate
rialet anbefales. Der kan
foreslås tre variable. For det
første partskombinationer
ne: »bil-cykel/knallert» og
»fodgænger-cykel/knallert»;
for det andet »kryds», »ud
kørsler m.v.» og »stræknin
ger» og for det tredie en op
deling af de 46 byer. Det an
befales endvidere, at anven
de kontrolulykker fra den
enkelte by til effektestima
tion af cykelstier anlagt i
samme by. Ved små data
mængder anbefales det, at
forlænge før- og efter-pen-
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oderne for hvert enkelt pro
jekt, s langt som det er mu
ligt indenfor perioden
1.1.1976-30.9.1983 jvf, fi
gur 1. I de gennemførte be
regninger er der allerede
korrigeret for observations
periodernes forskellige
længde.

Ved en sådan analyse kan
man belyse eventuelle regio
nale karakteristika ud over,
hvad der er fundet for Kø
benhavn og Frederiksberg,
og dermed eventuelt nærme
sig nogle forklarende fakto
rer.
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Vejdatalaboratoriet. August

1985
(9) Trafsktællingerne på Østerbro

1971 og 1978,dokumentationaf

resultater. Rådet for Trafiksik

kerhedsforskning. Sag 4.9.3.,

arbejdsnotat 38. Maj 1979
(10) Cykelstiers betydning for færd

selssikkerheden. R3det for Tra
fiksikkerhedsforskning. Rap.

port 1. 1969
(11) Sikkerhed for cyklister og knal

lertkørere i Kobenhavnsområ

det. Sainnsenfatning. Rådet for
Trafiksikkerhedsforskning.

Rapport 24. 1979
(12) Københavnske cyklisters risiko-

ændring gennem l970’erne.
Steen Merlach Lauritsen,

IVTB, DTH. 1982
(13) En indledende og forsøgsvis sø

gen efter betydende variable for
færdselsulykker i byområder.

Rådet for Trafiksikkerheds

forskning. Sag 4.6.3., arbejds

notat 2. Februar 1981

ThOnflaseal båndforsegling

NR.1 i AMERIKA
Ved afprøvning af
10 forskellige materialer og
metoder til revneforsegling
i Pennsylvania er
Prismoseal A-2 (navnet for
Thormaseal i Amerika)
erklæret som langt det
bedste system.

Udført i Danmark
siden 1981.

Eneret for Danmark

- et led i KAK’s vejvedligeholdelsessystem

I KAKI KØBENHAVNS ASFALTKOMPAGNI AIS
SCANDIAGADE 14-2450 KØBENHAVN SV - TLF. (01) *21 4111
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Hastighedsgrænser II
I fur I redovsas olyckskvcte.r red t11h-are kDr,finscrrtde.

Arbejdsgruppe om hastig
hedsgrænser har bestået af:

Professor N.O. Jørgen
sen, Danmarks tekniske
Højskole

— Teckn. dr. Markku Salus
järvi, Vag- och Trafikla
boratoriet, Finland

— Forskningsleder Göran
Nilsson, Väg- och Trafik-
institutet, Sverige

— Overingeniør Sidsel San
delien, Vegdirektoratet,
Norge, gruppens for
mand,

— Sivilingeniør Richard
Muskaug, Transportøko
nomisk Institut, Norge,
gruppens sekretær.

Denne artikel, som er den
anden i serien, behandler
hastighedsgrænser på mo
torveje.

Hastighetsgränser
och trafiksäkerhet
på motorvägar
i Norden

Bakgrund
Sedan minen eller slutet av
1970-talet har hastighets
gränserna på motorvägar i
de nordiska 1nderna i stort
sett vant of5rndrade men
olika. Danmark har haft 100
km/h sedan 1979. Finland
har haft 120 sedan 1974.

Norge har haft 90 km/h se
dan 1972 och Sverige har
haft 110 km/h sedan 1971.
Fram t.o.m. utgången av
1983 är det endast på vissa
delar av motorvägnätet som
snkningar fbrekommit —

framffir aut då i Finland.
Vägstandarden på de be

fintliga motorvägnäten i re
spektive land kan anses som
homogen och de skilinader
som finns med avseende på
trafiksammansättning torde
vara av relativt liten betydel
se.

Det kan därf’ör vara intres
sant att belysa om denna
skilinad i hastighetsgränser
återspeglas i skilinader i tra
fikolycksrisker och trafik
olyckornas konsekvenser i
form av dödade och skadade
personer.

Olycksrisker och
skaderisker
I nedanstående tabell redo
visas olyckskvot och skade-

kvot på motorvägar i Dan
mark, Finland, Norge och
Sverige under olika perioder
och olika hastighetsgränser.

I figur 1 redovisas
olyckskvoten med tillhöran
de konfidensområde.

Sammanfattningsvis gäl
ler att Danmark och Norge
har lägre olycks-respektive
skadekvot än Finland och
Sverige. Motsvarande gäller
även hastighetsgränsnivån.

Viktigare än att studera
vad som står på skyltar eller
anges på annat sätt är de fak
tiska hastigheterna. En ge
nomgång av hastighetsmät

ningar gjorda i slutet af
1970-talet visar att Sverige
har de högsta hastigheterna
f5ljt av Finland. De 1gsta
hastigheterna återfinnes i
Norge och Danmark. (Se fi
gur 2)

Det kan således slås fast
att om olycksstatistik och
hastighetsmätningar är re
presentativa så finns ett
klart samband mellan
olyckskvot respektive skade
kvot och hastighetsnivå och
att hastighetsnivån påverkas
av hastighetsgränsen.

Trots att det finns skilina
der mellan de olika nordiska
ländernas olvcksrapporte
ring har i nedanstående ta
bell ett fbrsök gjorts att när
mare analysera konsekven
serna av motorvägsolyckor
na när det gäller personska
deolyckor.

Der finns starka tecken
som tyder på att hastigheten
spelar en roll niir det gäller
olyckornas svårighetsgrad.

Nordisk Vejteknisk Forbund nedsatte i 1978 et
udvalg med arbejdsom rådet Trafiksikkerhed. Ud
valget har nedsat forskellige arbejdsgruppertil at
belyse vejvæsnets forhold til trafiksikkerheds
spørgsmål og dets muligheder for at forbedre
sikkerheden, I en serie på 4 artikler præsenteres
en vurdering at spørgsmålet om hastigheds
grænser, hastighed og sikkerhed. Hvordan kan
hastighedsgrænser forbedre sikkerheden og
hvordan udnyttes mulighederne i dag?
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Figur 1. Olyckskvot tör motorvägar i de nordiska länderna. Olycksmateri
al och trafikarbete framgår av värdena under figuren.

Land År Hastighets- Olycks- Skacfa
gråns kvot* kvot*

Danmark 1978 110 0,091 0,132
Danmark 1979-1980 100 0,081 0,109
Finland 1978-1980 120 0,111 0,166
Norge 1977-1980 90 0,075 0,126
Sverige 1978 110 0,116 0,163
Olyckskvot

= personskadeolyckor

Skadekvot =

Tabell 1

Antal polisrapporterade
per miljon fordonskilometer.
Antal skadade per miljon fordonskilometer.
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Landl
hastighets
gräns DID S.SIO L.S/O SID

Danmarkil00 0,064 0,329 0,988 1,38
Finland/120 0,087 0,356 1,066 1,51
NorgeI9O 0,125 0,389 1,167 1,68
Sverige/ilD 0,080 0,344 1,034 1,46

Tabell 2
Dödade per perosnskadeolycka (D/D), svårt skadade per personskadeo

lycka (S.S/O) samt lindrigt skadade per personskadeolycka (L.S/O) samt

totala antalet skadade och dddade personer per personskadeolycka på

motorvägar de nordiska länderna.

100 110

HASTIG HETSGRÀNS

_TRAFI
KOLYCKDR

MED ENSART SILAS
INBLANDADE

1.

Figur 3. Antal ddade per skadad samt totala antalet skadade per person

skadeolycka fdr olika olyckstyper utanfdr tätort samt på motorvgar i

Norden.

g1ler antalet döda per per
sonskadeolycka.

Att totala antalet skadade
per personskadeolycka är
högre i Norge än i de övriga
länderna kan bero på att an
talet pasagerare i genom
snitt är högre i Norge än i de
övriga nordiska länderna.

Genom att studera antalet
skadade passagerare i per
sonbilar i ffirhållande till an
talet skadade personbilsfô
rare framgår också att Norge
har ett betydligt större antal
n de övriga nordiska län
derna i slutet av 1970-talet,
0,9 skadade persobilspassa
gerare per skadad person
bilsf’örare, medan de övriga
länderna redovisar
0,5-0,7 skadade personbils
passagerare per personbils
fl5rare. Den skilinad som
fbreligger nr det gl1er an
tal skadede per personskade
olycka kan således hnRiras
till att antalet passagerare i

personbilar i genomsnitt är
högre i Norge än i de övriga
nordiska länderna.

Med dette f’dljer att anta
let dödade ökar, vilket frem
går av fluljande figur som vi
sar hur andelen dödade av
samtliga skadade inte är
konstant utan ökar med an
talet skadade per personska
deolycka. I figuren som av
ser olika olyckstyper tätort i
Sverige 1979 redovisas ock
så motsvarande värden fhr
motorvägsolyckor med per
sonskada i de nordiska län
derna.

Olyckskostnader
För att kunna berkna
olyckskostnader f’ör motor
vgsolyckor i de fyra nordi
ska lnderna har vissa anta
ganden gjorts rörande ffir
delningen av de skadade ef
ter svårt och lindrigt skada
de. Värdena framgår av ta
bell 2.

ANTAL DÖDADE
PER SKADAD
PERSON

Ø—
Pct gncrcI.

0.15

MD TO R VGSOLY C KOR
I NORGE, FINLAND,
SVERIGE OCH DANMARK
MED PERSONSK.ADA

-.

lJpçinrind(.

2:0

Norska motorvägar har
emellertid svårare konse
kvenser och fler skadede per
personskadeolycka än de
övriga länderna trots de lag
sta hastigheterna.
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Figur 2. Genomsnitt/ig hastighetsnivå på moton/ägar i de nordiska /än

derna.
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Tabell 3
Kostnad för personskadeolycka pà

Enligt svenska värderin
gar värderas 1980 en död
person tju 3.000.000 kr., en
svårt skadad person til
400.000 och en lindrigt ska
dad person till 150.000 kr.
Framfr alit de senare värde
na är betydligt högre än
motsvarande vården i de an
dra nordiska länderna.

Om vi använder de sven
ska vrderingarna erhålles
fbljande kostnader f’ör en
motorvägsolycka med per
sonskada. (Tabell 3).

Vi ser att Norge har de
» dyraste « motorvägsolyc
korna och Danmark de billi
gaste. Närmare 50% av
olyckskostnaden härrör från
dödade personer.

Om vi beaktar skilinaden i
olyckskvot erhålles fbljande
kostnad per miljon fordons
kilometer. (Tabell 4).

Olyckskostnaden i fbrhål
lande till trafikarbetet är
högst i Sverige och Finland
medan Danmark har den
lägsta olyckskostnaden.

Skulle vi gå ett steg vidare
och ilven beakta antalet per
soner i bilar och beräkna
olyckskostnaden per per
sonkilometer, kommer Nor
ge tilisammans med Dan
mark att ha den lägsta kost
naden. (Tabell 5).

Sammanfattning
Nu är ovanstående värden
tämligen osäkra men resulta
tet är ändå tämligen intres
sant. Om vi studerar olycks
kostnaden f’cr personskade
olyckor per miljon person-
kilometer i relation till de ti
digara redovisade genom
snittshastigheterna på mo
torvägar i de nordiska lun
derna finner vi, att Finland
och Sverige har högre kost
nader än Danmark och Nor
ge. Hastighetesnivåerna
(ven hastighetsgränserna)
är också högst i Sverige och
Finland.

Andel av
Kostnad Kostnad Kostnad Kostnad olycks

Land för för svår för lindrig för person- kostnaden
dödsfall personskada personskada skadeolycka tdr dddsfall

Danmark 192 + 132 + 1,48 = 472 kkr 41 %
Finland 2,61 ÷ 142 + 1,60 = 563 kkr 46 C/

Norge 3,75 + 1,56 + 1,75 706 kkr 53 %
Sverige 2,37 + 1,38 + 1,53 = 530 kkr 44 %

motorväger i de nordiska länderna.

Kostnad för personskadeolyckor
Land per miljon personkilometer

Danmark 27,7
Finland 41,4
Norge 31,5
Sverige 38,8

Tabell 5

KKR(S)

0

40

30
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SKATTAD OLYCKSKDSTNAD
PERS MILS PERSONKILOMETER
PÅ MOTORVAR NORDEN

)

9b 160 tio io
GENOMSNITTSHASTI6HET

Kostnad fdr personskadeolyckor per
Land miljon fordonskilometer

Danmark 38,2 kkr
Finland 62,5 krr
Norge 53,0 krr
Sverige 61,5 krr

Tabell 4
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Vejhistorisk møde
på Færøerne
24.-29. maj 1985

I forbindelse med pinsen
1985 indbød Færøerne som
det femte nordiske land til et
vej historisk møde. Som om
talt her i bladet har tidligere
møder været afholdt i Fin
land, Norge, Danmark og
Sverige.

Vært ved mødet var lands-
ingeniør Mikkjal Helmsdal
og fra Færøerne deltog end
videre afdelingsingeniør
Heini Olsen.

Fra de øvrige nordiske
lande var der følgende delta
gere i mødet:

Danmark: Ingeniørdo
cent Morten Ludvigsen, for
mand for Dansk Vejhisto
risk Selskab.

Finland: Administrativ
chef Raimo Salmi, formand
for den finske vej museums
komité. Museumsforstan
der Leena Sälejoki-Keikka
nen. Landskabsarkitekt Gö
ran Strandström.

Norge: Geir Paulsrud, le
der af norsk vejmuseum.

Sverige: Administrativ
chef Staffan Mejer. Vägdi
rektör Eric 0. Ström. Byrå
direktör Jan-Olof Monte
hus.

Som ledsagere deltog fru
erne Olivia Helmsdals, Kir
sten Olsen, Inga Ludvigsen,
Elisabeth Mejer og Ul
la-Britt Ström.

En umiddelbar reaktion,
da indbydelsen blev modta
get var: Hvad findes der dog
af vej historisk interesse på
de fjerne øer i Atlanterha
vet? Efter besøget deroppe
er man blevet klogere.
Transporter er i dette år
hundreder gradvis gået fra

søtransporter til landtrans
porter, hvad der har haft
meget stor indflydelse på
det færøske samfund.

Det vigtigste færøske
transportmiddel var indtil
begyndelsen af det 20. år
hundrede den færøske båd,
en slank klinkbygget robåd
med 4 til 10 årer. Dette var
en naturlig konsekvens af, at
alle bebyggelser på Færøer
ne bortset fra én ligger ved
kysten. Sejladsen har været

stærkt afhængig af de perio
diske tidevandsstrømme
»Vestfaldet« og »østfaldet»,
der optræder i de færøske
farvande. Malende beskri
velser af disse bådtranspor
ter er f.eks. givet af forfatter
ne William Heinesen og
Jørgen-Franz Jacobsen. Det
kan i denne forbindelse
nævnes, at der i den smukke
»Christianskirke fra 1963 i
Klaksvig, i stedet for en mo
del af en fregat eller lignen

de, under loftet er ophængt
en virkelig båd af gammel
færøsk type, der har tilhørt
Nordø’s præstegæld.

Landværts transporter
foregik fortrinsvis til fods ad
stier afmærket med varder.
Heste brugtes kun sjældent.

Bestemmelsen om skyds
ning d.v.s. befordring afrej
sende går helt tilbage til
Magnus Lagabøters lands-
lov fra 1278. Senere forskrif
ter herom er givet i Chr. V
norske lov, hvori det hedder
at »øvrigheden skal overalt
beskikke visse personer,
som både til lands og til
vands skulle forskaffe rej
sende mands fordringsskab
for den pris, som af Kongen
sat vorder«. Særlig lov om
skydsning på Færøerne er
givet 18/3 1865. Skydsning
blev først afskaffet i 1922,
præsteskydsning endog
først i 1936.

11833 blev der anlagt en
vej — tørvevejen eller lande
vejen — til tørveskær vest for
Thorshavn, men ellers var
der kun liden vejbygnings
aktivitet før begyndelsen af
det 20. århundrede. Der fin
des et interessant dokument
en »Designation» over de til
landfogedembedet på Færø
erne henhørende inventa
riegenstande m.v. fra 1858.
For modtagelsen er kvitteret
af Hannes Christian Stein-
grim Finsen, der var landfo
ged på Færøerne 1858-71,
fader til den berømte læge
og nobelpristager Niels R.
Finsen, for hvem et mindes-
mærke er rejst i hans fødeby
Thorshavn. Nævnte »De-

Dansk
Vejhistonsk
Selskab

1

- .---. - -

Lk

Fig. 1. Landingsplads ved Gjov på nordspidsen af østerø.
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signation indeholder føl
gende fortegnelse over:
Redskaber til Veiarbejders
fremme ved Thorshavn
4 Koben af jern, meget

slidte
3 Spader med egeskafter og

jernskiver på skafterne,
ubrugelige.

4 Leerhakker med do.
2 Mukkerter en større og

en mindre, den større er
ubrugelig.

4 Hjulbøre, hver med 2
hjul, en af dem
beskadiget.

4 Seler til samme, aldeles
rådne og ubrugelige.

1 Jernbeslagen steenslæde
afeeg.

2 do. Hammere.
1 do. stempel eller såkal

det jomfru til 4 mand, 2
af håndgrebene ere
knækkede.

Denne »materielpark» er
man næppe kommet langt
med.

Fortegnelsen rar én til at
tænke på H.C. Andërsens
»To jomfruer» fra 1854 om
de to jomfruer ved veivæse
net, der ikke ville lade sig
kalde »Stempel».

I årene 1914-16 byggedes
en vej på Sandø og i 1920 en
vej fra Thorshavn til Velbe
stad og Kirkebø. 11922 kom
den første bil til Færøerne
og herefter byggedes en del
veje, således at færdsel med
biler kunne supplere bådtra
fikken. Der blev lagt særlig
vægt på, at bygder, der lå
ved de mest udsatte Ian
dingssteder fik vej forbindel
se til havn eller mindre ud
satte landingssteder. Et mål,
der var nået omkring 1955.

Efter beslutning i lag
tingssamling 1954/55 blev
vejbevillingerne væsentligt

forøget, med det resultat, at
vejnettet i 1985 er så udbyg
get, at samfærdselen på og
mellem de større øer i over
vejende grad sker med bil og
færge. Fig 4 og fig. 5 viser
landsvejene på Færøerne i
1955 og 1985, en impone
rende udvikling.

11985 indgår i vejnettet
17700 m tunnel, hvoraf
5500 m er dobbeltsporede
og 12200 m enkeltsporede.

11973 blev der bygget en
220 m lang vejbro mellem
Strømo og Østerø »At
lant-broen» kaldet. Dæm
ning er bygget mellem
Bordø og Viderø.

Det egentlige vejhistori
ske møde, ved hvilket der
var indlæg fra de 5 deltagen
de lande foregik på Hotel
Borg i Thorshavn den 28.
maj. Referat fra dette møde
foreligger endnu ikke.

De øvrige dage formede
sig i hovedsagen som en
spændende Ca. 350 km lang
busrejse på Vågø, Strømo,
østerø, Bordø og Viderø un
der hvilken gamle og nye
veje blev besigtiget tillige
med gamle udgravede vikin

4û /1 /171r7 1/I Z’e,,)-,,/e’ /,‘l(
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Fig. 2. Varde mellem Kirkebø og Velbestad på Strømø, ved siden af mo

derne asfaltvej. I baggrunden ses Kolter og Vågø.
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Fig. 3. Del af )Designa tion» af 14’ juni 1858, underskrevet af Randrupp og kvitteret at H. Finsen.
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Fig. 9. Gammelt bydgemiljø fra Nordregøte på østerø.

gehuse, igangværende ar
kæologiske udgravninger og
andet af historisk interesse.

Deltagerne fik på rejsen et
fantastisk indtryk af den
storslåede færøske natur og

de vanskeligheder samfærd
sel i tidligere tider har været
forbundet med.

Efter en festlig afslut
ningsmiddag med landssty
ret, repræsenteret ved lands-

styremand (minister) Dani
elsen som vært, fik deltager
ne lejlighed til at prøve den
færøske dans under afsyng
ning af visen om hr. Sin
clair. Et fornøjeligt punk

tum for en enestående ople
velse.

Morten Ludvigsen.

,
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Fig. 6. Bro mellem Strømø og østerø bygget 1973. Fig. 7. Udgravede vikingehuse ved Kvivig på Strømø.

Fig. 8. «Kalvelien. Tidligere præsteenkesæde ved Midvåg på Vågø.
Kendt fra «Barbara af Jorgen-Frantz Jacobsen.
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Nyt fra vejsektorens leverandører

Redaktionen har modtaget følgende fra Langelands Kemiske Fabriker:

Målene har været, at opti
mere de lystekniske egenska
ber således, at man altid som
trafikant føler sig tryg på
vejen. Hidtil har det ikke
været muligt, at finde en løs
ning på den manglende re
flektion, specielt i regnvejr,
hvor der på alle hidtil kendte
traditionelle markeringer
danner sig en vandfilm, som
hindrer reflektionen. Dette
problem er nu løst effektivt.

Reflekterer i regnvejr
Systemet kaldes »Longflex,
og er i princippet en kon
stant afbrudt linie, idet de
nyudviklede maskiner ud-
lægger det thermoplastiske
materiale i små på kørsels
retningen vinkelrette striber
med 5-8 cm mellemrum og
1-3 cm »lange, således at
vejstriberne fremtræder
som linier, når man ser dem
fra bilen, men i virkelighe
den er små rumlestriber
med plads imellem, således
at regnvand kan løbe uhin
dret ud til siden og således,
at den lodrette kant afalle de
små vinkelrette striber ka
ster alt l’set fra billygterne
til bage uhindret, fordi der
ikke kan dannes vandfilm på
disse kanter. Disse små lod
rette kanter har samtidig
den virkning at reflektionen
bliver direkte, idet perlernes
reflektion nu understøttes i
hele deres facon.

Der er dermed opnået en
langt stærkere reflektion un
der alle forhold samtidig
med, at det uløselige pro
blem med reflektionen i
regnvejr er løst.

Rumlevirkning
Systemet har sine helt klare
fordele, når dette anvendes
på kantlinier, idet de små
tværgående striber er ca. 2-3
mm høje og ligger med ca.
5-8 cm mellemrum. Når bi
lernes hjul kommer ud på
kantlinierne, giver de en be
hagelig rumlen, som helt
klart vækker en søvndøsig
bilist, men ikke er voldsom
mere end, at de omkringlig
gende beboere ved vejen ik
ke generes væsentligt.

Lang levetid og
regenererer
»Longflex< udføres med AIS
Langelands Kemiske Fabri
kers velkendte thermoplasti
ske materialer, hvilket bety
der, at den lange levetid som
er kendt fra firmaets hidtidi
ge produktion er bevaret i
dette nye produkt. Firmaet
har igennem mere end 20 år
fortsat udviklet de thermo
plastiske materialer, og intet
andet produkt har hidtil
kunnet konkurrere med alle
de egenskaber man efter
hånden har faet i disse pro
dukter. Den velkendte rege
nererende virkning, hvor

dækaftryk vaskes automa
tisk af, hver gang det regner,
er bevaret, samtidig med at
reflektionen hele tiden beva
res igennem hele nedslid
ningen.

Andre produkter mister
reflektionen
Mange andre materialer har
igennem tiden været afprø
vet, ikke mindst har man af
prøvet to-komponentpro
dukter. Dels er disse pro
dukter langt dyrere i anven
delse, og dels har det altid
vist sig, at to-komponent
permanente striber meget
hurtigt mister reflektionsev
nen og bliver »døde«. Arsa
gen til dette fænomen er, at
to-komponent bindemid
delhinden er så hård og
holdbar, at reflektionsper
lerne vedbliver at være om-
hyldet, og derfor ikke er
istand til at komme frem og
reflektere. De perler, der er
indstøbt i de thermoplasti
ske materialer, er selvren
sende, fordi sammensætnin
gen afbindemidlet og fyld-
stofferne igennem årene er
faringsmæssigt er tilpasset
hinanden, således at ned
slidning og perlernes frigø
relse følges ad.

Langeland’s renomé er
endnu engang styrket
Mange andre firmaer har
forsøgt sig med thermopla

stiske markeringer i Dan
mark, og specielt større fir
maer introducerer for tiden
to-komponent produkter,
men det har vist sig at AIS
Langelands Kemiske Fabri
kers produkter specielt in
denfor de thermoplastiske
materialer, hidtil har haft
den erfaringsmæssigt læng
ste levetid i det danske kli
ma, årsagen hertil findes
givetvis i den stadige udvik
ling af produkterne, især bi
ndemidlerne, som idag er
sammensat af omkring 10
forskellige ting, der giver
optimale vedhæftnings
egenskaber og tilpas hård
hed samtidig med en pas
sende elasticitet, der forøger
stribernes levetid. AIS Lan
gelands Kemiske Fabriker
har ikke gør skiltet med det
te, men man kan hæfte alle
»pop<-udtrykkene på såsom
modificeret, klæbeforbed
ret, tixotropisk o.s.v. — alt
sammen erfaringer, der er
indbygget i firmaets pro
dukter.

»Langeland< udfører nu
langt den største mængde
striber i Danmark, dels på
grund affirmaets høje kvali
tet, men også på grund af
den store effektivitet, som
striberne udføres med. Gen
nemsnitsancienniteten for
firmaets stribeformænd lig
ger over 10 år, hvilket tilsik
rer god linieføring, og at
flugter og regler altid er i or
den. Med firmaets nye pro
dukt »Longflex« er der skabt
en sikring af firmaets fort
satte udvikling.

Langeland kan alt
indenfor vejmarkering
Firmaet kan hjælpe på alle
områder indenfor opstrib
ning. Maling, spraydåser,
tape o.s.v. indgår i program
met.

Nyt vejmarkeringssystem der
øger trafiksikkerheden
»Longflexc
AIS Langelands kemiske Fabriker, introducerer i år et helt nyt og epoke
gørende markeringssystem for permanent vejmarkering.



DANSK VEJTIDSSKRIFT NR. 10 • 1985 259

»Premark eksporteres
til mange lande
A/S Langelands Kemiske
Fabriker’s prefabrikerede
thermoplastiske marke
ringsprodukt er nu blevet så
kendt ude i verden, at pro
duktet eksporteres så langt
væk som til Australien. Det
te »gør det selv< permanen
te markeringsprodukt er
meget prisbilligt samtidig
med at hoidbarheden, som
er udviklet i firmaets ther
moplastiske materialer også
er indbygget i dette pro
dukt.

Langeland smelter også
is
Ice-Foe er en issmelter, der
er miljøvenlig og effektiv,
den kan smelte is helt ned til
÷ 50°C, et morsomt pro
dukt, som firmaet har haft
meget succes med i vinteren
1984-85.

Ny medarbejder hos
Kemp & Lauritzen
Kemp & Lauritzen har ansat
Henrik Fischer, 37, som
salgsingeniør. Hans primæ
re ansvarsområde er projek
tering og salg af trafiktekni
ske anlæg. Henrik Fischer
kommer fra Københavns
Amtskommunes tekniske
forvaltning, hvor han bl.a.
var beskæftiget med trafik-
teknisk planlægning, trafik
sikkerhed og -analyse.

Voldgiftsretten for byg
ge- og anlægsvirksom
heds kendelse af 3. no
vember 1983 i sag C
1106.

Entreprenør S AIS
(adv. Kaare Pedersen,
Kbh.) mod Bygherre B
(kammeradvokaten)
mod Ingeniørfirma I AIS
(adv. Balihausen, Kbh.).

Entreprise — beskadi
gelse — udgravningsska
de. Entreprise — mod-
regning — erstatnings
krav.

En entreprenør, der hav
de påtaget sig at udføre et
havneanlæg, ramte under
udgravningsarbejder en
olieledning, hvorved en
mængde olie strømmede
ud. Bygherren fratrak ved
afregningen til entreprenø
ren dels kommunens om
kostninger til oprensning og
dels et beløb modsvarende
et krav fra oliens ejer for mi
stet olie.

Under hensyn til de givne
oplysninger om olielednin
gens placering fandtes det
ikke uforsvarligt eller dog
kun uforsvarligt i ret ringe
grad, at entreprenøren hav
de fortsat gravearbeidet.
Entreprenørens folk fandtes
imidlertid at have begået så
danne fejl, at entreprenøren
var erstatningsansvarlig, da
gravemesteren ikke straks
efter beskadigelsen havde
tilkaldt pladsingeniøren, og
da pladsingeniøren den føl
gende morgen, da han kom
til stede, ikke havde taget de
fornødne forholdsregler for
at undgå eller begrænse føl
gerne af beskadigelsen.

Bygherren fandtes beret
tiget til at modregne, da

bygherren hæftede for beta
lingen af kommunens reg
ning for oprensning, og
med hensyn til betalingen
for den mistede olie, da oli
ens ejer ligesom bygherren
var en statsinstitution. Er
statningskravet for mistet
olie blev dog skønsmæssigt
nedsat.

Voldgiftsretten for byg
ge- og anlægsvirksom
heds kendelse af9. marts
1983 i sag C 1007.

Entreprenør E AIS
(adv. Søby, Kbh.) mod
Bygherre B (kammeradvi
katen).

Entreprise — bundfor
hold — oplysningspligt.

En entreprenør, der hav
de påtaget sig at udføre en
motorvejsstrækning, kræ
vede tillægsvederlag under
anbringende af, at der ikke i
selve udbudsmaterialet var
givet fyldestgørende oplys
ninger om, at jorden var me
re vandholdig, end det måt

te påregnes. Der henvistes
til, at der i udbudsmateria
let kun var oplysning om, at
der forelå geotekniske rap
porter, men uden gengivel
se af indholdet af disse. Det
blev endvidere gjort gæl
dende, at der påhvilede byg
herren ansvar for vanskelig
hederne med bundforholde
ne, idet jorden måtte anses
som en bygherreleverance,
jfr. AB § 20, stk. 1.

Entreprenørens påstand
kunne ikke tages til følge, al
lerede fordi oplysningerne
om jordbundsforholdene
ikke gav udtryk for risiko for
arbejdet med jorden, der
væsentligt oversteg den risi
ko for usædvanligt vejrlig,
som i almindelighed måtte
tages i betragtning af en
jordentreprenør, lige som
det ikke kunne antages, at
bemærkningen ville motiv
ere en jordentreprenør til en
særlig forhøjelse afentrepri
sesummen. AB § 20, stk. i
fandtes ikke at kunne anven
des.

Jurist og økonomiforbundets
Forlag

Kendelser om
Fast ejendom

INTERNATIONAL
WINTER

ROAD
CONGRESS

1986

TAMPERE, FINLAND, 25—27.21986
CONGRES INTERNATIONAL DE LA VIABILITE HIVERNALE
KANSAINVÄLISET TALVITIEPÄIVÄT
INTERNATIONELLA VINTERVÄGDAGAR
INTERNATIONALER WINTERSTRASSEN.KONGRESS
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FRA DOMSTOLENE:

Erstatning for arealer
belagt med servitut om
byggelinie

arealer da blev handlet,
tive beliggenhed.

Til anlæg afAlssundbrovejen
foretog ekspropriationskom
missionen i marts 1977, hen
holdsvis i januar 1978, eks
propriation af arealer fra to
ejendomme på Als, beliggen
de ved Alssund.

Begge de nævnte ejendom
me blev på ekspropriations
tidspunktet drevet som land
brugsejendomme.

Den ene af de to ejendom
me blev ved byudviklings
plan for Sønderborgegnen af
5. november 1962 henført til
mellemzone og ved bygnings
vedtægt af 27. december 1963
udlagt til boligbebyggelse,
dog kun etagebebyggelse, og
således at dele af området ag
tedes søgt forbeholdt instituti
onsbebvggelse af offentlig ka
rakter. Arealet har herefter fra
ikrafttrædelse af by- og land
zoneloven d. 1. januar 1970
været placeret i byzone. Ved
partiel byplansvedtægt af 20.
december 1974 blev hele den
førstnævnte ejendom og en
del af den anden ejendom ud
lagt til offentlige formål, bl.a.
hospitalsbvggeri. Herved blev
også denne del af sidstnævnte
ejendom henført til byzone.

og til arealernes attrak

Ved skrivelse af 20. maj
1974 pålagde Sønderjyllands
amtsråd på vejdirektoratets
vegne arealer af de to ejen
domme servitut om byggeli
nie i henhold til lov om of
fentlige veje § 35 til sikring af
anlægget afAlssundbrovej en.

Byzonejorden blev ved 15.
almindelige vurdering på den
førstnævnte ejendom vurde
ret til 15,- kr. pr. m2 og på den
anden ejendom til 8,- kr. pr.
m’. På sidstnævnte ejendom
blev byzonejorden ved 16. al
mindelige vurdering sat til
12,- kr. pr. m’.

Ejerne krævede foruden
ulempetillæg en erstatning på
5,- kr. pr. m’ for landzonejord
og 35,- kr. pr. m’ for areal af
byzone.

Vejdirektoratet gjorde gæl
dende, at en pris på 35,- kr. pr.
m2 var urealistisk på det på
gældende sted på grund af
byggeliniepålægget og by
planvedtægtens bestemmel
ser. Ganske vist var byggelini
en ikke nævnt i byplanved
tægtens tekst, men man kun
ne af det tilhørende kortmate
riale se, at byzonegrænsen var
sammenfaldende med den

kommende hovedlandevej s
midtlinie, og en del afbyzone
arealet var derfor på kortbila
get angivet som fremtidig vej.
På kortmaterialet var der tilli
ge indtegnet en vejbyggelinie
(beskyttelsesbyggelinie i hen
hold til naturfredningsloven)
150 m fra den kommende
vejgrænse. Ejerne kunne der
for ikke uden videre udnytte
byzonearealerne til bebyggel
se m.v. Hertil kom, at der på-
hvilede en del af den først
nævnte ejendom kystbyggeli
nie i henhold til naturfred
ningsloven, hvorfor dette are
al ikke kunne have samme
værdi som byzonearealer, der
kunne bebygges.

Ekspropriationskommis
sionen kunne ikke give an
lægsmyndigheden medhold i,
at byzonearealer, der var be
lagt med byggelinieservitut,
skulle betales med en lavere
pris end prisen for tilgræn
sende arealer, der kunne be
bygges, da kommissionen ik
ke kunne medgive, at et byg
geliniebelagt areal skulle be
tragtes som værdiløst på
grund af byggeliniepålægget,
eller at værdien skulle fastfry
ses fra tidspunktet for byggeli
niepålægget. En byggelinies
formål er ikke at holde areal-
prisen nede, men alene at sik
re arealet mod fordyrende be
byggelse og lignende foran
staltninger. Da der ikke kunne
ydes nogen erstatning for sel
ve bvggeliniepålægget, var
det kommissionens opfattelse,
at arealer belagt med byggeli
nieservitut måtte betales med
dagspris ved afståelsen.

Ekspropriationskommis

sionen kunne ikke være enig
med vej direktoratet om, at en
forholdsmæssig lavere areal-
pris måtte være en følge af
byplanvedtægtens bestem
melser og kortbilag. Allerede
fordi vej arealet ikke var udlagt
ved byplanvedtægten, kunne
det ikke tillægges nogen vægt,
at vejarealet var vist på det til
byplanvedtægten hørende
kortbilag. Ved byplanvedtæg
ten var byzonearealet forbe
holdt til offentligt formål,
blandt andet hospitalsbygge
ri, og efter det oplyste for
mentlig i det væsentlige tænkt
som friarealer.

Da fremtidige friarealer
indgik som et naturligt led i
enhver større ny bebyggel
sesplan, og da disse arealer ik
ke i afgiftsmæssig henseende
var undergivet nogen særskilt
behandling, var det ekspro
priationskommissionens op
fattelse, at disse arealer burde
betales med en pris, der på
det nærmeste var sammenfal
dende med prisen for de area
ler i vedtægtsområdet, der
kunne bebygges. Hvad ende
lig angik kystbyggelinien, var
det ligeledes kommissionens
opfattelse, at dette bånd i det
foreliggende tilfælde var uden
større indflydelse på arealpri
sen, da arealet ligesom de
øvrige af byplanvedtægten
omfattede arealer som friareal
kunne indgå som naturligt
led i en samlet bebyggelses
plan, og heller ikke kystbyg
gelinien havde medført nogen
ændret afgiftsmæssig behand
ling af arealet.

For landzonejord fastsatte
ekspropriationskommissio

Højesteret har statueret, at erstatningen for nog
le arealer, der blev eksproprieret til vejanlæg, og
som var belagt med servitut om byggelinie, ikke
skulle nedsættes på grund at byggelinierne,
men måtte ud måles under hensyn til de formål,
hvortil arealerne inden ekspropriationen var
planlagt anvendt, til de priser, hvortil tilsvarende
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nen herefter en erstatning på
40.000 kr. pr. ha og for arealer
afbyzone er erstatning på 30,-
kr. pr. m2.

Vejdirektoratet indbragte
sagerne for taksationskom
missionen, der nedsatte er
statningerne for byzonej orden
til 28,- kr. pr. m2, men stadfæ
stede arealprisen på 40.000,-
kr. pr. ha for landzonejord.

Vej direktoratet indbragte
herefter sagerne for Vestre
Landsret og nedlagde påstand
om, at arealerstatningerne for
byzonejord for den ene ejen
dom skulle sættes til 4,- kr. pr.
m2 for 20.100 m2, der var be
liggende inden for vejudvidel
seslinien og derfor ikke kunne
medregnes ved beregningen
af bebyggelsesprocenten for
byzonejord på ejendommen,
8,- kr. pr. m2 for 15.300 m2,
der lå mellem vejudvidelsesli
nien og byggelinien og derfor
kunne medregnes ved bebyg
gelsesprocenten og 15,- kr. pr.
m2 for 11.000 m2, der i forbin
delse med ekspropriationen
og vej anlægget blev frigjort
fra byggeliniepålægget.

For den anden ejendoms
vedkommende påstod vejdi
rektoratet arealerstatningen
for byzonejord til 4,- kr. pr. m’
som for landzonejord.

Vejdirektoratet gjorde un
der retssagen gældende, at så
vel ekspropriations- som tak
sationskommissionen havde
anvendt forkerte principper
ved udmålingen af ekspropri
ationserstatningen for byzo
nej ord.

Vejdirektoratet gentog argu
mentationen fra forhandlin
gerne med ekspropriations
kommissionen og anførte
yderligere, at ejerne ikke hav
de fremsat begæring om over
tagelse af byggeliniearealerne
inden ekspropriationen og
derfor havde tilkendegivet, at
de ikke anså byggelinierne for
at afskære dem fra en udnyt
telse af arealerne, der var øko
nomisk rimelig og forsvarlig
under hensyn til arealernes
beliggenhed og øvrige beskaf
fenhed, og som svarede til ud
nyttelsen af de tilgrænsende

arealer. Vejdirektoratet gjorde
også gældende, at der måtte
tages hensyn til, at vejanlæg
get havde medført en værdi-
forøgelse for ejendommene,
der måtte bringes til fradrag i
ekspropriationserstatninger
ne.

Vestre Landsret frifandt
lodsejerne og udtalte i præ
misserne, at den omstændig
hed, at vejdirektoratet havde
sikret gennemførelsen af ho
vedlandevej sforlægningen
ved byggeliniepålæg, ikke gav
grundlag for at nedsætte de
ekspropriationserstatninger,
som lodsejerne havde krav på.

Erstatningerne for ekspro
priation af byzonearealerne
fandtes at burde udmåles un
der hensyn til de formål,
hvortil arealerne inden eks
propriationerne var planlagt
anvendt, de priser, hvortil til
svarende arealer da blev hand
let, og arealernes attraktive
beliggenhed tæt ved Alssund
og Sønderborg by.

Der fandtes heller ikke
grundlag for at nedsætte er
statningen for den del af area
lerne, der lå søværts strand
byggelinien.

Højesteret stadfæstede en
stemmigt landsrettens dom i
henhold til dens grunde (U. f.
R. 1984 - 276).

E J. Boas

Et længe næret ønske i såvel
entreprenørbranchen som
på ingeniørskolerne er nu
ved at gå i opfyldelse. Fra
foråret starter en gæstelæ
rerordning, så entreprenø
rer fra en lang række firma
er kan optræde som forelæ
sere på de forskellige ud
dannelsessteder.

»Gæsteordningen tjener
bl.a. to væsentlige formål:
At sikre, at undervisningen
af kommende bygningsin
geniører bliver så relevant
som muligt, og at vække de
vordende ingeniørers inte
resse for entreprenørfaget,
hvor der længe har været og
fortsat vil være god beskæf
tigelse», siger direktør Kar
sten Jørgensen, Esbjerg.

Karsten Jørgensen er
medlem af Entreprenørfore
ningens bestyrelse og har
været en af drivkræfterne
bag etableringen af den nye
gæstelærerordning. Ved en
række møder og konferen
cer, bl.a. på Entreprenør-
skolen i Ebeltoft, har repræ
sentanter for Entreprenør-
foreningen og lærere fra de
forskellige ingeniøruddan
nelser i fællesskab udstuk
ket retningslinierne for gæ
stelærerordningen. Man er
nu så vidt, at en række fir
maer har stillet gæstelærere
til rådighed for ingeniørsko
lerne, som vil kunne byde
på forelæsninger i emner

— planlægning og udførelse
af totalentreprise.

— planlægning og udførelse
af fagentreprise.

— entreprenørrollens ud
vikling gennem tiderne.

— planlægning, styring og
udførelse af udlandsar
bejde.

— ingeniørens vilkår ved
udlandsarbejde.

— specielle udførelsesmeto
der.

— EDB i bygge- og anlægs
virksomhed.

— resultatcentre i virksom
heder.

— risikostyring og succes-
siv kalkulation.

— kvalitetsstyring og kon
trol.

— byggeeksport.
— renoveringsopgaver.
— administration på en

byggeplads.
— indkøb.
— tilbudsgivning.
»Der er kort sagt tale om, at
de folk, der har de praktiske
erfaringer i entreprenør-
virksomhederne, skal være
med til at give ingeniørud
dannelserne et indblik i den
verden, som nye bygnings
ingeniører skal ud i», siger
Karsten Jørgensen. »Vi er i
E n t r e p r e n ø r fo r e n ingen
meget glade for at det lykke
des at få en gæstelærerord
ning etableret, og vi er ikke
mindst glade for det samar
bejde vi hermed har fået
med DTH, DIA, AUC og
de forskellige teknika».

Entreprenorer underviser
vordende ingeniører

som:

Dansk Vejtidsskrift

eneste specialbiad for vej- og trafikteknikere
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Nyt fra Vejdirektoratet

det gør Vejdirektoratet her og nu...

Nye
rapporter

The PM System, »System for Manage
ment of Pavement Maintenance» Vej-
direktoratets drifts- og vedligeholdel
sesafdeling, august 1985 (engelsk ver
sion).

I rapporten om PM systemet, der
indgår som en del at det generelle
«Road Management Systemc, indgår
en beskrivelse af følgende funktioner:
— databaser og edb-programmer til

lagring at data, å jourtøring og ud-
træk af data.

— metoder til vurdering at belægnin
gers strukturelle kapacitet og over
fladenedbrydning.

— edb-programmer til bestemmelse
at optimale saneringsstrategier, til
at skønne belægningers tilstand
fremover og til at fastlægge det
budgetniveau, der vil give det be
dste udbytte at investeringer i vej-
vedligeholdelse.
PM systemet har været under udvik

ling siden 1972 og er stadig genstand
for ændringer og udbygning, dels på
grund at systemets egen feedback.

»Vinterijeneste — fugtsalt», Vejdi
rektoratets drifis- og vedligeholdelses
afdeling, september 1985.

Rapporten er udarbejdet at en ar
bejdsgruppe, som »Udvalget vedr, vin
tertjeneste på det overordnede vej net»
nedsatte i januar 1985. I arbejdsgrup
pen sad:.Afd.ing. P.S. Jeppesen, Nord
jyllands amtskommune, direktør Ole
Thomsen, fa. EPOKE og akademiinge
niør Jette Jaquet, Vejdirektoratet.

Rapporten behandler 3 principielt
forskellige metoder for fremstilling og
anvendelse at fugtsalt, erfaringer med
anvendelsen og en økonomisk vurde
ring at indførelsen at fugtsalt.

Ny målevogn
Statens Vejlaboratorium har konstru
eret en ny målevogn, en deflektograf,
til at måle vejes bæreevne.

Som udtryk for bæreevnen måles
vejbelægningens nedbøjning under
den bageste aksel i begge spor.

Akseltrykket kan varieres, men vil
under måling normalt være 10 tons
(100 kN).

Deflektografen kører under måling
med en konstant hastighed på Ca.
km/t. Den 5 m lange målebro fremfø
res diskontinuerligt. Under en måling
står målebroen stille på vejbanen, helt

-uafhængig af sættevognen. Mellem
målingerne løftes målebroen op af en

lille transportvogn, føres 10 m frem
og placeres igen på vejbanen, hvor
næste nedbøjningsforløb skal måles.

Akslen på sættevognen er drejelig
og styres automatisk under målingen
ved hjælp af infrarødt lys.

Køretøjets længde er konstant 17,5
m under måling og 13,5 m ved almin
delig transportkørsel.

Forløbet af belægningens nedbøj
ning registreres grafisk på et elektro
nisk display, og de data, der karakteri
serer nedbøjningskurverne, bl.a. de
maksimale nedbøjninger og krum
ningsradier, registreres på floppy disk.
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Cykelruter
Fredag den 13. september indviede
trafikministeren, på cykel — selvføl
gelig, den nye ca. 1,5 km lange cykel-
rute, kaldet »Rosenkilderuten<, der
skal sluse cyklisterne sikkert gennem
den labyrint af smalle krogede gader i
Helsingørs gamle bykerne.

Helsingør er den anden af de fire
byer, hvor sådanne cykeiruter anlæg
ges. Mejigadeturen i Arhus åbnedes
den 23. august i år. Senere følger
Odense og Herning.

Af tallene for registrerede trafik
ulykker fremgår det, at det er 4 til 6
gange så farligt at køre i km på cykel
som at køre 1 km i bil. Samtidig er det
konstateret, at ¾ af trafikulykkerne
sker i byområder. På baggrund heraf,
og efter opfordring fra Dansk Cyk
listforbund, bevilgede trafikminister
Arne Melchior 10 mio. kr. til forsøgs
anlæg af cykelruter gennem tætte by
områder.

De 10 mio. kr. blev fordelt med 3,5
mio. kr. til hver af byerne Odense og
Helsingør og 1,5 mio. kr. til hver af
byerne Herning og Arhus. Det er de
respektive kommuner, der står for
proj ekterne.

Vej direktoratet og kommunerne
gennemfører et omfattende registre
ringsarbejde med indsamling af erfa
ringer fra forsøgsprojektcrne.

Noget om fugtsait
Torsdag den 12. september blev der
afholdt et seminar om »fugtsalt«, ar
rangeret af firmaet EPOKE, som fa
brikerer bl.a. saltspredere. Deltagerne
i seminaret var amtskommunernes og
kommunernes vejteknikere. Fra Vej-
direktoratet deltog Jette Jaquet, som
bidrog med et indlæg om fugtsaits
indvirkninger på isglatte veje. Jette
Jaquet har ligeledes skrevet et afsnit i
den rapport om »Vintertjeneste, fugt
salt«, som forelå på dagen.

Fugtsalt er en blanding af alm.
kogsalt (NaCI) med en vandig saltop
løsning, enten af kogsalt, eller, hvis
man vii sikre sig mod særlig lave kul
degrader, af kaiciumkiorid (CaCij.
Fordelene ved at anvende fugtsalt er,
at det udspredte materiale bliver lig
gende på vejen og ikke blæses væk af
bilerne. Fugtsait virker også hurtigere
på veje, hvor der allerede er dannet is-
lag. Endvidere kan saltspredere med
fugtsalt køre hurtigere, da fugtsalt er
tungere og falder hurtigere ned på ve

Operation pletrensning
Selvom det endnu ikke er vinter, ar
bejder Vejdirektoratet allerede nu på
at øge trafiksikkerheden for de kom
mende vintre.

Det er »operation pletrensning<,
der er igang, hvor Vej direktoratet ar
bejder på at lokalisere og fjerne de
»hvide pletter« — vejstrækninger, der
er mere udsatte end andre for at blive
glatte ved vintertide. Vejdirektoratet
udlægger i disse dage en ny type vej-
belægning med indbygget salt, Vergli
mit, som forsøg på 22 forskellige
prøvefeiter på hldv. 136 og 141 syd for
Ølstykke og nord for Slangerup.

Ved den ny og mere effektive meto
de ibiandes Vergiimit en overfladebe
handling, og blot i størrelses forholdet
1:10 af hidtil anvendte mængder salt,
der ibiandes i slidiag.

Ved forsøget afprøves saltet i en
række typer overfladebehandling.
Verglimit, der er ret kostbart, er en
schweizisk opfindelse, som anvendes
over hele verden, bi.a. i USA, Canada
og Japan, men her kun i tykke asfalt
lag og ingen steder i overfladebehand
ung som i Danmark. Merprisen ved
den danske metode bliver derfor kun
af mindre omfang og betyder til gen
gæld øget trafiksikkerhed.

De 22 prøvefelter, der hver er ca.
200 m lange, viii de kommende vintre
blive holdt under observation af Vej-
direktoratet, og hvis forsøget er vel
lykket, er der udsigt til, at de »hvide
pietter« på hovedlandevejene snart er
fjernet. De igangsatte forsøg er plan
lagt af Vej direktoratet i samarbejde
med Frederiksborg amtskommune og
udføres af Marius Pedersen A/S.

jen.

cykelriae genne,n Odense byinidte. Det er den længste af de fire projekterede cykelritte,: Den
o,nJ’atter i alt Ca. 3 km ‘i’ej og koimner til at koste Ca. 8 mio. kr.



•...

Phønix kender ingen
grænser, når det
gælder rådgivning
og udførelse
af vejentrepriser
Vejspecialisterne fra Phønix har den
nødvendige erfaring, også når de
lidt mere specielle opgaver skal løses.
BI.a. har Phønix adskillige gange
været i Libyen for at bygge veje i
samarbejde med Danfarm Contrac
tors, ligesom der er udført en række
entrepriser på Grønland.

Arbejdsopgaverne har f.eks. været
levering og udlægning af flere hun
drede tusinde m2 bære- og slidlags
materia ler.
Dansk vejbygning, når det er bedst.

Kontakt Phønix’ Vejspecialister,
når De har brug for en kompe
tent og konkurrencedygtig sam
arbejdspartner. Den faglige eks
pertise er grænselos.

PHØNIX
A/S Phønix Contractors

z6600 Veen


