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Gravplads fundet ved Udby hvor Sydmotorvejen Ron nede - Udby er under anlæg.
18 Skeletgrave fra romersk jernalder, Ca. år 250 e. Kr. blev afdækket.

Det rige smykkeudstyr viser, at det er kvinde- og barnegrave.
Det har været granvoksne kvinder, op til 180 cm i højden.
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Trafiksikkerhedsarbejdet
i Københavns Amt

På seminariet fremlagde for
valtningen et forslag til fly
strategi i det fremtidige arbej
de med at forbedre trafiksik
kerheden.
Forvakningens tilskyndelse
hertil var, at resultatet af de
senere års indsats med de
sikkerhedsfremmende vej-
foranstaltninger synes at vi
se, at det ikke længere er
muligt alene at bygge eller
ombygge sig til større tra
fiksikkerhed. Såvel politike
re som eksterne gæster kun
ne støtte forvaitningens for
slag, som nu indgår i Amts
rådets oplæg til Vej plan 88.

m.v.
Gennem årene er samlet
et meget stort datamateri
ale om uheld, som hidtil
har været for overvælden
de at bearbejde manuelt.
Med den nu foreliggende
edb-teknik vil det være
muligt at afprøve hypote
ser om detaljernes betyd
ning for de trafiksikker
hedsmæssige forhold, idet
hypoteserne kan sammen-
holdes med statistiske an
alyser af datamaterialet.
Edb-teknikken åbner end
videre muligheder for en
forbedret overvågning, i-
det udviklingen i uhelds
mønster, belastning på
vejnettet og udviklingen i

trafikanternes adfærd vil
kunne følges.

2. Tættere samarbejde
med politiet og andre
myndigheder
Stadig flere uheldsbilleder
antyder, at der ikke findes
trafiktekniske løsninger på
problemet (overskridelser
af hastighedsgrænser,
manglende respekt for det
røde lys og andre af færd
selslovens bestemmelser).
Der bør gøres et forsøg på
et udvidet samarbejde
mellem vejbestyrelse og
politi.

3. Lokal informations
virksomhed
En udadvendt informa

UDVIKLING 1956 1975 1985

Samlet vejlængde km
Veje med midterrabat km
Niveaufri vejskæringer
Niveaufri stiskæringer
Signalanlæg
Trafikarbejdet 108 km/år
Uheldsfrekvens u1106 km
(personskade)
Uheidstæthed ulkm
(personskade)

Heraf amtsveje

Trafikarbejdet 108 km/år
Uheldsfrekvens u1106
(personskade)
Uheldstæthed ulkm
(personskade)

tion, dels i forbindelse
med ovennævnte samar
bejde med politiet, dels til
almindelig holdningspå
virkning og oplysnings-
virksomhed om, hvilke ri
sici man udsættes for, vil
blive overvejet.
Det vil blive overvejet at
udsende brugervejledning
i forbindelse med ibrug
tagning af ny anlæg.

4. Utraditionelle initiati
ver
En række gældende be
st nelser er ofte til hin
der for hensigtsmssige
løsninger. Nogle lovbund
ne færdselsregler er i
praksis meget vanskelige
at overholde. Lette trafi
kanters adfærd er næsten

145 255 296
25 160 210

7 75 135
10 145 165

5 200 227
2,8 17,3 18,7

2,9 0,4 0,2

5,6 2,7 1,4

2,8 6,1 8,2

2,9 0,7 0,5

5,6 3,4 2,4

Civilingeniør L. Aa. Nielsen

I oktober 11987 afholdtes et seminar om trafiksikkerhed. I seminariet deltog
foruden medlemmer af Amtsrådets Udvalg for Teknik og Miljø, professor
N.O. Jørgensen, DTH, forskningschef Jørgen Christensen, Rådet for trafik
sikkerhedsforskning og afdelingsingeniør H.K. Hansen, Vejdirektoratet.
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Vario 4200.
Fræsedybde
ned til 150 mm.
Fræsebredde
trinløs variabel
fra 2,2-4,2 m.

— Affræsning af gamle asfalt
belægninger

— Betonfræsning
— Fræsning af tilslutningsramper—
— Profilfræsning

— Kanal- og vandrendefræsning
— Kantfræsning
— Rillefræsning gennemskæring

af asfalt og beton til f.eks.
gasrender)

Det er blot eksempler på, hvad
TARCO’s program i fræsere kan
præstere. Vor kapacitet har både
bredde og dybde til at løse enhver
opgave, og vi kører med den nyeste
teknologi i koldfræsning.

Ring og få mere at vide om TARCO’s program i fræsere. Eller få et tilbud.

lIÄiLco
TARCO VEJ A/S

Ve1afdeling Sjælland Vejafdeling Fyn
Lyngageren 63, DK-4000 Roskilde Ridderstien 38, Fjelsted, DK-5560 Arup

Telf. 023805 40 Telf. 0988 1717

Vejofdeling Jylland
Kongensbro, DK-8643 Ans By

Telf. 06 87 04 22
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umulig at forudse endsige
regulere.
Det vil blive undersøgt,
hvilke initiativer det er
mest hensigtsmæssigt at
søge gennemført.

Baggrunden
Siden 1972 har vi systema
tisk registreret uheldsoplys
ninger og anvendt disse i det
sikkerhedsfremmende arbej
de.
Den sikkerhedsmæssige ef
fekt er imidlertid blevet grad
vist mindre, og det er blevet
vanskeligere at finde på for
anstaltninger mod de reste
rende konstaterede uheldsbil
leder, som man tør tro på vil
give en målelig effekt.

Den hidtidige indsats
Forud for den systematiske
u.heldsbekæmpelses igang-

sætning har udførelse af an
lægsarbejder naturligvis også
haft en sikkerhedsmæssig ef
fekt. I 1950’erne og 60’erne
var en vældig anlægsaktivitet
i gang, og det blev taget som
en selvfølge, at det medførte
en forøgelse af sikkerheden.
Det gjorde det også, hvad
nedenstående opgørelse vi
ser:
Det ses bl.a., at over en 30
års periode er

Vejlængden fordoblet
Antallet af vejbroer
forøget 20 gange
Antallet af signalanlæg
forøget 45 gange
Trafikarbej det 6-dob-
let

vejene ikke indgår, har ud
viklingen været parallel her
med, omend knap så kraftig.
Resultatet er i realiteten
yderst bemærkelsesværdigt,
fordi udviklingen fortrinsvis
er sket i en periode, hvor
fremkommeligheden blev sat
i højsædet.
Om- og udbygningemes
gavnlige virkning på sikker
heden understreges yderlige
re af det på ovenstående plan
viste. Den viser de vejstræk
ninger, der i de nævnte år
var mest uheldsbelastede.
Det er fortrinsvist netop det
»gamle« vejnet, som ikke i
samme grad har raet del i de
store ombygninger og mo
derniseringer.
Man kan stille det spørgs
mål, om det er vor egen ind
sats, eller om det måske er
andre ydre omstændigheder,

der har bevirket det gunstige
resultat.
Det kan ifølge sagens natur
ikke bevises for den ovenfor
omtalte periode. Men hvad
har vor egen indsats været,
og hvad har den bevirket i
perioden med systematisk
uheldsbekæmpelse?

Nogle administrative in
itiativer
11971 indgik vi aftale med
politimestrene om systema
tisk registrering af uheld.
Reelt påtog vi os ansvaret for
overvågningen af sikkerhe
den på vore veje. Fra 1973
deltog kommunerne i regi
streringen.
11976 blev registreringen af
uheld landsdækkende, og
STIKK, d.v.s. Samarbejds
gruppen for Trafiksikkerhed
i Kommunerne i Køben
havnsområdet, blev oprettet.
Her udveksles erfaringer om
trafiksikkerhedsarbejdet.
11977 blev udgivet den før
ste rapport om trafiksikker
hed på Københavns Amts
veje. Samme år oprettedes
nogle ide- og projektgrupper
til trafiksaneringer på det
»gamle< vejnet.
11978 traf Amtsrådet beslut
ning om anlæg af cykelstier,
hvor disse manglede, samt
om indførelse af cykelfelter.
11980 afholdtes et trafiksik
kerhedsseminar med Udval
get for Teknik og Miljø, og
i Vejplan 80 indførtes her
efter retningslinier for trafik-
sikkerhedsarbejdet.
I 1982 afholdtes et seminar
med de 6 politikredse, og
den anden rapport om trafik
sikkerhed på Københavns
Amts veje udkom.
I 1983 nedsattes kryds- og
strækningsgrupper med hen
blik på udarbejdelse af for
slag til sikkerhedsfremmende
foranstaltninger på udpegede
lokaliteter. Der udarbejdedes
effektprognoser til priorite
ring af de stillede forslag.
I 1984 afholdtes et
resultatløst møde mellem
Amtsrådet og politimestrene
om brug af lokal færdsels

Uheldsfrekvensen for
mindsket 15 gange, og
Uheidstætheden for
mindsket 4 gange.

På amtsvejene, hvori motor-

I—/

1972—1975

1976—1979

1980—1982
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propaganda. I Vejplan 84
specificeredes retningslinier
ne for trafiksikkerhedsar
bejdet.
11986 udkom den hidtil sid
ste rapport om trafiksikker
heden på Københavns Amts
veje med en konklusion byg
get op over Vejplan 84’s ret
ningslinier og med en op
fordring til at tage nye initia
tiver i brug.

Anlægsforanstaltninger
nes betydning

Det er naturligvis ikke
mindst interessant at se,
hvorledes de foranstaltnin
ger, der er udtænkt med
uheldsmaterialet som bag
grund, har påvirket sikkerhe
den, efter at de er udført.
Der er foretaget en analyse af
sikkerhedseffekten på 65
mindre anlægsarbejder ud
ført i perioden 1970-1982 på
Københavns Amts vejnet.
De 65 arbejder består af 16,
hvor motiveringen for om
bygningen alene har været
sikkerhed, og 4 cykelstian
læg. De resterende 45 arbej
der er en blanding af
sikkerheds-, trygheds- og
fremkommelighedsprojekter.
Analysen består i at beregne
den gennemsnitlige årlige
uheldsbesparelse fra udførel
sesåret til 1985 i forhold til
uheldstallet i en 3-årig førpe
riode. Man fur herved et mål
for de enkelte projekters bi
drag - til forøgelse eller ned
sættelse - af det samlede årli
ge uheidstal.
Cykelstianlæggene har, som
også påvist i andre undersø
gelser, ingen gunstig indfly
delse på uheldstallet, men
kan derfor godt have andre
kvaliteter.

Andre projekter har en min
dre negativ indflydelse på
uheldstallet. Hvis cykelsti
projekterne undtages herfra,
er deres sikkerhedspåvirk
ning stort set neutral.
Der er ingen grund til at
tvivle på, at fremkommelig
hedsproblemerne er løst til
fredsstillende, hvorimod det
er sværere at måle, om de
har skabt større tryghed.
En neutral virkning på sik
kerheden fra disse projekter
må anses for ret tilfredsstil
lende.
For sikkerhedsarbejderne,
hvor anlægsforanstaltninger
ne er udført med henblik på
fjernelse af et bestemt
uheldsbillede, er der tale om
op mod en halvering af det
oprindelige uheldstal.
Man kan formentlig med
god ret sammenfatte det for
anstående til, at den målbe
vidste indsats for at nedbrin
ge uheldstallet med mindre
anlægsforanstaltninger er
lykkedes. Men det fremgår
også, at skal resultatet spores
på det samlede årlige
uheldstal, skal indsatsen
være langt større.

»Gode og »dar1ige
projekter
Analysen har også kunnet
bruges til at følge uheldsud
viklingen på de enkelte loka
liteter fra udførelsestids
punktet til og med 1985.
Man kan med en lidt forenk
let terminologi dele projek
terne i følgende grupper:
»Gode projekter», er projek
ter med en positiv effekt på
uheldstallet, som ikke er sat
til gennem årene. Heraf har
der været 14 projekter.

HOVED RESULTATET

»Dårlige projekter» er pro
jekter med en negativ effekt,
som ikke er blevet forbedret.
Heraf har der været 2.
»Gode projekter, der er ble
vet dårlige» er projekter med
positiv effekt, der med årene
er blevet ringere. Heraf har
der været 11 projekter.
»Dårlige» projekter, der er
blevet »bedre», er projekter
med oprindeligt ringe resul
tat, der med årene er blevet
bedre. Heraf er der 12 pro
jekter.
Et godt projekt, der er blevet
ringere, er ofte et projekt,
hvor der umiddelbart efter
udførelsen er opnået et eks
eptionelt godt resultat, og
derfor i længden en uhold
bar uheldsbesparelse.
Blandt dårlige projekter, der
er blevet bedre, findes pro
jekter, hvor trafikanterne
øjensynligvis har haft behov
for en tilvænningsperiode.
Analysen viser også, at der
ikke kan peges på typer af
anlægsforanstaltninger, der
med sikkerhed vil give en
positiv effekt på uheldstallet.
F.eks. findes foranstaltninger
som signalregulering, kanali
sering og bundet venstre-
sving blandt både gode og
dårlige projekter.

Den systematiske ind
sats blev opstrammet
De under administrative ini
tiativer omtalte idé- og pro
jektgruppers arbejde blev
søgt intensiveret, bl.a. blev
de suppleret med krydsgrup
per til at tage sig af især de
signalregulerede kryds.
Grupperne udarbejdede for
hver behandlet lokalitet al
ternativer. For hvert forslag
blev der udarbejdet effekt-

prognoser i et forsøg på at
forudsige den sikkerheds
mæssige effekt. Ved at sam
menholde denne med anlæg
soverslagene blev det muligt
at prioritere forslagene.
På denne baggrund blev 7
strækninger og 32 kryds
bragt i forslag som emner
som trafiksikkerhedsfrem
mende foranstaltninger. Af
disse har det været økono
misk muligt at udføre 3 tra
fiksanerede strækninger og
26 større eller mindre kryd
sombygninger. I disse tal
indgår ikke trafiksaneringer
ne på Strandvejen i Helle
rup, Søborg Hovedgade og
Amager Landevej.
Det har naturligvis været
imødeset med spænding,
hvorledes effekten af disse
senere foranstaltninger har
været, og hvor god overens
stemmelsen med de udarbej
dede prognoser har været.
Det er en begrænset del af
lokaliteterne, det har været
meningsfuldt at lave effekta
nalyser på på nuværende
tidspunkt. Resultaterne er
vist i skemaet. Det er ikke al
le projekter, der er lavet
prognoser på. Nogle efterpe
noder er korte. Resultaterne
er fremkommet ved simple
udregninger, og kommenta
rerne er baseret på umiddel
bare betragtninger af uhelds
billederne.
Det er imidlertid for unuan
ceret til en dybere forståelse
af mål og midler. Der reste
rer en dyberegående analyse
af, hvor intentionerne er lyk
kedes, og hvor de ikke er ble
vet opf,rldt og eventuelt
hvorfor.
Hovedindtrykket er, at de
egentlige ombygninger er
lykkedes bedst, og at den
faktiske besparelse synes ge
nerelt større end den forud
sagte. Hovedundtagelsen er
krydset Ring 4/Frederiks
sundsvej, hvor uheldsbille
det, der blev sat ind mod,
forsvandt, mens det faktiske
uheldsbillede efter ombyg
ningen ikke var forudset.
Gruppen af kryds, hvor der

Uheldsbe- Svarende Uhelds- Andel af
sparelser til mængde på i års

lokaliteterne uheldstal

Alle projekter 16,6 uheld/år 8% 194,7 uheld/år 1,2%
Sikkerhedsprojekter 26,2 uheld/år 40% 65,6 uheld/år 2%
Andre projekter - 9,6 uheld/år - 7% 129,1 uheld/år - 0,7%
heraf cyklister - 13,8 uheld/år - 45% 30,6 uheld/år - 1%
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er foretaget signahekniske
ændringer m.v. er mere
uklar. Det drejer sig fortrins
vis også om billige foranstalt
ninger i et forsøg på at angri
be et uklart uheidsbillede.
Særlig bemærkelsesværdigt i
denne gruppe er Gl. Køge
Landevej/Avedøre Havnevej
og Kongevejen/øverødvej,
hvor projekterne kun delvis
er gennemførte. Især sidst
nævnte er interessant der
ved, at den del af uheldene,
som den udførte foranstalt
ning - dilemmazonesløjfer -

var rettet imod, er forsvun
det, mens de uheld, som den
ikke udførte del af projektet -

forskudte venstresvingsspor -

var rettet imod, stadig fore
kommer.
En væsentlig lære af disse
kryds- og strækningsgrup
pers arbejde var imidlertid,
at for mange lokaliteters ved
kommende måtte man afktå
fra at komme med sikker
hedsfremmende forslag. Når
uheldsbilledet på en lokalitet
er sammensat af et stort antal
forskellige uheldssituationer,
er det ikke muligt at pege på
foranstaltninger, man tør tro
på vil give en målelig effekt.
Det er altså blevet vanskeligt
at følge den førnævnte suc
ces op.

EFFEKTANALYSER AF KRYDSOMBYGNINGER

ARB. U/ÅR BEMÆRK

AFSLUT. FØR EFTER U FAKT. PROG. NINGER

Roskildevej?
Hvidovrevej-Auroravej 1.86 12.3 11 - 1.3 - 2.3 - 0.7 Især vellykket

ved Hvidovrevej

FrederikssundsvejfEngløbet 11.85 3.1 3.5 + 0.4 - 0.9 - 0.3 312-uheld totalt
forsvundet

Frederikssundsvej/Ring 4 9.85 7.6 17.0 + 9.4 + 3.5 - Stor stigning i
over-for-rødt

Gi. Køge Landevej?
Strandmarksvej 11.84 3.8 5.0 + 1.2 + 0.6 - 0.4 Nye uheldstyper

optræder

JyliingevejfEngdiget 1985 1.4 0 - 1.4 - 0.6 - 0.5 Fuld virkning

JyllingevejlRødovrevej 12.84 5.0 5.3 + 0.3 - 0.2 - 0.1

Jyllingevej[Ring 3 12.85 8.4 8.0 - 0.4 - 2.1 - 0.9 Godt projekt

TårnvejfRødovre Parkvej 1.86 4.7 4.0 - 0.7 - 0.8 - 0.2 Fodgængeruheld
totalt væk

Ring 4/Firskovvej 6.84 1.4 3.3 + 1.9 + 1.1 0

Ring 3/Gladsaxe Møllevej 12.83 6.2 6.8 + 0.6 - 0.4 - 0.3 Mange atypiske
uheld efter (mo
torstop, ud
iykn.m.v.)

EnglandsvejlFølfodvej 10.83 2.8 2.8 0 - 0.9 0 Bedre end
ventet.

EFFEKTANALYSER AF SIGNALTEKNISKE ÆNDRINGER M.V.

KRYDS ARB. U?ÅR BEMÆRK

AFSLUT. FØR EFTER U FAKT. PROG. NINGER

Roskildevej/Veronikavej

Roskildevej?
Albertslundvej

Ring 4/Lundtoftegårdsvej

Buddingevej?
Motorringvejen

Kongevejen/Øverødvej

Ishøj Stationsvej?M4

Buddingevej/Gammelmosevej

Gl. Køge Landevej?
Avedøre Havnevej

Ring 3/Gl. Landevej

Ring 3/Hillerød Motorvej

U = uheldstilvækst i alt

8.84

6.85

3.84

5.85

2.85

7.84

3.84

9.85

11.83

12.85

5.3

6.7

2.3

3.5

6

4.5

2.0

6.3

3.3

6.7

5.0

6.5

2.0

3.0

6

5-3

4.3

10.5

3.8

4.5

- 0.3

- 0.2

- 0.3

- 0.5

0

+ 0.8

+ 2.3

+ 4.2

+ 0.5

- 2.2

- 0.3

+ 0.2

+ 0.4

0

- 1.0

+ 0.3

- 0.4

+ 2.4

- 0.1

- 1.7

- 0.4

- 0.3

- 0.4

Signaler misfor
stås stadig

Uheld på tværs af
Roskildevej væk

Tilsigtede virk
ning opnået

Stadig mange
over-for-rødt

Projektet ikke
fuldført

Over halvdelen
stadig p410’

Stadig mange
over-for-rødt

Projektet ikke
fuldført

Fortsættes i næste nummer. = uheldstilvækst for personskadeuheld.
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Phønix profilerede
kantlinier øger
trafiksikkerheden
En profilopbyggettrafikmarkering
giver større sikkerhed fortrafikan
terne i form af:

• Gode lystekniske egenskaber
• Uhindret passage for regnvand
• Akustisk støj ved overkørsel

Phønix profilerede kantlinier kan
både ses, høres og mærkes, og når
regnvandet tillige løber væk fra
vejen, får trafikanterne de bedste
mulighederfor problemfri færdsel.
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L

PHØNIX
A/S Phønix Contractors

6600 Vejen
Tlf. 05361111

z
Phønix profilerede kantlinier kan anvendes på alle asfaI1eIægninger
—også som genmarkering.
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fra praksis.

Indledning
Da Vejdirektoratet i januar
1987 udsendte meddelelse
nr. 28 om udbydelse af mat
rikulære vejudskillelser i lici
tation, var det en markering
af afslutningen på en 7 år
lang sag for monopolmyn
dighederne mellem på den
ene side Landinspektørfore
ningen og på den anden side
først Skjern kommune og
KL, senere også Arhus
Amtskommune og ARF og
til sidst tillige Vejdirektoratet.
Problemet var, om Praktise
rende landinspektørers For
ening generelt måtte forbyde
sine medlemmer at deltage i
licitationer.
Monopolankenævnet har i
kendelse af 25. april 1984 til
trådt, at forbud mod deltagel
se i licitationer vedrørende
matrikulære arbejder ikke er
i strid med monopolloven

med den for vejmyndighe
derne væsentlige undtagelse,
at matriki.ilære vejudskillelse
sarbejder kan udbydes i lici
tation, og Landinspektørfore
ningen kan ikke forbyde sine
medlemmer at deltage i disse
licitationer, når visse betin
gelser er opfyldt.

Udbud på visse betin
gelser
Betingelserne for udbud af
matrikulære arbejder har væ
ret forhandlet mellem de of
fentlige patter i monopolsa
gen og Praktiserende Lan
dinspektørers Forening (kal
det PLF).
Udbud kan fmde sted ved
større vejudskillelsesarbejder
(1) og andre større sager af
tilsvarende karakter,
når der foreligger et kvalifi

ceret og fyldestgørende

udbudsmateriale (2), der
tager hensyn til de krav,
der fra Matrikeldirekto
ratets side stilles til mat
rikulære arbejders udfø
relse og

når det i udbudet direkte an
føres, at de givne tilbud
kun dækker selve det be
skrevne vejudskillelse
sarbejde, således at be
handlingen af juridisk
matrikulære opgaver (3),
herunder skeiproblemer,
der opstår under arbej
dets udførelse, uden at
forbehold fra den til
budsgivende landin
spektørs side er nødven
digt, vederlægges sær
skilt efter landinspektø
rernes almindelige
honorarregler.

(1) »Større vejudskilel
sesarbejder
Betingelsen om, at det kun
er større vejudskillelsesarbej
der, der kan udbydes i licita
tion rummer naturligvis et
fortolkningsspørgsmål. Det
er klart, at det er udbydernes
overvejelse, om et vejudskil
lelsesarbejde er »større». Et
matrikulært arbejde må ge
nerelt antages at være stort
nok til at udbyde i licitation,
når arbejdet, der er forbun
det med udarbejdelsen af ud
budsmateriale og det nød
vendige tilsyn i forbindelse
med arbejdets udførelse, kan
skønnes at være mindre end
den fordel, der er ved at ud
byde arbejdet i licitation.
Denne opfattelse har både
Vejdirektoratet, ARF og KL
givet udtryk for over for mo
nopokilsynet.
I meddelelse nr. 28 til samar
bejdspartnerne har Vejdirek
toratet yderligere præciseret,
at hvis udgiften til den matri
kulære vejudskillelse forven
tes at overstige 75.000 kr., så

bør arbejdet udbydes i licita
tion. Dette er ikke en nedre
grænse for udbydelse, men
»et pænt» påbud til samar
bejdspartnerne om, at vejud
skillelser på 2-3 km’s længde
gerne ses udbudt i licitation.

(2) Kvalificeret og fyl
destgørende udbudsma
teriale
Det er oplagt, at et udbuds
materiale altid bør være kva
lificeret og fyldestgørende.
Det er i udbydernes interes
se, at denne betingelse er op
fyldt, fordi usikkerhed om
udbudsgrundlaget og detail-
forhold vil gøre tilbudsprisen
sløret, når den suppleres
med regninger for ekstraar
bejdet.
Bilaget til meddelelse nr. 28
er et »Eksempel på særlige
betingelser og beskrivelser
vedrørende matrikulær vej-
udskillelse m.v.» (Se figur 1.).
Eksemplet er opbygget tradi
tionelt som udbuds- og an
lægsforskrifter i øvrigt, til
passet de særlige matrikulære
og retlige forhold, der gælder
for vejudskillelser.
PLF har givet udtryk for, at
udbudsmateriale, der som
minimumskrav er udarbejdet
efter retningslinierne i »Eks
emplet», vil være kvalificeret
og fyldestgørende.
Eksemplet på udbudsforsk
riflen kan bestilles hos: Vejdi
rektoratet, A & D-områdets
sagskoordineringskontor,
Havnegade 27, 1016 Køben
havn K, telefon 01 93 33 38.
Det udgivne eksempel på
særlige betingelser og be
skrivelser vedrørende matri
ku.lær vejudskillelse m.v. er
klart og overskueligt og kun
to forhold skal nærmere om
tales, dels skelafmærkning
(A) og dels tilbudslisten (B).

A. Skelafmærkning
Det er under »særlig arbejds
beskrivelse» præciseret, at af
mærkning af skel foretages af
landinspektøren. Dog kan af
mærkning af skel foretages af
anlægsmyndigheden, når nye
vejgrænser er fastlagt i for
bindelse med en ekspropria

Matrikulære vejudskilelser
i licitation
Af landinspektør, lic. agro Hans Faarup, Århus Amtskommune.

Mange års tovtrækkeri mellem monopoltilsynet, Praktiseren
de Landinspektørers Forening (PLF), Vejdirektoratet, Amts
rådsforeningen (ARF) og Kommunernes Landsforening
(KL), har ført til, at matrikulære vejudskillelser kan udbydes
i licitation under visse forudsætninger. I artiklen omtales mu
lighederne for afholdelse af licitationer og nogle erfaringer

Vejdirektoratet

Bilag til meddelse nr. 28

Udbuds- og anlægsforskrifter

Eksempel p
særlige betingelser og beskrivelser

vedrorende matrikulær vejudskillelse m. v.

Anlægs- og driftområdet

Figur 1. Bilag til Vejdirektoratets meddelelse nr 28.

Januar 1987



DANSK VEJTIDSSKRIFT NR. 10 • 1988 233

lion. Naturligvis i et vist
samarbejde med landinspek
tøren, der under alle om
stændigheder har det matri
kelretlige ansvar for skelpla
ceringer.
Alle sammenskæringer af
skel (3-skeispunkter) og af
mærkninger af eksisterende
skel skal selvfølgelig alene
foretages af landinspektøren.
Hvis anlægsmyndigheden
vælger at etablere skelaf
mærkningen af ekspropriati
onsgrænserne inden licitatio
nen, skal den matrikulære
berigtigelsessag fremmes
mest mulig. Dette skyldes,
dels at det er uhensigtsmæs
sigt, at der i marken findes
etablerede skelafrnærkninger,
der ikke er matrikulært regi
strerede, dels at målinger til
skelpæle mod marker mest
hensigtsmæssigt foretages
umiddelbart efter etablerin
gen, inden landmændene (el
ler maskinstationerne) har
beskadiget dem, eller i værste
fbld pløjet dem op.

Matrikulær vejudskillelse nv.

B. Tilbudslisten
Eksemplet på tilbudslisten er
vist i figur 2. Listen kan fore
komme ret detaljeret, men
det vil normalt ikke være
vanskeligt for anlægsmyndig
heden af fàstslå det omtrent-
lige antal fikspunkter og skel-
punkter. Listen er meget an
vendelig som afregnings
grundlag.

3. Juridisk-matrikulære
opgaver
Hvis der opstår juridisk-ma
trikulære spørgsmål, herun
der skelproblemer, i forbin
delse med en vejudskillelses
sag, skal afregningen for løs
ningen al disse opgaver
foretages uden for tilbuds
summen efter landinspektø
rernes almindelige honorar-
regler.
Dette er også præciseret i
»Eksemplete under »tilbuds
og afregningsgrundlagete.
Her er yderligere tilføjet, at
inden arbejdet med disse
juridisk-matrikulære opgaver

(TBL).

påbegyndes, skal der gives
skriftlig besked til udbyderen
om arbejdets karakter og om
fàng, og arbejdet må ikke på
begyndes, før udbyderens til
ladelse foreligger. Denne be
stemmelse er medtaget i ud
budsmaterialet for at give
udbyderen mulighed for at
tage stilling til, om der er år
sagssammenhæng mellem
vejudskillelsessagen og skel-
problemet. Hvis dette ikke er
tilfældet, vil ekstraarbejdet
ofte blive afvist al udby
deren.

Erfaringer
Adskillige amtskommuner,
(men ikke alle), har afholdt
licitationer over matrikulære
vejudskillelser. De fleste er
blevet afholdt af Nordjyl
lands og Arhus Amtskom
muner. Således er der i Ar-
hus Amtskommune blevet
afholdt 14 licitationer i
1987/88.
De opnåede priser ved licita
tionerne er lavere end de pri
ser, der kan beregnes efter
PLF’s honorartakster. Dette
er ikke unaturligt, blandt an
det fordi flere af de lavestby
dende landinspektører har
specialiseret sig i vejudskillel
sessager, og derfor har stor
erfaring i opgaverne og i at
afgive tilbud.
Det har vist sig, at de fleste
landinspektører, der byder,
ønsker at skelafmærkninger
ne foretages af anlægsmyn
digheden. Herved undgår
landinspektøren ansvar for
beskadigelse af kabler m.v.,
og han/hun bliver fri for et
ikke særlig interessant ar
bejde.
Ved de mange licitationer,
som Arhus Amtskommune
har afholdt siden 1983, har
der ikke været juridisk-matri
kulære opgaver, der har skul
let afregnes særskilt uden for
budsummen. Det vil nor
malt være muligt at fà løst
skelproblemer i forbindelse
med ekspropriationssagen, så
spørgsmål, der opstår senere,
normalt kan afvises som
uvedkommende.

Der har i Århus Amtskom
munes vejudskillelsessager
ikke kunnet konstateres lavere
kvalitet i de sager, der har
været udbudt i licitation end
i de, der afregnes efter med-
gået tid, for såvidt angår de
forhold, som Amtskommu
nen skal påse som anlægs
myndighed over for lodseje
rerne og sig selv. Ansvaret for
kvaliteten al den matrikulære
sagsudarbejdelse overfor
Matrikeldirektoratet har ale
ne landinspektørerne, fordi
det kun er landinspektører,
der er ministerieh (eventuelt
kongeligt) beskikkede, der
kan byde på og udføre vejud
skillelsesarbejderne.

Afslutning. Vejdirektora
tets egne sager
Som nævnt har amtskommu
nerne i større eller mindre
omfang udbudt matrikulære
vejudskillelsessager i licitati
on siden monopolankenæv
nets kendelse i 1984.
Der ses imidlertid ikke at ha
ve været eksempler på, at
Vejdirektoratet v/de ledende
landinspektører har udbudt
matrikulære vejudskillelses
sager. Vej direktoratets egne
sager, motorvejsanlægene og
hovedlandevejsforlægninger
ne, hvor ekspropriationerne
gennemføres af kommissaria
terne, kan ellers uden diskus
sion betegnes som »større
vejudskillelsessagere, og disse
strækningsanlæg vil derfor
være egnede til licitation og
vil altid kunne være omfattet
af Vejdirektoratets egen regel:
»licitation, når udgiften er
større end 75.000 kr.e På den
baggrund kan det undre, at
matrikulær berigtigelse al
motorvejsanlæg og hovedlan
devejsforlægninger endnu ik
ke har været udbudt i licitati
on al Vejdirektoratet. Staten
kunne formentlig opnå en
besparelse og måske også en
hurtigere afslutning af vejud
skillelsessagerne for disse
anlæg.

TILSUDSLISTE

Uodortegsede l5ndisspektør tilbyder at dtøre nedesstrende arbojdor p det i
SS ad § 2, stk, i, angivne graodlag fur betaling af

PSst Under— Betegnelse Enhed batal Esheds— Sum
post enheder pris kr.

i 1 Levering og etableriag at stk.
tikspsnktaferkniag

2 Koordinering at tiksponkter stk.

3 Levering at fikspuskts— stk.
skitser

2 1 Levering ag etablering at
betoaskelpale
a. Nye skel stk.
b. 3—pkt. skel og eks. skel stk.

2 Koordinering at skeipsokter stk.

3 i Levers‘og og etablering at stk.
servitutsten

2 Koordinering at servitststea stk.

3 Leveriag af tiaglyssioge- Fast
dekiarationsrids sum

4 i Udarbejdelse af matrikaler Fast
vejudskilielsessng sum

5 1 Opmålisg til grsodplaner nv

2 Leveri eg at grundplsner, iso
iskl, eventuel rettelse at
eksisterende

6 1 Endelig erstnteiogsbereg— stk.
niag vedrørende de at eks—
propriatiaeen omfattede
lodsejere

2 Rettelse at lodsej ernes stk.
eatrikelkortkopier vedrø—
rende følgende antal lods—

TOTÀL SUM EKSKLUSIV MONS

4OMS

F0 SUM INKLUSIV MOMS

Figur 2. Eksempel pae tilbudsliste ved matrikulær licitation.
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Et stort ulykkestal for en giv
en trafil<antgruppe i et givet
trafikmiljø kan være udtryk
for en stor risiko (X) og/eller
en stor trafikmængde (T).
Enklest udtrykt er det ved
relationen

U=X•T
hvor U er det observerede
ulykkestal, X risikoen (mere
præcist ulykkesfrekvensen)
og T det tilbagelagte antal
km.
Ulykkesfrekvensen er således
et mål for antal ulykker for et
fastholdt antal km, og gør det
således muligt feks. at sam
menligne risikoen ved færd
selsulykker i lys og mørke.
Betragter man ulykker vil
man se, at de fleste indtræffer
i dagslys. Har man viden
om, hvor meget færdsel, der
er i henholdsvis lys og mør
ke, er man i stand til at be
regne ulykkesfrekvensen un
der de to omstændigheder.
Herved vil det vise sig, at
ulykkesfrekvensen X (altså
antal ulykker per tilbagelagt
km) er højrer om natten end
om dagen. Næppe overra
skende, når man ved, at ha
stigheden og spitimspromil
len er højere om natten sam
tidig med, at det menneskeli
ge øje arbejder bedst i
dagslys.
Når den ulykkesforebyggen
de indsats skal prioriteres,
kan man følge mindst to
principper, der kunne titule
res henholdsvis »lighedsprin
cippet< og »mest muligt for
pengene«. Tænker man spe
cielt på en vejmyndighed,
der skal strække sit beskedne
færdselssikkerhedsbudget

mest muligt vil sidstnævnte
princip være det mest aktuel
le, mens trafikministeren må
ske kunne tænkes at være
»lighedsorienteret< ud fra en
filosofi om, at alle landsdele
og trafikantgrupper skal have
samme risiko d.v.s.samme
ulykkesfrekvens.
Afhængig af filosofi har sam
let ulykkestal og ulykkesfre
kvens altså forskellig betyd
ning. Af hensyn til det even
tuelle indgreb fra myndighe
dernes side er det dog næsten
altid ønskeligt at vide, om
det høje ulykkestal skyldes
den ene eller anden faktor,
og om den høje ulykkesfre
kvens berører mange menne
sker ( = stort trafiktal).
Uanset hvordan man vender
og drejer sagen, vil man op
leve, at såvel ulykkestal som
færdselstal er helt vitale, hvis
den systematiske ulykkesfore
byggelse skal få udryddet
ulykkerne.

Datasamlingen
På denne baggrund og med
en særbevilling på 200.000
kr. fra justitsministeriet gen
nemførte Rådet for Trafiksik
kerhedsforskning sammen
med Socialforskningsinstitut
tet en interview-undersøgel
se, hvor ca. 2000 danskere
over 15 år blev spurgt ud om
deres færden de seneste 12
timer.
Interviewet formede sig som
en tidsmæssig kortlægning af
den interviewedes færden, og
det viste sig på denne måde
muligt at få alle de små gåtu
re fra havelåge til bil, fra cy
kel til station o.s.v. belyst

med hensyn til udstrækning,
tidspunkt med mere. Meget
tyder på, at tidligere og sene
re studier af trafikal adfærd
ikke har viet fodgængertrafi
karbejdet tilstrækkelig op-

mærksomhed til at få de
mange små ture med.
Interviewene er gennemført i
perioden fra 25. april til 17.
maj 1983. Sprøgsmålet er så,
når man står med denne ene
stående oversigt over dan
skernes »km-adfærd», hvilke
ulykkestal de skal sættes i for
hold til. Figur 1, 2 og 3 illu
strerer problemet. Figur i vi
ser fra måned til måned van
ationen i antallet af person
skadeulykker. Man skal altså
være varsom, når man eks
empelvis sammenligner for
hold til februar med dem i
september. Figur 2 og 3 vi
ser, at problemerne bliver
endnu større, når man be

Skadefrekvenser 1983
At Ulla Engel og Lars Krogsgård Thomsen, forskere i Rådet for Trafik
sikkerhedstorsknings sekretariat.

Denne artikel gennemgår efter nogle generelle bemærkninger et notat fra
Rådet for Trafiksikkerhedsforsknings sekretariat, I notatet sættes antallet af
færdselsskadede i relation til den tilsvarende trafikmængde, og skriftet er
således et nødvendigt redskab i det ulykkesforebyggende arbejde.

PERSONSKADEULYKKER I S83

1000

300

YIOBS

YIOBS

Figur 1.
Det månedlige antal personskadeulykker i Danmark i 1983.

TILSKADEKOMNE KNALLERTKØRERE I 1883
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Figur 2.
Tilskadekomne knallertkørere i 1983 fordelt på måned.
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tragter de enkelte trafikant

gruppers skadesbillede. Det
ses tydeligt, at knallerikør
sel (eller høj skadesfre
kvens?) hører sommeren til,
mens fodgængerne udviser
et mere stabilt billede.
Da trafiktallene er indsamlet
for en begrænset periode, er
det nødvendigt at benytte
ulykkestal fra en større perio
de, men dog ikke større end,

Variabel antal kategorier

køn 2

alder 7

færdselselement 10

randbebyggelse 5

urbanisering (by/land) 2

ugedag 7

klokkeslæt 8

at ulykkesfrekvensen må for
modes at være konstant.
Vi skal forbigå de foretagne
analyser vedrørende fre
kvensstabilitet i denne for
bindelse og blot nævne, at
det viste sig rimeligt at an
vende skadetallene for april,
maj og juni måned.

Resultaterne
De sammenhørende antal til
skadekomne og de indsamle
de trafiktal er struktureret på
en sådan måde, at i alt syv
variabler »passer sammens.
Det drejer sig om de syv va
riabler givet som tabel 1. Alle
er behandlet som diskrete va
riabler, da der for de konti
nuertes vedkommende (alder
og klokkeslæt) ikke eksisterer
nogen simpel funktionsmæs
sig sammenhæng med ska
desfrekvensen. Antal af b
tegorier er vist i tabel 1, og
hvilke kategorier, der speci
fikt er tale om, fremgår af ta
beller og figurer.

sig, at mændene er de »usik
restes, hvad enten vi betrag
ter skadetal eller -frekvens.

250
TILSKADEKOMNE F0D6GERE I 1983 Tabel 2 og figur 4 viser for

ICBS
holdene, når vi betragter va
riablen køn. Her viser det

S<ADOFREKVENS FOR KØN

2.12 —

Figur 3.
Tilskadekomne fodgængere i 1983 fordelt på måned.
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SEADESFRE.(VE”I31.00
—
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0.22 —
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Figur 4.
Kvinders risiko (relative skadesfrekvens) sammenlignet med mænds.

variabel/ tilskadekomne i06 km frekvens
niveau (per 106 km)

16 - 17 år 338 461,4 0,73

18 - 25 år 1071 2146,7 0,50

26 - 35 år 451 2312,1 0,20

36 - 45 år 350 2797,9 0,13

46 - 55 år 236 1777,7 0,13

56 - 65 år 234 1306,0 0,18

66 år og højere 363 1096,9 0,33

Tabel 1.
Variabler for hvilke, der er
etableret risikomål.

Tabel 3.
Antal tilskadekomne, tilbagelagte km og skadesfrekvens opdelt på
alder.

SKADEOFREKVENS FOR ALDERSORUPPER

.50 —

SSAOESFREI< VENS

.00
— 66—AVRIGE

OG DEROVER

I
1.

variabel kvinder mænd i alt

tilskadekomne 1005 2039 3044

i06 km 5154,7 6867,8 12022,5

frekvens (per 106 km) 0,20 0,30 0,25

0.61 —

0.22 —

fI
i

Tabel 2.
Antal tilskadekomne, opregnede, tilbagelagte km og skadesfrekvens for
kvinder og mænd.

I I
16—17 6—25 2V—VS SS—VS 46—SS 56—65

Figur 5.
Aldersgruppernes risiko (relative skadesfrekvens) med ældste
aldersgruppe som grundniveau.
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Trafikantens alder viser sig
også at have markant betyd
ning for færdseissikkerheden,
hvilket fremgår af tabel 3 og
figur 5. Det ses her, at den
trafiksikre alder er 36 - 55 år,
mens de 16 - 25 årige udgør
gruppen af »ulykkesfùgleB.
Fordeles materialet efter an-

vendt transportmiddel (tabel
4 og figur 6) ses bus at være
sikrest, mens de tohjulede,
motoriserede køretøjer er fàr
ligst.
Betydningen af det fysiske
miljø er behandilet ved hjælp
af tabellerne 5 og 6 samt fi
gurerne 7 og 8. Det ses, at

variabel/ tilskadekomne km frekvens

niveau (per 106 km)

personbil 1211 7799,4 0,16

varebil 120 353,5 0,34

lastbil 23 242,8 0,09

rutebus 17 1230,2 0,01

turistbus 10 246,2 0,04

andet 9 147,2 0,06

motorcykel 395 218,7 1,81

knallert 407 187,4 2,17

cykel 573 586,1 0,98

fodgænger 279 1059,3 0,26

Tabel 4.
Antal tilskadekomne, tilbagelagte km og skadesfrekvens opdelt på
færdselselementer.

SKADESFREKVENS FOR TRAF IKELEMENTER

variabell tilskadekomne 106 km frekvens

niveau (per 106 km)

by 1957 5397,0 0,36

land 1087 6673,7 0,16

54 .60

20.09

7.69

2.12

.03

0.67

0.

0.00

SKVDESFREKVENS
FOR
F050AENGERE —

FORRETNINGS II
GADE KVARTER

VILLA FACACELØSE
BEBVGAELSE KVARTER GROER

Tabel 6.
Antal tilskadekomne, tilbagelagte km og skadesfrekvens fordelt på

urbanisering (by/land).

SKAOESFREKVENS FOR RANOBEBYBOELSER

04.60

20,09

7.69

2.12

SKADESFREKVERS
PA ANDRE
04206

0.67

0. 4

0.05

Figur 7.
Risiko (relativ skadesfrekvens) for fem typer randbebyggelse med

gruppen «andre gader som grundniveau.

SKAOESFREI<VENS FOR LOKALITETER
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Figur 8.
Risiko (relativ skadesfrekvens) for to grader at urbanisering (lokaliteter)

med «land» som grundniveau.

Figur 6.
Færdselselementernes risiko (relative skadesfrekvens) med
todgænger-risikoen som grundniveau.

variabell tilskadekomne 106 km frekvens

niveau (per 106 km)

forretningsgade 338 1151,5 0,29

industrikvarter 120 1010,0 0,12

beboelseskvarter, 561 2280,4 0,25

etage

villakvarter 621 2509,2 0,25

andet 1404 5116,9 0,27

Tabel 5.
Antal tilskadekomne, tilbagelagte km og skadesfrekvens opdelt på

randbebyggelse.



MED COLAS DRÆNASFALT
Drænasfalt med maksimalkornstgrrelser på
8, 12 og 16 mm er gode eksempler på miljø-
venlige vejbelægninger, der formindsker tra
fikstøj og forhindrer generende vandsprøjt
fra trafikken. Fremstilles også med det for
ædlede bindemiddel Caribit, der sikrer slid-
lagene lang levetid på tungt trafikerede veje.

Miljøvenlige vejbelægninger
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de homogene lokaliteter in
dustrikvarterer og landet er
de sikreste.
De tidsmæssige aspekter er
også behandlet. Oftest ses de
fleste ulykker og tilskade
komne på fredage, og tabel 7
og figur 9 viser, at dette i høj
grad skyldes den meget trafik
om fredagen, idet alle ugens
syv dage har samme skades
frekvens. Betragter vi variati
onen over døgnets timer, ser
vi tydeligt, at de mørke timer
er de fàrligste med flest til
skadekomne per tilbagelagt
km.

Afslutning
Såvel antallet af tilskade

komne som antallet af tilba
gelagte km varierer kraftigt
afhængigt af hvilke alders
grupper, transportmidler
o.s.v., der betragtes. Dette gi
ver muligheder for at udpege
særlige målgrupper for tra
fiksikkerhedsarbejdet. Des
uden giver det mulighed for
en politisk styring, idet vi
altså kan sige, at den sikreste
trafikafvikling ffis, når en 36
- 55 årig kvinde i bus mel
lem kl. 6 og 9 en søndag be
væger sig afsted i et landligt
industrikvarter.
Alle disse forhold kan selv
følgelig ikke påvirkes, men
nogle kan dog, bla. ses, at en
øget udnyttelse af kollektiv

persontransport vil give væ
sentlige sikkerhedsmæssige
gevinster. Med hensyn til
holdningspåvirkning er det
åbenbart, at potentielle ge
vinster især findes hos mænd
og 18 - 25 årige.

Skal det ulykkesforebyggende
arbejde lykkes, er der nød
vendigt med en løbende ind
samling af detaljerede tal om
trafi.kkens mængde og forde
ling. Endnu må vi nøjes med
brudstykkevise analyser som
ovennævnte med deraf føl-

gende lavere effektivitet i
ulykkesforebyggelsen.

Litteraturhenvisnlnger.
Engel, Ulla, Klaus Gadegård
Hansen og Lars Krogsgård
Thomsen (1986):
Skadesfrekvenser. Tilskade
komne i politirapporterede
trafikulykker i Danmark i
april-maj-juni 1983 sat i rela
tion til vejtrafikken.
Notat 1/1986, Rådet for Tra
fiksilckerhedsforskning, Er
melundsvej 101, 2820 Gen
tofte, telf. 01 68 04 44.

variabel tilskadekomne 106 km frekvens
niveau (per 106 km)

klokken 0 - 2 237 227,8 1,04

3- 5 115 131,6 0,87

6- 8 234 1840,6 0,13

9-11 405 1592,9 0,25

12- 14 482 1701,4 0,28

15 - 17 757 3584,5 0,21

18-20 450 1791,1 0,25

21 -23 364 1192,7 0,31

variabell tilskadekomne 106 km frekvens
niveau (per 106 km)

mandag 397 1883,5 0,21

tirsdag 425 1586,6 0,27

onsdag 410 1479,7 0,28

torsdag 441 1738,3 0,25

fredag 544 2330,3 0,23

lørdag 477 1716,1 0,28

søndag 350 1863,1 0,19

A .48

2.12

.00

Tabel 8.
Antal tilskadekomne, tilbagelagte km og skadesfrekvens opdelt efter
klokkeslæt.

SKAOSPREKVENS POP KLOKKESLLT

SKADESEREkVENS
FOR
KLOR<EN
21—26 =

Figur 10.
Risiko (relativ skadestrekvens) for otte timegrupper med klokken 21 -

23,59 som grundniveau.

Tabel 7.
Antal tilskadekomne, tilbagelagte km og skadesfrekvens opdelt på
ugedag.

0.81

0.22

4.48

2.12

i .65

i .00

0.6

0.22

SkADESFREKVENS FOR UGEDAGE

•1
I SKADESFREKVENS

FOR
SAD50 = i

MANDAG TIRDAc- ORSDAS TORSDAG FREDAG L8AG

Figur 9.
Risiko (relativ skadesfrekvens) for ugens syv dage med søndag som
grundniveau.
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IRF (International Road Fe
deration) afholder i dagene
16. - 21. april 1989 sin 11.
Verdenskonference. Den
finder sted - efter årets store
uddeling af medaljer i olym
piadebyen Seoul, Korea,
hvor IRF bl.a. vil uddele sin
medalje til IRF Man-of-the
Year 1989. Nærmere præci
seret foregår det på Hotel
Hilton International, belig
gende i Seouls centrum.
Hovedtemaet er Issues and
Challenges in the World of Ro
ads spørgsma7 og udfordringer
i en verden med veje.
IRF forventer ved konferen
cen at medvirke til vejene og
vejtransportens udvikling i
hele verden. Dette skal ses på
baggrund af den sidste ver
densomspændende IRF

konference i oktober 1984 i
Rio de Janeiro, hvor hovedte
maet var Effektivitet i vejad
ininistrationen.

7 hovedemner
Det tekniske program vil om
fatte følgende emner:
• Planlægning og finansie

ring af det 21. århundre
des vej systemer.

• Cost/benefits for en mo
derne vejadministration.

• Fremskridt inden for pro
jektering og anlæg.

• Forbedrede materialer og
nyt udstyr.

• Vejvedligeholdelse og be
varelse af vejkapitalen.

• Trafik, sikkerhed og miljø.
• Byudvikling og vejtrans

portproblemer.

Udstilling
I forbindelse med IRF’s Ver
denskonference vil der blive
afholdt en omfattende inden-
og udendørs udstilling på det
koreanske udstillingscenter,
beliggende ca. 20 km fra Ho
tel Hilton.
Udstillingen vil omfàtte pro
dukter, udstyr, maskiner
o.s.v. inden for hele vej- og
transportsektoren. Det drejer
sig bl.a. om maskiner, udstyr
og teknologier til brug ved
anlæg, drift og vedligeholdel
se. Hertil kommer udstyr, in
strumenter og produkter in
den for områder som opmå
ling, trafikteknik, trafiksik
kerhed, afmærkning,
bompengesystemer m.v.

Gebyrer
Deltagelse i IRF’s 11. Ver
denskonference koster (af
hængig af ansættelsesforhold
og tilmeldingstidspunkt) for
aktive deltagere 400 - 500 $,
(IRF-medlemmer, offentlige
myndigheder, lærere m.v.)
henholdsvis 720 - 900 $,

mens ledsagerafgiften udgør
160 - 200 $, henholdsvis 240
- 300 $. I tilmeldingsgebyret
er inkluderet diverse sociale
arrangementer og eksursi
oner.
Herudover er der efter konfe
rencen arrangeret en række
udflugter på 1 - 4 dages va
righed i Korea. Deltagelse i
disse udflugter skal betales
særskilt.
Yderligere information fàs
hos NVF’s danske afdeling
clo Vej direktoratet, Postboks
2169, 1016 København K.
Telefon 01 93 33 38.
Carl Johan Hansen.

Spørgsmål og
udfordringer i en
verden med veje

Annoncemateriale til

Dansk
Vejtidsskrift
skal være annonceafdelingen i
hænde senest den sidste hverdag
i måneden.
Bladet udkommer omkring d. 15.

IRF
SEOUL

llth IRF World Meefing
16—21 April 1989
seoui, Korea

1989 ... ... -

Seou)

nternatonaI
Road

Federation

Mammouth

spreØeautomater

S N - TIJ, (06) 16 2444
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Gamle broers bæreevne
Civilingeniør C.H. Simonsen

Broulykker på grund af overbelastning er sjældne. Det gælder også gamle
broer. Om nogle af årsagerne hertil vil der blive fortalt nedenfor.

Museumsinspektør Kirsten-
Elizabeth Høgsbro har tidli
gere i DANSK VEJ-
TIDSSKRIFT behandlet
problematikken omkring
gamle broers bevaringsvær
dighed ud fra et antikvarisk
synspunkt (1). I det følgende
vil problemerne blive be
tragtet under en sikkerheds
mæssig synsvinkel. Beteg
nelsen »gamle< vil blive ud
videt til også at omfatte
»ældre», hvilket for danske
forhold reelt indebærer, at
det stort set vil dreje sig om
broer fra tiden op til 2. ver
denskrig. Først efter 1945
var der skabt et sammen
hængende system af last-,
dimensionerings- og udfø
relsesbestemmelser.
Ældre tiders brokonstruktø
rer har ikke haft mange mu
ligheder for at forudbestem
me deres bygværkers styrke.
Den helt overvejende del var
broer over vand, sædvanlig
vis med dårlige funderings
forhold, og der er virkelig
grund til at beundre mange
af de udførte konstruktioner
fra dengang. På den anden
sige må man jo nok betragte
de tilbageværende broer som
»vindere» i en barsk udvæl
gelsesproces. Man var stort
set henvist til at se på tidlige
re erfàringer, hvor der var
gået godt (eller galt), uden
større mulighed for at forstå
hvorfor.
Galilei fremsatte sin berømte
bjælketeori i 1600, men først
med Naviers elasticitetsteori
(1830) var der skabt mulig
hed for at forstå konstruktio
nemes virkemåde og dermed
at forudberegne deres reakti
on for en given last.
Lastforskrifter begyndte at

dukke op i 1870-80 i en form
som ikke adskiller sig meget
fra senere tiders forskrifter,
nemlig i en jævnt fordelt last,
som udstrækkes over hele
konstruktionen, og en kon
centreret last, som placeres
på den »ømmeste» sted.
England var foregangslandet
i kraft af sin førende stilling
som industrination. Det var
en englænder, B.B. Stoney,
som på særdeles håndfast
måde fàstlagde niveauet for
den jævnt fordelte belast

ning, nemlig ved sammen
pakning af irske landarbejde
re på en vognvægt, som ma
lende beskrevet af professor
Alfred Pugsley i (5). Han
fandt frem til en værdi på
100 pounds per square foot
= 488 kg/m2, svarende til de
500 kg/m2, som vi fortsat
regner med i de gældende
broforskrifter, og som blandt
andet finder anvendelse ved
broindvielser.
Med hensyn til den koncent
rerede last var man tidligt in
de på at foreslå enkehkræfter
af størrelsesordenen 10 tons,
jævnfør det viste udsnit fra
vejbygningsprofessor Lüt
kens »Forelæsninger over
brobygning» fra 1884 (2),
hvor der opereres med en
tromleaksel på 12 tons.
Her er en af grundene til, at
de gamle broer ikke er så af
lægs endda. For små spænd
vidder har belastningerne
været helt »up to date». For
større spændvidder, hvor vo
re dages kompakte lastbiler
nominelt leverer betydeligt
større påvirkninger end sva
rende til de gamle forskrifiers
lastgrupper, er der tale om
mobilisering af brærevnere
server, som først og frem
mest stammer fra konstrukti
onernes iboende evne til at
omfordele kræfterne på en
mere hensigtsmæssig måde
end forudsat i beregningerne.
Det gælder især for fordelin
gen på tværs, såvel med hen
syn til den effektive bredde,
der kan inddrages, som den
stabiliserende virkning fra
»kantkonstruktioner» (front-
mure mv).
Det var et betydeligt frem
skridt i bæreevnebestemmel
sen, da man gik over til at

betragte materialernes opfør
sel i brudsituationen. For be
tonkonstruktionernes ved
kommende var det først og
fremmest K.W. Johansens
brudlinieteori fra 40’erne,
der fik betydning. Den blev
af mange anset for at være
for risikabel at anvende, men
det har senere ved forsøg i
fuld skala vist sig, at mange
konstruktioner vil kunne op
vise en yderligere reserve i
forhold til brudlinieteoriens
forudsigelser. Det drejer sig
især om jernbetonplader, der
er indlej ret i den omgivende
konstruktion på en sådan
måde, at de forudsatte kant
deformationer forhindres,
hvorved der dannes kuppel
og/eller membranmekanis
mer, der forøger »brudlinie
bræeevnen» med en faktor,
der ved de foretagne målin
ger har haft værdier helt op
over 2. Af eksisterende ældre
konstruktioner, hvor denne
ekstra-effekt bør holdes for
øje, kan først og fremmest
peges på brobanekonstruktio
nerne fra de fleste af
»trediver-boomet«s broer.
Også med hensyn til vurde
ringen af gamle broers bære-
evne har englængerne været i
front, vel nok især fordi de
har så forholdsvis mange
gamle broer, og ikke mindst
mange af de svært håndterli
ge stenhvælvinger. Retnings
linierne er nedfældet i en
særlig »assessment code», re
videret i 1984 som beskrevet
i (3), og som blandt andet for
hvælvingernes vedkommen
de indeholder rekornmanda
tioner og regnemetoder (af
tommelfingertypen), som in
gen kender baggrunden for,
men som har flmgeret til-

C. Den tilfældige Belast
ning.
Broen maa endvidere
være saa stærkt konstru
eret, at den foruden sin
Egenvægt kan bære den
tilfældige Belastning af
Færdselen.
Den tilfældige Belast
ning kan for Vejbroer
paa Landet sættes til c.
50-70Lpr. Ei(250-
350 kg. pr. Dm) ensfor
mig fordelt Belastning
(Menneskestimmel), og
en Vognbelastning af c.
400 kg. pr. toaret Vogn
med c. 3 Axeafstand for
mindre Veje, og c. 600 kg.
pr. Vogn for større Veje,
samt en 4’ bred 5 Tons
Vejtromle for mindre og
en toaxet 18 Tons Damp-
tromle for større Veje.
Axeafstanden for denne
tromle kan sættes til c.
4m, Tromlerne paa for
reste Axe ere hver 0,6m
brede, sidde med et Mel
lemrum af0,8m og tryk
ke med i alt c. 12000 kg.
Tromlerne paa bageste
Axe ere tilsammen i m
brede og trykke med i alt
c. 6000 kg.
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fredsstillende og derfor på
god engelsk vis accepteres.
Når beregningsregler kom
mer til kort, har man valget
mellem følgende udveje:
1) forstærkning,
2) ombygning eller
3) lastrestriktioner.
Med hensyn til punkt i er
det igen englænderne, der
mest metodisk har taget affæ
re. Blandt andet har de beva
ret mange af deres karakteri
stiske puklede flerfags sten-
hvælvinger ved at erstatte
jordfylden med en regulær
kontinuerlig konstruktion i
jernbeton. Det var også eng
lænderne, der først fandt på
at forstærke en for svag be
tonkonstruktion ved pålim
ning på undersiden af en
supplerende armering i form
af fladjern.
Hvad angår punkt 2 har
Kirsten-Elizabeth Høgsbro
fremhævet det ønskelige i, at
man - når det drejer sig om
noget bevaringsværdigt -

overvejer, at ændre traceen
på brostedet og således und
gå nedrivning af den gamle
bro (og eventuelt stadig gøre
brug af den, eksempelvis
som stibro), hvilket jo også
letter byggeprocessen. Som
et vellykket eksempel anføres

Amtmand Hoppes bro over
Gudenåen fra 1905, som si
den 1965 har fungeret som
gangbro i et rekreativt områ
de ved Langå.
Udvej 3, lastrestriktioner, er
man utilbøjelig til at benytte,
fordi det jo influerer på en
kortere eller længere vej
stræknings anvendelighed.
Da det ydermere er vanske
ligt at få et påbud respekte
ret, er det heller ingen sikker
metode.
Her behøver man blot at se
på, hvordan det står til med
overholdelse af færdselslov
ens lastbestemmelser. Af (4)
fremgår, at Vejdirektoratets
akseltrykvægt ved Akselved
(A2) i 1985 på hverdage pas
seredes af i gennemsnit 250
aksler større end 10 tons.
Heraf var 6 større end 14
tons. Hvor meget vides ikke,
da vægtens intervalinddeling
stopper ved 14 tons.
Det er ikke overtrædelser al
lesammen. En vis del stam
mer fra tunge specialkøretøj
re med permanent eller en-
gangs dispensation. Der er
næppe tvivl om, at lastmøn
stret i en vis udstrækning går
igen i det omgivende vejnet,
omend selvfølgelig med re
duceret hyppighed. Den

mangelende respekt for lov
ens krav har således afsted-
kommet en art prøvebelast
ning. Det bør dog ikke blive
en sovepude. Men skulle det
gå galt, er der (lidt) trøst at
hente hos førnævnte Pugsley,
der slutter et afsnit om byg
geuheld op gennem tiderne
med sætningen: A profession
that never has accidents is
unlikely to be serving its
country efficiently.

Litteratur, som kan lånes på
Statens Vejlaboratoriums bib
liotek (01 35 75 88):
1. Kirsten-Elizabeth Høgsb

ro: Broer - besværlige mi
numenter. Dansk Vej-
tidsskrift nr. 12, 1987.

2. Alfred Lütken: Forelæs
ninger over Brobygning.
1895.

3. Dr C.J.F.P. Jones: New
British Assessment Code
for Old Bridges. PTRC.
l2th Summer Meeting.
Volume P 256. 1984.

4. C.H. Simonsen: Heavy
Vehicles on Long-span
Bridges. Note 190. Sta
tens Vejlaboratiorium.
1986.

5. Sir Alfred Pugsley: The
Safety of Structures. Lon
don 1966.

Traflkministeriets brev
af 21. december 1987
(j.nr. 565-00-00- 06 dp)
om snerydning m.v. af
gågadeområde.
I brev af 15. december 1987
(j.nr. Db 1558) har forvalt
ningen anmodet ministeriet
om at tage stilling til, om be
stemmelsen i vedligeholdel
seslovens § 5 kan anvendes
til at pålægge grundejerne i
Dragør gamle bydel at vin
tervedligeholde de offentlige
veje.
Det er oplyst, at områdets
veje er beliggende i et gåga
deområde, hvor kun ærinde-
kørsel er tilladt, og hvor de
kørende skal udvise særlig
agtpågivenhed og hensyns
fiuldhed over for de gående,
jf. færdselslovens § 27, stk.
3.

Ministerielle
afgørelser

Ministeriet er af den opfattel
se, at gade, der er afmærket
som gågader, må betragtes
som færdselsarealer, der over

.-. . vejende er bestemt for gåen
de færdsel. Arealerne kan, jf.
vintervedligeholdelseslovens
§ 5, stk. i, 2. punkt, derfor
sidestilles med fortov og sti.
Kommunen kan herefter
med hjemmel i nævnte be
stemmelse bestemme, at ejer
ne af de tilgrænsende ejen

domme

skal foretage vinter-
vedligeholdelse m.v. af disse
vejarealer, dog højst 10 m af
det nærmest ejendommen
beliggende færdselsareal, jf. §
5, stk. 2.
På denne baggrund er mini
steriet efter det oplyste af den
opfattelse, at den foreslåede
ændring af kommunens
regulativ for vintervedlige
holdelse og renholdelse har
hjemmel i de nævnte bestem
melser.

.Amtmand Hoppes bro’c over Gudenaa ved Langaa fra
«Jembetonkonstruktioner 19O6 Christiani & Nielsen.
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Med den teknologiske udvik
ling især på edb-området er
koordinering og samordning
blevet yderligere nødvendigt,
hvis man skal have det fulde
udbytte af denne udvikling.
Når det drejer sig om geore
laterede registreringer og in
formationer er Danmarks ge
ografiske Referencenet det
fundamentale grundlag,
hvorpå al geografisk registre
ring bør være baseret.
»Rådet for Danmarks geogra
fiske Referencenet, som er
et råd nedsat af hovedinteres
senterne inden for kredsen af
producenter og brugere af
det geografiske referencenet,

har udgivet en pjece netop
om dette basale referencenet.
I pjecen redegør rådet for
indholdet af de to begreber
»Danmarks geografiske Refe
rencenet» og »Rådet for Dan
marks geografiske Reference
net((. I en række korte afsnit,
der hver for sig med illustra
tioner blot f’lder 1/2

- i side
i publikationen, fortælles om,
hvad et referencenet er, hvad
»Danmarks geografiske Refe
rencenet» er, hvad reference
nettet bruges til, og hvem
der har ansvaret for referen
cenettet, specielt den enkelte
producents ansvar.
Endvidere fortælles om, hvil-

ke typer referencenet, der
kan indgå i Danmarks geog
rafiske Referencenet, om
landsnummersystemet og
om det edb-baserede infor
mationssystem, der er i gang
med at blive udviklet. Dette
informationssystem skal gø
res tilgængeligt for den en
kelte bruger, så man ved op
kald fra sin egen terminal bli
ver præsenteret for en »me
nu«, hvor man let kan vælge
de informationer i fiks
punktssystemet, som man
har behov for.
De sidste sider i publi.katio
nen gør rede for rådet, dets
sammensætning og dets op
gaver. I et kort afsnit om rå
dets handlingsplan gøres re
de for de initiativer vedrøren
de klassifikation af filcspunkt
systemer, vejledning i brug
af referencenettet og etable

ring af et fuldt edb-baseret
fikspunktregister, rådet alle
rede har taget.
Publikationen er let oversku
elig med klare overskrifter
over de enkelte afsnit. Dens
hensigt er at gøre begreber
som referencenet og rådet al
ment kendt og at henlede op
mærksomheden på, at man
ved etableringen af rådet har
taget et langt skridt frem
mod en samordning og har
monisering af de mange refe
rencenet, der produceres af
stat, kommuner, ledningseje
re, private opmålingsfirmaer
og landinspektørforretninger.
Men det er også pjecens for
mål at henlede opmærksom
heden på, at alle brugere -

små som store gennem refe
rencenettets informationssy
stern dels kan opnå viden
om, hvad der overhovedet er
af fikspunkter i det område,
de er beskæftiget med, og
dels kan opnå, at deres egen
opmåling kan inddrages i re
ferencenettet.
Pjecen kan derfor anbefàles
til alle, som beskæftiger sig
med geografisk registrering
og informationsformidling
som feks. opmåling, kort
lægning, ledningsregistrering
og projektering.
Pjecen kan ?as ved henven
delse til Rådets sekretær:
Geodætisk-Seismisk Afdeling
Det Geodætiske
Registerkontoret
Svanemøllevej 85
2900 Hellerup
Telf nr. 01 61 06 66.

»Danmarks geografiske
ReferenceneP

Orientering
om kongresser o.Iign.

1988-1989
Tid Sted Arrangør Formål

Göteborg

Hong Kong

Expo Media AB

China Promotion
Ltd.

Leningrad Glahé Int.

1988
25-27 Oct.

28 Oct.
- 2. Nov

29 Nov
- 6 Dec

1989
7-9 Feb

8-10 Mar

16-21 Apr

23-27 Apr

7-10 May

London

Liége

Seoul

Jönköping

Beij ing

Infotrans ‘88

Land Transport Expo 88

Logistika ‘88
(Exhibition for Optimization and
Integration of Transport Systems)

Road Traffic Monitoring

Reflective Cracking in Pavements

World Meeting

Energi & Miljø

TRANSPO ‘89
Int. Conf. and exhibition on transport

lEE

R.I.L.E.M.

IRF

Elmia

Min. of
Communications
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Hvad er der i vejen?
Pankas-paletten giver Dem hele spektret!
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Profilerede vej striber bruges
allerede i dag flere steder på
det danske vejnet, bl.a. som
vej kantstriber og som midter
striber.
Baggrunden for at anvende
profilerede vejstriber er, at de
skulle have særligt gode
egenskaber til at reflektere lys
om natten i regnvejr. Ligele
des støjer det inde i køretøj
erne, når dækket passerer
over disse striber. Denne støj
kan vække en døsende chauf
før, som eventuelt så kan nå
et rette bilen op, inden den
havner i grøften. De profile
rede vejstriber skulle således
have en positiv trafiksikker
hedsmæssig virkning.

Stojgener
Ved overkørsel af profilerede
vej striber sker der en for
øgelse af den støj, som ud-

sendes til omgivelserne. Det
kan betyde en forøgelse af
støjbelastningen på omkring-
liggende boliger og rekreative
områder. Der har i de senere
år været tilfælde, hvor profi
lerede vejstriber har givet an
ledning til støjklager fra om
kringboende.
Forøgelsen af omgivelsernes
støjbelastning er baggrunden
for, at der er udført støjmå
linger på en forsøgsstrækning
med profilerede vejstriber
på hovedlandevej 113 ved
Hillerød.
Formålet med dette forsøg er
også at afprøve vejstribernes
egenskaber og holdbarhed,
herunder deres evne til at
reflektere lys samt deres fik
tionskoefficient.

ne var at finde den forøgelse
af støj niveauet, som optræ
der, når en bil kører på en
profileret vejstribe, i stedet
for at køre på den almindeli
ge asfalt belægning. Som ud
tryk for støjen, er det valgt,

at betragte det maksimale
støjniveau (målt som peak
max.), der optræder, når må
lebilen passerer forbi mål-
mikrofonen, henholdsvis på
den almindelige vejbelæg
ning, og på hver af de 11 for
skellige typer profilerede vej-
striber, der var udlangt på
forsøgsstrækningen.
Målingerne blev foretaget
med en Opel Kadet 1,3 L
stationscar, der kørte med 80
km i timen. En anden bil
med andre dæk, vil kunne
give nogle andre måleresulta
ter. Det ville også være tilfæl
det, hvis der var målt på en

lastbil. Måleresultaterne kan
dog alligevel betragtes som
støjmæssig rangordning af de
profilerede vej striber.

Støj fra proffierede
vejstriber
Undersøgelse af en forsøgsstrækning ved Hillerød.

Af Civilingeniør Hans Bendtsen, Miljøgruppen Vejdatalaboratoriet.

Miljøgruppen er en del af Vejdatalaboratoriets sektion for Sikkerhed,

Adfærd og Miljø (SAM)
Miljøgruppen arbejder bl.a. med forskning og udvikling omkring støj og
luftforurening fra vejtrafik samt trafikplanlægning i relation til miljøfor
hold.

1J

Fig. 2.
Måleopstillingen. Mikrofonen var placeret I vejsiden 4 m fra vejstriben.

Støjmåling
Formålet med støjmålinger Resultater

Den almindelige vejbelæg

Fig. 1.
Profileret vejstriber af typen longflex. Der består af striber af profileret
termpolastik materiale med refleksperler

Fig. 3.
Profileret vejstribe af typen spotfiex. Den består af rækker med

profilerede cirkler af akrylharpiks med refleksperler.
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ning anvendes som referen
cebelægning. Der var i det
te tilfælde tale om en asfalt
beton med nedtromlede
skærme (ABS). I tabel 1 er
det maksimale støjniveau
for hver enkelt profileret
vej stribe fratrukket niveau
et fra referencebelægnin
gen. De opstillede værdier
er således et udtryk for den’
forøgelse af støjniveauet,
der optræder, ved kørsel på
en profileret vej stribe.
Det fremgår af tabel 1, at
»jævnt fordelte vej striber
støjmæssigt er de bedste at
anvende, herefter kommer
»skakbræt mønstrede vejstri
ber. til de mere støjende vej-
striber hører både typerne
longflex og spotfiex.
For profilerede vej striber,
kan der af alle målingerne
uddrages følgende generelle

tendens til, at stigningen i
det maksimale støjniveau fàl
der hvis:
— afstanden mellem de en

kelte striber øges,
— bredden af de enkelte stri

ber øges,
— tykkelsen af de enkelte

striber mindskes.

Minimering af støjen
Det forhold, der er årsagen
til, at støjniveauet stiger, ved
anvendelse af profilerede vej-
striber, er primært, at når bi
lernes dæk rammer forhøj
ningerne i en profileret vej-
stribe, så sættes dækket i vib
rationer og disse vibrationer
omsættes til støj, der udsen
des til omgivelserne. Denne
støj kan minimeres, ved at
gøre de enketle profilerede
områder så tynde som mu
ligt, samt ved at gøre afstan

den mellem de profilerede
områder så stor som mulig.
En anden mulighed for at
minimere støjen, er at til
stræbe, at bilens dæk hele ti
den kører på de profilerede
områder, således at dækkene
ikke rammer kanten mellem
asfalt og profileret område,
sådan som det helt er tilfæl
det ved den »jævnt fordel
te(( vejstribe, eller som det
delvist er tilfældet ved vej-
striberne, der er udlagt som
»skakbræt mønster«. Ved at
anvende et »sknkbræt møn
ster, der er drejet 45° i for
hold til vejens længderet
ning, vil det formodentlig
være muligt at minimere
støjen yderligere.

Grænseværdier
I forbindelse med vurderin
gen af Miljøstyrelsens vejle
dende grænseværdier er over
holdt, anvendes det døgnæ
kvivalente konstante støjni
veau LAeq24. Støj niveauet

formodentlig blive forøget,
hvis en given vej forsynes
med profilerede vej striber.
Forøgelsen afhænger af, hvor
stor en del afkøretøjerne, der

Stigning i maksimalt
støj niveau

kører på vejstriberne, og så
ledes i et kortere tidsrum for-
øger støjniveauet. Dette kan
evt, konstateres ved en må
ling over et helt døgn, men
det vil formodentlig kun be
tyde en forøgelse af støjnive
auet med 0,1 og 0,5 dB (A).
En så minimal forøgelse af
det døgnækvivalente støjni
veau, vil ikke være dækkende
for den forøgelse af genen,
som eventuelt omkringboen
de vil opleve, når der ind
imellem forekommer pulse
rende støjtoppe, der er måske
10 dR (A) over de alminde
ligste forekommende støj-
toppe.

Genetilæg
I forbindelse med vurderin
ger af støj fra virksomheden,
anbefaler Miljøstyrelsen, at
man arbejder med et tillæg
på 5 dB (A), hvis der fore
kommer pulserende støj. Et
sådant 5 dR (A) tillæg kunne
evt, bruges i forbindelse med
vurdering af, om støj fra veje
med profilerede vejstriber,
overholder Miljøstyrelsens
vejledende grænseværdier.
Om dette tillæg for pulseren
de vejtrafikstøj skal anvendes,
i forbindelse med støjmæssig
vurdering af profilerede vej-
striber, må afhænge af, hvor
hyppligt vejstriberne overkø
res, samt evtentuelt af, på
hvilken tidspunkter af døgnet
det typisk foregår. Hvis man
vil være på den sikre side i
forbindelse med en støjun
dersøgelse af en vej, hvor der
planlægges udlagt profilerede
vejstriber, så bør genetillæg
get fra pulserende støj fra 5

Longflex 3,7 - 10,4 dB (A)
Sport lex 4,3 - 7,0 dB (A)
«Skakbræt mønster» 3,3 - 4,1 dB (A)
«Jævnt fordelt» 0,1 dB (A)

Tabel 1.
Hovedgruppering af de forskellige typer profilerede vejstriber, og angi
velse at stigningen af det maksimale udendørs støjniveau.

vil

Fig. 5.
Profilert vejstribe at typen «jævnt fordelt». Den består at små stykker
profileret akrylharpiks med rekleksperler som er fordelt jævnt over hele
vejstriben.

Fig. 6.
Støjniveautet stier når dækkene
rammer kanten på de protilerede
striber
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dB (A) medrengnes, som et
tillæg til det støjniveau, der i
øvrigt er beregnet eller målt
for den pågældende vejstræk
ning.

Anvendelse
På veje anvendes striber til
opmærkning af mange for
skellige ting. Hvis det af tra
fiksikkrhedsmæssige årsager
ønskes at anvende profilerede
vejstriber, så bør følgende
forhold tages i betragtning:
— De bør ikke anvendes

som rnidterstribe eller til
markering af særlige felter
på kørebanen, idet disse
ofte vil blive overkørt

med støjgener til følge.
— De bør anvendes med for

sigtighed på smalle og
snoede veje, idet kantstri
ber her risikerer at blive
overkørt relativt hyppigt.

— De bør anvendes med for
sigtighed, til at opmærke
adskillelse mellem bilkø
rebane og cykelfelt, idet
der er en tendens til, at de
her bliver overkørt relativt
hyppigt.

Forbehold
I disse år arbejdes der på at
nedbringe støjniveauet fra
vejtrafikken. Der opstilles
støj skærme og volde og fore
tages isolering af bygninger.

Kravene til den støj, bilerne
udsender, skærpes, og der ar
bejdes på at finde støjsvage
vejbelægninger. Set i dette
perspektiv, vil det ud fra en
støj- og miljømæssig vurde
ring, ikke være hensigtsmæs
sigt at udlægge profilerede
vejstriber, der forøger støj-
niveauet, og dermed den ge
ne som omkringboende ud
sættes for.
Hvis det alligevej, udfra sik
kerhedsmæssige grunde, vur
deres nødvendigt at udlægge

profilerede vej striber, kan det
kun anbefales, at tage følgen
de hensyn:

— At vælge de støjsvage
typer.

— At vælge placeringen af
profilerede vej striber, såle
des at de kan blive over-
kørt.

— At undgå at placere profi
lerede vejstriber i nærhe
den af beboelse, sommer
huse eller rekreative are
aler.

November
Ledningsgrave
Onsdag den 23. november kl.
14,00 - 17,00 i DIF

Naturgas, telefon, fjernvarme
m.m. graver hvert år kilome
tervis af ledninger ned i veje
og fortove og reetablerer selv
følgelig efter sig, men
hvordan?
Emnet vil blive belyst ved
mødet, hvor repræsentanter
for de berørte parter vil ud
veksle erfàringer om tekniske
procedurer på området.
Civilingeniør Flemming
Berg og akademiingeniør B.
Hall-Andersen, Statens Vejla
boratorium, vil gennemgå la
boratorierapport nr. 61 om
emnet.
Ledningsejernes erfaringer
vil inspektør N.P. Lund
Pedersen, JTAS tage sig af,
og entreprenørernes erfarin

ger klarer direktør Ib Vin
ding.
Bygherre- og rådgiverside vil
også være repræsenteret på
mødet, som afsluttes med en
paneldiskussion.
Gratis-møde uden tilmel
ding. Mødet til blive genta
get i Jylland først i 1989.

December
Fremtidens biltrafik
- den »rntelligente bil
Torsdag den & december kl.
20,00 i DIF
Julemøde for foreningens
medlemmer med ledsager.
Hvordan bliver det at være
trafik.ant, når in.fbrmation
steknologien invaderer biler
og veje? Kan vi leve op til al
le disse muligheder - både
menneskeligt og teknisk?
Hvornår starter fremtiden?

Afdelingsingeniør Jan Kilde
bogaard, Vejdatalaboratoriet,
fortæller om de mange pro
jekter, planer og visioner, der
skal gøre det lettere og sikrere
at være trafikant: DRIVE -

PROMETHEUS - CARIN
m.fl.
I forbindelse med foredraget
serveres traditionen tro gløgg
og æbleskiver.
Tilmelding nødvendig.
Se nærmere annoncering i
Ingeniøren.

Januar 1989
Erhverv
- hvor og hvormeget?
Onsdag den 18. januar kl.
14,00 - 17,00 i DIF
Om erhvervsplanlægning i
Københavns kommune, om
kommuneplanen og om det
nye forslag til iegionplan.

Hvordan behandler Køben
havns kommuneplan og
Hovedstadsområdets regi
onplan målsætningerne for
den københavnske erhverv
sudvikling? Rummer det nye
regionplanforslag erhvervs
planlægning, feks. i kommu
neplanregie?
Disse spørgsmål vil blive for
søgt besvaret af Jens Ole
Nielsen fra Københavns
Kommunes Plandirektorat,
Dan Christensen fra Hoved
stadsrådets Regionkontor,
Karsten Jørgensen fra Plan
styrelsens 6. kontor og Car
sten Fich fra Institut for Veje,
Trafik og Byplan ved DtH.
Derefter vil mødet forhå
bentlig udvikle sig i retning
af en åben debat om de mu
lige erhvervsudviklingsmæs
sige konsekvenser af de fore
liggende planer.
Gratis-møde uden tilmel
ding.

‘Støj fra profilerede vejstriber’. Vejdatalaboratoriet.
Notat 25 1988 kan bestilles hos Laila Jørgensen eller Ulla Hansen på
Vejdatalaboratoriet, telf. 02 91 96 33.

Vej- og Byplanforeningens
efterarsprogram
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Advarsel til fàrtsyndere
Fredag den 2.9. blev dagen, hvor trafi
kanterne for første gang præsenteredes
for vejskilte, der prompte reagerer på
fhrtsyndere. Den dag blev der nemlig
opsat 2 lysskilte eller tavler, på motort
rafikvejen E4 v/Guldborgsund, der ak
tiveres ved en hastighed på 94 kmlt, og
som på dansk og tysk fortæller synde
ren, at hastighedsbegrænsningen er
overskredet. Der er nedlagt 2 spoler i
vejen, som får skiltene til at virke, og 3
steder på strækningen vil man i de kom
mende Ca. 3 måneder måle hastigheder
for at finde ud af, om skiltene har den
ønskede effekt - om trafikanterne rent
faktisk nedsætter hastigheden, når de
har fået den lysende besked.
Skiltene opsættes netop her, fordi en
motorvej her fører direkte over i en mo
tortrafikvej, hvad der erfaringsmæssigt
kan få bilister til at fortsætte kørslen
som om, de stadig befandt sig på motor
vejen.
Opsætningen af lysskilte er en dyr
metode at forebygge ulykker på, men
hvis forsøget falder heldigt ud, vil
man overveje at indføre systemet på
andre vej strækninger, hvor der sker
mange uheld.
Tavlerne rummer muligheder for at
give helt op til 40 forskellige informatio
ner, der via telefonnettet kan kodes ind.

Beplantningsseminar med
stor søgning
I forlængelse af VD’s nyligt udsendte
pjece »Grønne og sikre veje< blev der
den 25. og 26. august holdt et beplant
ningsseminar på Hotel Hvide Hus i
Maribo.
På seminaret var der plads til 50 delta
gere, og alle pladser var optaget. I for
bindelse med seminaret var der arrange
ret en udflugt til Vestlolland, hvor der
var rige muligheder for at se eksempler
på beplantning langs forskellige typer
veje.

Færre blikskader
flere personskader
Fra Forsikringsoplysningen forlyder
det, at der i første halvdel af 88 var en
nedgang i antallet af anmeldte skader på
10%. I gennemsnit blev der i perioden
anmeldt 1800 skader pr. dag.
Hvad angår personskader er tendensen
desværre gået i modsat retning, idet an
tallet i første halvår udviser en stzning
på 10% i forhold til sidste år. I alt blev
det til 450 flere skader, der dermed
bragte skadestallet op på 4839. Stignin
gen er udelukkende sket i første kvartal.
I den resterende del af halvåret kan der
spores en svag nedgang.

Trafikstigninger i 88
Vejdirektoratet udsender nu trafikindeks
for maj-juni 1988. Indekset viser, at den
meget kraftige stigning i trafikken, som
vi oplevede i de milde vintermåneder,
nu er dæmpet noget. I juni måned er
trafikken således steget med 5%, hvad
der svarer til den gennemsnitlige stig
ning om året siden 1983.
Sammenlagt er trafikken i første halvår
af 1988 steget med 8.5% i forhold til
første halvår af 1987. Det svarer til, at
bilerne har kørt over i milliard kilome
ter mere i første halvdel af 88 sammen
holdet med første halvår 87.

Nyt kursushold fra øst og
vest
Eksportafdelingens populære efterud
dannelseskurser for vejteknikere fra u
landene startede den 5. september to pa
rallelt løbende kurser: Road and Pave-
ment Management System (PMS) og
Construction Management System
(CMS). De 19 deltagere fordeler sig
med 6 fra Indonesien, 2 fra Philippiner
ne, 6 fra Kina, 2 fra Ghana og 3 fra Ni
caragua. Der er 6 deltagere på PMS og
13 på CMS kurset.

Ny form for
trafflwmlægning
På Helsingørmotorvejen her i sommer
forsøgte man sig med en ny form for
trafikomlægning. Man afstribede køre
banens ene spor som 3 smalle spor,
hvoraf det midterste kunne vendes ved
hjælp af vognbanesignaler og skilte i
den retning, hvor trafikpresset var
størst.

Oltidsfund ved Udby
Under arbejdet med at anlægge den sid
ste del af Sydmotorvejen mellem Røn-
nede og Udby blev der i dette forår
gjort et enestående oltidsfund. På et
2500 kvm stort område fandt arkæolo
ger 18 rigt udstyrede grave, der kan da
teres til midten af det 3. århundrede e.
Kr. Bedømt ud fra gravgodset, der om
fatter kamme, glasperler, finger- og hals-
ringe, lerkar, fibler (pyntespænder) og
tutuli (smykker af hvælvet form) er der
tale om en gravplads for kvinder og
børn. Skeletterne er særdeles velbevare
de. I gravene blev der også fimdet for
råd - lam og grise - og alt i alt tyder
gravgodset på, at der har været tale om
et rigt folk. Sundhedstilstanden har
åbenbart også været god, idet skeletter
ne måler op mod 1.8 m!

VIP besøg fra Saudi
I dagene 10. - 13. september har Vejdi
rektoratet haft fornemme gæster fra Sau
di Arabien. Det drejer sig om Vicemini
steren for Trafik og kommunikation dr.
Nassar al Salloum med følge, fire i alt.
Om søndagen var der ekskursion til Fa
røbroerne og Guldborgsundtunnelen
med frokost i Stubbekøbing og til slut
et besøg på Gavnø Slot. Mandag var
gæsterne i Vejdirektoratet om formidda
gen og på Vej laboratoriet om eftermid
dagen. Tirsdag besøgte de Cowiconsult
og B. Højlund Rasmussen.

Nyt fra v Vejdirektoratet

det gør Vejdirektoratet her og nu...
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