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Dansk Støj fra tunge
Vejtidsskrift køretøjer

Denne artikel beskriver resultaterne at et forskningsprojekt om støj fra lastbi
ler, busser o.I. Støjens årsager analyseres. Der gennemgås muligheder for
at dæmpe støjen, både på det enkelte køretøj, og gennem planlægning og
restriktioner på trafikken.

At civilingeniør Hans Bendtsen, Vejdatalaboratoriet, Vejdirektoratet.

Hans Bendtsen er ansat i
Vejdatalaboratoriets trafik
forskningsafdeling, hvor
han arbejder bl.a. med
forskning og udvikling
omkring støj og luftforu
rening fra vejtrafik samt
trafikplanlægning i rela
tion til miljøforhold.

ere støj niveauer i trafikken
end personbiler.
Det vurderes normalt, at an
delen af tunge køretøjer (over
3’/2 ton) udgør omkring 10%
af den samlede trafik. I indu
strikvarterer og på nogle
overordnede veje er andelen
af tunge køretøjer højere,
hvorimod andelen i nogle
boligområder kan være væ
sentligt lavere.
Det kan derfor have en væ
sentlig betydning for en re
duktion af de støj gener, be
folkningen udsættes for, at se
på mulighederne for at for-
mindske støjen fra de tunge
køretøjer.

Et nordisk
udredningsprojekt
Lydteknisk Institut har for
Miljøstyrelsen og Vejdatala

boratoriet udarbejdet rappor
ten »Støj fra tunge køretøj
erø, som omtales i denne ar
tikel. Rapporten er en del af
et nordisk samarbejde, hvis
formål det er at etablere
grundlaget for beslutninger
om at skærpe kravene til støj-
udsendelsen fra tunge køre
tøjer. Rapporten er primært
skrevet på baggrund af et
studie af international littera
tur. Der inddrages dog også
resultater af nogle støjmålin
ger udført af Lydteknisk In
stitut.

Generende lavfrekvent
støj
Støjen fra tunge køretøjer op
fattes ofte af mennesker som
mere lavfrekvent, og dermed
mere generende end støjen

I Danmark er omkring ¾
mill, boliger, eller Ca. 38% af
boligmassen, udsat for et vej-
støj niveau på over 55 dB (A),
som er Miljøstyrelsens vejle
dende grænse.
Støjen fra tunge køretøjer er
af meget stor betydning for
de trafikstøjgener, der påføres
mennesker, først og frem
mest fordi de enkelte tunge
køretøjer giver Ca. 10 dB høj-

.g. 1.
Lastbiler er en væsentlig årsag til den støjgene, mange mennesker udsættes for
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fra personbiler. I rapporten

undersøges dette forhold.
Den væsentligste fysiske for
skel på støjen udendørs fra
lette og tunge køretøjer er
forskellen i støjniveau. Mid
delværdien over en kort peri
ode, er for tunge køretøjer
Ca. 10 dB større end for lette
køretøjer. Denne forskel er
stort set frekvensuafhængig,
og er således ikke begrundet
i et forøget niveau af lavfre
kvent støj.
På grund af den større andel
biler med dieselmotorer i
gruppen af tunge køretøjer er
lydtrykniveauet for frekven
sområdet omkring 2000 Hz -

den karakteristiske diesellyd -

relativt kraftigere (1-2 dE)
end i støjen fra lette køretøj
er. Støjen fra tunge køretøjer
er altså snarere mere højfre
kvent end støjen fra lette kø
retøjer.

En mulig forklaring!
Betragtes specielt den lavfre
kvente del af støjen fra tung
og let trafik ses, at den tunge
trafik ikke giver anledning til
specielt kraftig støj ved lave
frekvenser (25 Hz - 160 Hz),
målt bl.a. ved almindelig ac
celererende bytrafik. Littera
turstudiet understøtter denne
konklusion.
I korte tidsrum kan der imid
lertid forekomme kraftig,
lavfrekvent støj fra nogle tu.n
ge køretøjer, hvilket ikke er
tilfældet for lette køretøjer.
I de - ikke specielt atypiske -

tilfælde, hvor bygningernes
lydisolation er dårlig ved lave
frekvenser på grund af reso
nans i ruderne, vil den kort
varige lavfrekvente støj fra
tunge køretøjer være meget
fremtrædende indendørs.
Dette kan være årsag til det
af beboere hyppigt fremsatte
udsagn om, at støjen fra tun
ge køretøjer er mere lavfre
kvent og mere generende end
støjen fra lette køretøjer.

Det enkelte køretøj -

støjkilder
Rapporten gennemgår mu
lighederne for at dæmpe støj-

en fra den enkelte lastbil og
bus.
I almindelighed kan støjen
fra køretøjer adskilles i mile-
støj, som hidrører fra kontak
ten mellem dæk og vejbelæg
ning, og motorstøj, som på
forskellig måde hidrører fra
fremdrivinngsystemet.
I forbindelse med analyser af
mulighederne for støjdæmp
ning opdeles motorstøjen
yderligere:
— motorblok
— udstødning
— kølesystem (ventilator)
— indsugning
— gear og transmission.
For tunge køretøjer med for
skellige hjælpeaggregater (kø
lemaskine, skraldkomprime
ring, m.v.) vil støjbidraget fra
disse i mange tilfælde være
betydeligt.

Demonstrationsprojekter
Der gennemgås i rapporten
nogle resultater fra et meget
vellykket tysk demonstration
sprojekt, udført af bl.a. bil-
fabrikken Magirus - Deutz.
På grundlag af resultaterne
fra demonstrationsprojekter
ne og de øvrige rapporterede
projekter om fremstilling af
støjsvage tunge køretøjer
konkluderes følgende:

— Støjen fra tunge køretøjer
kan med kendt og indar
bejdet teknologi dæmpes
omkring 10 dB, målt ved
en standardiseret prøve-
metode med maksimal ac
celeration og lav hastig
hed.

— Når de støjdæmpende
foranstaltninger er korrekt
udført, har de ingen nega
tiv indvirkning på køre-
tøjets holdbarhed, drifts
sikkerhed, kørselsøkono
mi eller service-venlighed.

— Merprisen for støjsvage
køretøjer anføres til mel
lem 2 og 10% af prisen
for standard-køretøjer. Ved
produktion af større serier
vil merprisen næppe
overstige 5%.

— Den lavfrekvente støj fra
tunge køretøjer kan især
dæmpes ved anvendelse
af optimerede udstod
ningslyddæmpere. Disse
vil i almindelighed have
et større volumen end de
originale lyddæmpere.
Størrelsen af støjreduktio
nen kan ikke anføres gene
relt, da den bl.a. afhænger
af, hvor støjende de origi
nale udstødssystemer var,
men en dæmpning af den
lavfrekvente støj med om-

kring 10 dB forekommer
ikke urealistisk.

Støjsvage HT-busser
Hovestandens Trafikselskab
har i en del år arbejdet med,
primært ved indkøb, at sikre,
at selskabets bybusser var så
støjsvage som muligt. Selska
bets nye busser er generelt 8
dB (A) merestøjsvage end det
kræves af de gældende EF
krav. Busserne er især kende
tegnet ved en fuldstændig
indkapsling af motoren. Mer
prisen på en støjdæmpet bus
oplyses at være mindre end
2½% af prisen for en kom
plet bus.

Rullestøj
Rullestøjen frembringes ved
kontakten mellem dæk og
vejbane og afhænger af dæk
kets mønster og opbygning
samt af vejbanens overflade.
Rullestøjen er desuden
stærkt afhængig af køretøjets
fart.
Rullestøjen er en betydende
delstøjkilde for tunge køretøj
er, når farten er højere end
ca. 60 km/t. Dette er dog
stærkt afhængigt af såvel mo
torstøj ens styrke som af dæk
kenes udformning og vejba
nens overflade. Alene på

Fig. 2.
Hovedstadens Trafikselskab prioriferer at indkøbe særligt støjsvage busser.
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grund af antallet af dæk er
rullestøjen fra tunge køretøj
er kraftigere end rullestøjen
fra personbiler. Desuden an
vender tunge køretøjer i høj
grad regummierede dæk med
traditionelle, grove og regel
mæssige mønstre. Sådanne
dækmønstre frembringer
mere rullestøj end normale
personbildæk, hvis mønstre
må anses som tæt ved det
støjmæssige optimale. Hvis
dækkene på en lastbil udskif
tes med andre dæk end de
originale, kan det således be
tyde en ikke uvæsentlig for
øgelse af køretøjets stojud
sendelse.

Skærpede krav
Begrænsningen af vejtrafik
støjen bør først og fremmest
ske ved begrænsning af støj-
udsendelsen fra køretøj erne,
fordi denne virkning opnås
overalt, hvor køretøjerne
færdes.
I rapporten konkluderes det,
at det er teknisk muligt at
fremstille tunge køretøjer,
der støjer langt mindre, end
det er almindeligt i dag, også
uden at de støjsvage tunge
køretøjer er urimeligt dyre i
anskaffelse (+ 5%), uden at
de har et brændstofforbrug
(+0%) samt uden stærkt for
øgede vedligeholdelsesom
kostninger (P+1,5%). Tallene
i parentes er vurderinger, der
forudsætter serieproduktion.
Men bilfabrikkerne fremstil
ler ikke, og transportfirmaer
og andre køber ikke støjsvage
køretøjer uden en vis form
for tvang eller incitament.
Derfor foreslås det i rappor
ten, at myndighederne kun
ne opnå en støjredulr;tion ved
at prioritere følgende ind
greb:
1) Skærpelse af grænser for

støjudsendelsen. Støj-
grænserne bør snarest
skærpes til 80 dB (A) målt
ved acceleration efter stan
dardiseret prøvemetode.

2) Skærpet kontrol med, at
støjgrænserne overholdes
for køretøjer i drift.

3) Opstilling af grænser for

støj fra hjælpeudstyr, for
eksempel på renovations
biler, kølebiler, fejemaski
ner m.v.

4) Afgrænsning af »stilleom
råder» i bycentre og i bo
ligområder, hvor hastighe
den er lav og hvortil der
kun er adgang for en sær
lige kategori »støjsvage kø
retøjer».

Særligt støjsvage tunge
køretøjer
På grund af den forholdsvis
langsomme udskiflningstakt
for tunge køretøjer tager det
lang tid, før skærpede krav til
de enkelte køretøjers støjud
sendelse resulterer i mindre
trafikstøj. For at fà en virke
ligt mærkbar virkning af
skærpede støjgrænser, skal
mere end 90% afkøretøjerne
udskiftes. Virkningen vil væ
re næsten betydningsløs, før
end mindst 50% af de tunge
køretøjer er udskiftet til støj
svage typer.
For at opnå en hurtigere
virkning i udvalgte områder
planlægges det i Vesttyskland
at stimulere indførelsen af
særligt støjsvage tunge køre
tøjer - altså mere støjsvage,
end EF foreskriver - ved at
give særlige fordele til bruge
re af sådanne køretøjer. Disse
fordele kan for eksempel væ
re undtagelser fra lokale og
tidsmæssige trafikrestrikti
oner.
Endelig kan distributionsfir
maer bruge det, at de ud-
bringer deres varer i »støjsva
ge køretøjer», som et led i
deres markedsføring.

TrafLkale restriktioner
I det følgende omtales nogle
af de muligheder, man ifølge
rapporten har på kommunalt
niveau for at nedbringe gene
rerne fra støj fra tunge køre
tøjer.
Det mest radikale indgreb er
totalt at forbyde tung trafik
(fr over 3’/2 ton), inden for
en bestemt del af for eksem
pel et indre byområde. I al
mindelighed er dette virke-
middel urealistisk.

Det er mere realistisk at ind
føre forbud i begrænsede
tidsrum, for eksempel om af
tenen og natten, og så accep
tere den tunge trafik i nogle
eller i alle dagtimer. Dette
praktiseres allerede mange
steder. I Schweiz har kørsel
med tunge køretøjer siden
1930’erne været totalt for
budt i tiden kl. 23-04. I hele
London - bortset fra nogle fa
vigtige hovedveje - er der fra
1. januar 1986 forbud mod
kørsel med lastbiler med til
ladt totalvægt over 16,5 t om
natten (kl. 2 1-07) og i week-
ender. Der kan gives dispen

sation for visse køretøjer,
som støjdæmpes.

Stileområder
I takt med udviklingen af
støj svage tunge køretøjer er
tanken om en »mellemløs
ning» opstået. I bestemte om
råder - »stilleområdere mar
keret ved skiltning, forbydes
kørsel helt med tunge køre
tøjer, som ikke er godkendt
som specielt støjsvage.
Et eksempel på et stilleområ
de findes i Vesttyskland. Si
den 1954 har der i store dele
af kurbyen Bad Reichenhall
været totalt forbud mod kør-

Fig. 3.
Det foreslås i rapporten, at der etableres zoner i byområder; hvor det
kun tillades, at en særlig kategori af «støjsvage’ tunge køretøjer
færdes.

TRAFIKSIKKER MILJØ
IV1ERCALIN Præfabrikerede termoplast, symboler,
,

J’ pr striber, bogstaver og tal, og andre

(O p Postbox 92
?flV7PRODUKTER DK-3400 Hillerød

LJUUL Telefon42269494
Telefax 42 26 92 93(Tidligere: Nortoft S. Agentur ApS)
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sel med lastbiler. I andre dele
af byen er der forbud mod
kørsel med lastbiler i aften-
og nattetimerne fra kl. 19-06.
Der udstedes nu tilladelser
til specielt støjsvage tunge
køretøjer til at køre i stille-
områderne i hele døgnet.
Transportvirksomheder til
skyndes på denne måde til at
anskaffe støjsvage køretøjer
til varedistribution m.v., fordi
de opnår større frihed ved
planlægningen af kørslen.
Disse køretøjer bruges også
uden for stilleområdeme, og
derved opnås også støjmæssi
ge forbedringer andre steder.

Hastighed
Fartens indflydelse på støj-
udsendelsen fra trafikken er
rimeligt godt kendt, sålænge
det drejer sig om støjen fra
frit flydende trafik. Farten
indgår som beregningspara
meter i den nordiske bereg
ningsmetode for vejtrafikstøj.
Forholdene i tæt bytrafik er
derimod ikke afklaret, og be
retningsmetoden kan derfor
ikke umiddelbart anvendes,
når fàrten er mindre end 50
kmlt.

Kørselsmåden
For bytrafik kan det generelt
siges, at kørselsmåden (ag
gressiv/ikke aggressiv) er vig
tig. Høje motoromdrejning
stal giver mere støj. Hvis
man med andre ord ved ud
formningen af veje og deres
omgivelser kan sikre et »ikke

aggressivt» og jævnt flydende
kørselsmønster, er der mulig
hed for en væsentlig for
mindskelse af støjen.
Det er i parentes bemærket
vigtigt, at denne mulige »ge
vinst» ikke uden nærmere
overvejelser sættes over styr,
ved introduktion af støj
frembringende indgreb som
for eksempel rumlefelter,
brostensbelægninger etc. nær
beboelse.

ønsket hastighed
En tysk undersøgelse refere
res i rapporten. Desværre
omhandler den kun støj fra
personbiler, men en vigtig
pointe i resultaterne er, at
støjudsendelsen fra et køretøj
både afhænger af dets aktuel
le fart og af den fart, føreren
ønsker at nå op på. Jo større
fart (fartgrænsen, for eksem
pel) føreren ønsker at nå op
på, jo hurtigere accelereres
der, og jo større er den resul
terende støjudsendelse. Dette
resultat gælder formodentlig
også for tung trafik.

Chauffør instruktion
Støj fra tunge køretøjer er
også behandlet i en engelsk
undersøgelse. Figur 4, som
er hentet herfra, viser støj-
niveauet som funktion af far
ten for lastbiler, ført af chauf
fører før og efter at disse hav
de fàet instruktion i økono
misk kørsel på en special
skole. økonomisk kørsel er
samtidigt støjsvag, selv om

dette ikke blev nævnt for
chaufførerne i eksperimentet.
Det konkluderes, at brænd
stofbesparelsen var 14%, og
støjreduktionen i det vigtige
område under 50 km/t var 5
dB (A).

Afslutning
Som der fremgår af denne
artikel, så er der en del mu
ligheder for at nedbringe tra
fikstøjniveauet i vore byer,
ved at foretage forskellige
indgreb over for den tunge
trafik.
Det er i dag teknisk muligt,
og økonomisk overkonime
ligt at konstruere tunge køre
tøjer, som har en støjudsen
delse, der er væsentlig lavere
end det, der i dag er almin
delig. Ligeledes kan der ved
en bevidst trafikplanlægning,

bl.a. med brug af restriktio
ner på anvendelse af tunge
køretøjer, opnås en støjre
duktion.

Rapporten »Støj fra tunge
køretøjer, muligheder for
begrænsning» kan bestil
les hos Laila Jørgensen el
ler Ulla Hansen på Vejda
talaboratoeiet 02 91 96 33.
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Program
for

Avf’s årsmøde
den 22. maj 1989

Mandag den 22. maj 1989 på Hotel E2 i Slagelse

Kl. 09,00: Årsmødet åbnes at formanden
Kl. 09,15: Vestsjællands Amtskommune - bredt fortalt

Kl. 10,00: Færdselssikkerhedskommissionens nye
færdseissikkerhedspolitiske handlingsplan
v/afdelingsingeniør H.K. Hansen, Vejdirek
toratet, SSV

Kl. 11,00: Pause
Kl. 11,15: Vejene og afbureaukratiseringsplanen

v/vicekontorchef Chr. Bækgaard, ARF.
Kl. 12,15: Frokost
Kl. 13.45: Effektvurderingen af miljøprioriteret gen

nemfart i de 3 forsøgsbyer, Skærbæk, Vin
derup og Ugerløse
vlciv. ing., lic. techn. Lene Herrstedt

Kl. 14,15: Erfaringer med miljøprioriterede
gennemfarter
v/afdelingsingeniør Bent Aagaard Nielsen,
Københavns Amt

Kl. 14,45: Pause
Kl. 14,55: Friamtsforsøget i Københavns Amt

v/teknisk direktør Bent Høj Jensen, Køben
havns Amt

Kl. 15,45: Storebæltsforbindelsen

90

85

8C

75

før
. %% instruktion

—,

4
I

— —--•----—

— efter
instrukt ion

0 10 20 30 40 50 60 70

Fart 1km/ti
Fig. 4.
Støjudsendelse fra lastbil som funktion at farten før og efter at

chauffererne havde fået instruktion i energiøkonomisk kørsel.



MED COLAS DRÆNASFALT
Drænasfalt med maksimalkornstorrelser 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.

Miljavenlige vejbelægninger
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Nyt fra vejsektorens leverandører

Hvad er mini-recycling?
Ved mini-recycling forstås, at
asfah, der er udtjent, feks.
sporkørt, revnet og krakeleret
og udvasket, repareres i i
meters fast bredde. Den gam
le og udtjente asfalt opvar
mes til Ca. 80 - 120°C med
infrarøde varmelegemer ned i
en dybde af Ca. 5 cm. Der
tilføres REJUVENAIOR, et
latinsk ord, der betyder gen
fødelse (at blive ung igen).
Denne REJUVENATOR
tilføres i netop den mængde
(fra 100 - 900 g/kvm), som

det pågældende asfaltmateri
ale trænger til. REJUVE
NAIOREN har netop den
virkning, at den gamle bitu
men, der typisk er blevet iltet
og dermed afhærdet og hår
dere, bliver afiltet og blød-
gjort, hvilket sker ved kemisk
omdannelse inde i moleky
lerne, således at slutprodu.k
tet, altså den regenerede bitu
men, bindemidlet, bliver
ungt igen, faktisk som nyt. -

Nogle har forsøgt at ra denne
proces til at finde sted ved
hjælp af mere eller mindre

almindelige olier, men man
må konstatere, at disse olier
blot forlader asfalten igen
uden at efterlade en blivende
regenerering, processen kan
altså p.t. kun lykkes med
REJUVENATOR.
Dette opvarmede gamle as
faltmateriale med tilsat REJ
UVENATOR løftes op fra
vejen (kun de øverste 2 - 3
cm af de opvarmede ca. 5
cm) og tilsættes noget fær
digblandet asfaltmateriale,
som på forhånd er sammen
sat således, at dette netop er-

statter det, der mangler i
kornkurven i den gamle as
fah. Der tilsættes typisk 10 -

30 kg/kvm nyt færdigblandet
asfaltmateriale. Hele denne
blanding af det gamle asfalt
materiale, med foryngeren
REJUVENATOR, samt det
tilsatte nye asfaltmateriale
blandes gmndigt, udlægges
og komprimeres sammen
med de underliggende iøv
rigt varme asfaltiag.
Det er vigtigt, at det regene
rerede asfaltmateriale kom
primeres forsvarligt, hvilket
sker med en kombineret
tromle, som både kan ælte
materialerne sammen med
gummihjulene på den ene
valse og med den glatte valse
kan vibrere materialerne
sammen, således at den opti
male forkiling sker. - Ovenfor
har den opmærksomme læ
ser bemærket, at det ikke
kun er de regenererede 2 - 3
cm, der bliver bearbejdet
med komprimeringstromlen.
Metoden har nemlig tilsikret,
at det underliggende lag as
falt er opvarmet til bearbej
delighed. Den korrekte kom
primering tilsikrer derfor, at
det regenererede bindemid
del f’ar forbindelse med det
gamle bindemiddel, og at det
hele fordeler sig imellem
stenskelettet på en sådan må
de, at hele den opvarmede
dybde på ca. 5 - 6 cm bliver
optimalt sammenbearbejdet.
Man kan derfor konstatere, at
metoden efterlader en repara
tion uden skillelag, hvilket
er uhyre vigtigt for holdbar-
heden.

Hvilke materialer kan
mini-recycies?
Alle asfaltmaterialer, bortset
fra støbeasfalt, kan mini
recycles. Nyfalt har nu prøv
et at mini-recycle Pulverasfalt
(PA), Asfaltbeton (AB),
Skærvemastix (SM.A), Abent
gradueret asfalt (AAB), Asfalt

Mini-recycling i
fortsat udvikling.
Asfaltreparation
med 100% genbrug
Firmaet Nyfalt A/S i Søborg er nu for alvor gået med ind i den fortsatte ud
vikling af mini-recyclingsmetoden, idet firmaet nu har ombygget flere maski
ner efter de nu igennem 5 år indhøstede erfaringer.
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med nedtromlede skærver
(ABS), altsammen med gode
resultater. Resultaterne er så
gode, at firmaet kan give
samme garanti på de regene
rerede materialer, som man
ellers kun giver ved nyanlæg.
Det viser sig, at Overfladebe
handlinger (OB) også kan re
pareres med mini-recycling.
Overfladebehandlingerne må
bare ikke være helt nye. Man
opnår her, at OB-bindemid
let bearbejdes ned i de un
derliggende som regel meget
»tørre< (bindemiddelfattige)
asfaltiag, og OB-stenene ind
går med glimrende resultat i
kornkurven.
De nye koldasfaltbelægnin
ger, Slurry Seal og Macroseal
m.v. kan også repareres ved
mini-recycling, fordi restbin
demidlet er en normal bitu
mentype.
Man kan altså efter nogle år,
hvor belægningen har været
vedligeholdt med de tynde
enten OB-belægninger eller
Koldsafàltbelægninger, repa
rere netop de arealer, som
revner og krakelerer og i
samme ombæring ?a de un
derliggende lag renoveret op,
forudsætningen er dog blot,
at der er mindst Ca. cm as
faittykkelse at arbejde i med
mini-recyclingsmetoden.

Rendegravninger renov
eres med mini-recycling
Rendegravninger efter natur
gasledningsføring eller klo
akgravninger går som regel
altid i stykker efter nogle år,
uanset hvor meget man har
ofret på komprimering af
gruslagene. Det har her vist
sig, at Nyfalt kan reparere
disse rendegravninger, efter
at alle sætningerne har fim
det sted efter et par år, såle
des at samlingerne bliver
sammenbearbejdede. Typisk
er gasrenderne 60 cm i bred
den, og da mini-recycleren
arbejder med i meters fast
bredde, bliver netop samlin
gerne til siden sammenbear
bejdede, fordi man mini
recycler hen over samlinger
ne, og fr disse bearbejdet

sammen ned til ca. 6 cm
dybde. Ved bredere kloakgra
ve kører Nyfalt blot med ma
skinen i to eller flere spor,
hvilket kan lade sig gøre, for
di alle samlinger med mini
recycling er varme samlinger,
og disse samlinger holder.
Det har vist sig, at firmaet
faktisk ikke i de 5 år har op
levet, at samlinger udført
med mini-recycling revner.
Tværtimod holder samlinger
ne utroligt godt, hvilket til
skrives den varme sammen
bearbejdning, som åbenbart

Grusaslàltbeton, GAB,
ændres til slidlag ved
mini-recycling
Ved renderetablering viser
det sig at være en god idé at
udføre asfaltbelægningen helt
til tops i ét lag GAB 0 eller
GAB I. Man kan derefter la
de gravningen henligge i et
eller to år, så de sætninger,
der altid vil komme i denne
tidsperiode, finder sted. Der-

efter kan Nyfalt i én operati
on ved mini-recycling dels
rette sætningerne op, dels re
tablere de revnede steder og
endelig ændre de øverste 2 -

3 cm til slidlag. Firmaet har
for HNG og Naturgas Sjæl
land udført sådanne retable
ringer, og det er bevist, at de
øverste 2 - 3 cm fra GAB er
blevet ændret til PA eller
AB-slidlag både kornkurve
mæssigt og ,bindemiddel
mæssigt. Penetrationsindex
(blødhed), hulrumsprocent
(komprimeringsgrad) mæng

ikke alene foregår i dybden,
men som også finder sted si
deværts.
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de af bindemiddel o.sN. er
blevet ændret, så alle krav til
et nyt slidlag er opfildt. For
delene ved denne metode er
indlysende. Entreprenøren
kan retablere med ét sam
menhængende lag asfalt i
GAB 0 eller GAB I, helt op
til niveau, og Nyfalt kan ud
føre finishen et par år efter,
samtidig med at belægnin
gens skader, som uværgerligt
vil opstå, bliver repareret.

Hvor og hvornår kan
mini-recycling anvendes
med fordel?
Alle slidlagsreparationer kan
udføres, og det viser sig, at
reparationerne selvfølgelig
godt kan ses, men ikke
mærkes.
På motorveje og hovedlande
veje er det en speciel fordel
at anvende mini-recycling til
reparation af slidlag. Arsagen
hertil er dels, at reparationen
udføres fuldstændig i niveau
med den omkringliggende
asfalt, og det vil sige, at det
er slut med de gamle lappers
høj deforskelle og dermed
dårlig kerselskomfort. En
mini-recyclet reparation kan
kun ses, men ikke mærkes. -

Det kan endvidere tilsikres,
at overfladestrukturen beva
res og dermed friktionen,
fordi Nyfalt er i stand til at

Kvaliteten er i særklasse
- og med verdensry
Grundmaskinen til mini
recycling er oprindelig kon
strueret af WIRR3EN i
Tyskland i samarbejde med
den danske afdeling af
WIRTGEN i Danmark og
datterselskabet INRECO,
men det er nu lykkedes for
Nyfalt, at videreudvikle ma

skinen og metoden således,
at den doserede REJUVE
NA’TOR fordeles meget mere
jævnt og ensartet i blandin
gen, således at tværfordelin
gen fastholdes, samtidig
med, at der ikke opstår sepa
rering af stenskelettet, idet
metoden tilsikrer en meget
homogen blanding af sten-
skelet og bindemiddel, så
stenreder og fede pletter ikke
forekommer.
Det er lykkedes så godt for
Nyfalt, at der har været eks
perthold fra både Tyskland

Friktionen i orden med
mini-recycling
Vejdirektoratet har gennem
ført friktionsmålinger på
NydLR’s mini-recyclinger og
alle disse målinger viser, at
den korrekte friktion er tilste
de (over 0,4 med SV’s Stra
dograph - Ca. 0,6 i gennem
snit).

Smal arbejdsbredde -

traftkvenlig
Det er endvidere fordelag
tigt, at maskineriet, som an
vendes til mini-recycling, kan
være i ét kørespor. Dette be
tyder, at reparationen faktisk
kan foregå uden væsentlige
géner for trafikken, fordi den
ne kan opretholdes bortset
fra i myldretiderne, hvor
man i Københavnsområdet
jo alligevel ikke kan være
nogle steder, her kører mini
recycieren blot ind til siden
eller ud i nedsporet, indtil
trafikken stimer af.

Store investeringer i nye
slidlag kan udskydes
De store slidlag går jo ofte
kun i stykker i køresporene,
og ofte er de dårlige arealer
koncentreret på mindre dela

regenerere det gamle slidlag,
så egenskaberne, som de var
da slidlaget var nyt, gen
skabes.

og Japan i Københavnsområ
det for at studere Nyfalt’s op
nåede kvalitet med metoden.
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realer, hér ville man tidligere
i mange tilfælde have været
henvist til dårlige reparati
onslapper og senere være
tvunget til at gennemføre en
fly slidlagsbelægning. Nu er
det muligt at gennemføre en
mini-recycling og få alle de
dårlige arealer renoveret op
til nyt, og en udskydelse af
den voldsomme investering i
et nyt slidlag kan ske i OP til
mange år.

Længere levetid for nye
slidlag
Når man alligevel på et tids
punkt anser det for økono
misk forsvarligt at gennemfø
re den store investering i nyt
slidlag, er det vigtigt, at den
ne store investering kommer
til at få en så lang brugsperi
ode og levetid som overhove
det muligt. Nyfalt har derfor
for flere Amter indledt den
praksis, at alle de veje, der er
tjenelige til nyt slidlag, repa
reres op forudgående med
mini-recycling. Man opnår
herved, at den bund, der
som regel er meget dårlig, og
som er udlevet og tjenelig til
nyt slidlag, og som i virkelig
heden danner en elendig
bund for det nye slidlag,
med mini-recyclingsreparati
onen forudgående bliver
bragt i orden, og bliver sam
menhængende i de underlig
gende lag. Denne forudgåen
de reparation vil tilsikre, at
revner m.v. ikke straks vil på
virke det nye slidlag, men
sørge for, at bunden er i or
den og dermed give det nye
slidlag de bedste betingelser
for et langt liv.

Begrænsninger i me
toden
Metoden kræver at skaderne
er ret langsgående, idet mas
kineriet er Ca. 14 meter langt,
og man skal også vurdere,
hvor tit det kan betale sig at
løfte strygejernet, idet man
til hver »lapstart i gennem
snit forbruger 20 - 30 minut
ter. Arsagen hertil er, at man
ved lapstoppet skal løfte stry
gejernet frit, og den mængde

Asfalt
Tandem eller Kombi
Vægt indtil 8500 kg

Bund
Vægt indtil 11.500 kg
Mange modeller

gg. trykluft als
Rugvænget 33
2630 Tåstrup
Tlf. 42 52 24 11

Gartnervej 16
4684 Holme-Olstrup
Tlf. 53 76 25 11

Frejasvej 29
3400 Hillerød
Tlf. 42 26 34 11
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materialer, der befinder sig i
blanderkassen, som er i cli
rekte forbindelse med strygej
ernet, skal tømmes. Når man
sammenholder dette med, at
maskinens fremdrifishastig
hed p.t. er ca. 100 meter i ti
men, er det klart, at man
helst skal køre igennem, for
derved at få så meget som
muligt ud af den kostbare
produktionstid, der er til rå
dighed. Nyfàlt arbejder fort
sat på at få hastigheden øget,
men p.t. er man meget bun
det af, at den gamle asfalt
skal have den fornødne tid til
at blive opvarmet langsomt,
idet en hurtig opvarmning
ville ødelægge og a±brænde
den eksisterende bitumen.
Varmen skal også have tid til
at forplante sig ned i den
nødvendige dybde, således at
asfalten er bearbejdelig
mindst i cm dybere end de
øverste 2 - 3 cm, som re
cycies.

Meget små opgaver kan
betale sig at mini-re
cycie
Det er i øvrigt utroligt, så
små opgaverne kan være, for
at det kan betale sig at lade
Nyfalt reparere ved mini
recycling. Har man en vej,

i i meters bredde eller der
under, er det nok til at meto
dens økonomi p.t. er hjem
me. De 400 - 800 lbm be
høver ikke at befinde sig i
forlængelse af hinanden, idet
det jo kan være, at to spor på
en meter altså 2 meters bred
de i f.eks. 200 lbm kan dæk
ke skaden. På Hveens Boule
vard er der for nogle år siden
kørt en reparation med 4

spor af én meter ved siden af
hinanden i en længde af 50
meter, hvor så det inderste
spor på i meter forlængedes
ud til ca. 100 meter. Der er
altså masser af muligheder. -

Maskinens arbejdsbredde er
altså kun 1 fast meter, men
der er intet i vejen for at køre
parallelspor med de varme
samlinger, som holder, og
som kun kan ses og ikke
mærkes.

Fremtidens vedligehol
delsesmetoder
Der er noget, der tyder på, at
mini-recyclingen, når den en
gang er endeligt udviklet, vil
kunne bruges som reparati
onsmetode ved vedligehol
delsesarbejder på næsten alle
asfaltveje, når blot der er
min. ca. 5 cm asfalt til stede,
som kan oprenoveres. Med
alle de besparelsesbestræbel
ser, der finder sted p.t., og
hvor de tynde belægninger
som OB og Koldasfalt vinder
frem på grund af at prisen
pr. kvm er billig, hvorved
der kan repareres mange flere
kvm end tidligere for de sam
me penge, ser Nyfalt kombi
nationen med en forudgåen
de reparation med mini
recycling efterfiulgt af en
Overfladebehandling eller en
Slurrv Seal eller Macroseal
eller lign, som løsningen i
masser af tilfælde, idet dette
vil være prisbesparende og
resourcebesparende, og i det
hele taget gavnligt for sam
flindsøkonomien og dermed
skattetrvkket. Skulle de nye
slidlag så gå i stykker allige
vel, så ring blot til Nyfalt på
31 69 79 13, skaderne kan
nemlig repareres med mini
recycling.

hvor 400 - 800 lbm er skadet
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Det af mange offentlige tek
niske forvaltninger velkendte
firma Nørtoft 5. Agentur
ApS. sammenlægges med
Trafik Produkter AIS og det
nye firma ffir navnet TRA
FIK PRODUKTER AIS.
Nørtoft 5. Agentur ApS.
blev gnmdlagt i 1974, med
bl.a. det formål at varetage
distribution i Danmark af
Mercalin markerings- og af
stribningsprodukter for AB
Gevek Sverige.
Efter mange års udmærket
samarbejde besluttede man
sig for at starte en fabrik i
Danmark, hvor hovedparten
af aktierne forblev hos AB

Geveke, nemlig 60%. For
målet var at producere færdig
fremstillede færdselsymboler;
vej striber, bogstaver og tal i
termoplastiske materialer
samt termoplastiske blokke
til nedsmeitning som marke
ringer på kørebanen.
Denne fabrik fik navnet Tra
fik Produkter AIS og blev
placeret i Højby Sj. Odsher
red, tæt ved Nykøbing Sj.
De første produktioner star
tede omkring juletid i 1984.
Siden da er det gået støt
fremad, især på exportsiden.
Da vi stadigvæk ønsker at ex
pandere og investere, må vi
som følge deraf skaffe kapital

og flere ressourcer. Dette me
ner vi bedst kan gøres ved
sammenlægning og fitsione
ring.
Som et led i dette har AB
Geveko købt et andet svensk
foretagende i branchen, Clea
nosol AB, og blev derved
langt den største virksomhed
i Norden indenfor afstrib
nings- og markeringsområ
det. Efterfølgende afhænde
de Nørtoft 5. Agentur ApS.
sine aktier i Trafik Produkter
AIS til AB Geveko. Aage
Nørtoft Sørensen personlig
har samtidig solgt sine an-
parter i Nørtoft 5. Agentur
ApS. til Trafik Produkter
AIS.
Der sker ingen ændringer i
personalesammensætningen
og i ledelsen, den fortsætter
uændret. Dog forventer vi at
skulle anvende endnu mere

personale fremover. Omsæt
ningen i den nye konstellati
on, Geveko Industri AB,
Cleanosol AB og Trafik Pro
du.kter AIS, (alle datterselska
ber af koncernen AB Geveko
som omsatte for ¾ milliard i
1988) repræsenterer mere
end 200 millioner kroner pr.
år.
Aage Nørtoft Sørensen valgte
at sælge sine interesser til det
svenske firma først og frem
mest for det gode forhold
dem imellem og fordi der
bag den svenske virksomhed
ligger et stort forskningslabo
ratorium.
Dette borger for, at vi kan
være helt fremme i front på
verdensmarkedet med vejaf
stribningsprodukter.

2 firmaer inden for markeringer
og afmærkninger på kørebanen
fusionerer

- DET MEST AVANCEREDERAWMAC
SLIDLAG
SPORFYLDNING
FORSEGLING
SKRIDSIKKER
MILJØVENLIG
ØKONOMISK
SLIDSTÆRK
10.000.000 m2 udføres
årligt i Vesttyskland m.v.

Eneret for Danmark
- ET LED I KAK’s SYSTEM FOR VEJVEDLIGEHOLDELSE OG -SIKKERHED

KA K KØBENHAVNS ASFALTKOMPAGNI A/S
SCAN DIAGADE 14-2450 KØBENHAVN SV — TLF. 01 21 4111



86 DANSK VEJTIDSSKRIFT NR. 4 • 1989

I foråret 1988 introduceredes
i Danmark en ny type slurry
seal fremstillet ud fra po
lymer-modificeret bitumen
emulsion og relativt stenrige
mineralblandinger. Teknolo
gien adskiller sig fra det gam
melkendte, der karakterisere
de slurry seal, og muliggør
indbygning af tynde slidlag
på let til tungt trafikerede
veje, forsegling og kørebane
afmærkning samt opret
ning af sporkørte veje.
I det følgende beskrives udvi
klingsforløbet, anvendelses
muligheder m.v. for det nye
belægningsmateriale, som i
Danmark har fået betegnel
sen Koldiforarbejdet Asfalt.

Udviklingsforløb
Udviklingen af koldtforarbej

det asfalt (slurry seal) startede
i begyndelsen af 1930’erne,
da man i Tyskland udviklede
en sand-emulsionsblanding
til forsegling af vejbelæg
finger.
Der var tale om et produkt,
som blev fremstillet på
tvangsblandere og distribue
ret i tromler til vejhold, hvor
det blev udlagt ved håndar
bejde. Emulsionen var en så
kaldt basisk (anionisk) type,
der var forholdsvis lang
somtbrydende. Først om
kring 1948 fik produktet sit
gennembrud i Vesttyskland,
hvor det blev kendt under
betegnelsen »Oberbach
Schlämme<.
Interessen for konceptet be
grænsede sig dog ikke kun til
Tyskland. En stor del af æren

for det tidlige udviklingsar
bejde på slurry seal området
må retfærdigvis tillægges
amerikanerne. Det gælder ik
ke mindst firmaet Young,
som i slutningen af
1950’erne konstruerede det
første mobile materiel til
fremstilling og indbygning af
slurry seal i meget tynde lag.
Grundlaget for produktet var
på det tidspunkt endnu de
anioniske emulsioner, som
blev blandet med stenmateri
ale med en maksimalkorn
størrelse på 3-4 mm og tilsat
lidt portland cement og
vand.
Anvendelse af de anioniske
emulsioner bevirkede, at
brydningstiden af slurry seal
ofte var problematisk lang.
Komprimering med gummi-

hjulstromler kunne i en vis
udstrækning fremme bryd
ningen, men i almindelighed
var brydningen ikke tilen
debragt, før vandet var for
dampet fra belægnings
massen.
I slutningen af 1950’erne ske
te der imidlertid noget på det
emulsionsteknologiske områ
de, som skulle få betydning
også for slurry seals. Det var
introduktionen af de såkaldte
amin-derviater; en særlig ty
pe kemikalier, som anvendes
ved fremstilling af de nu-
kendte sure (kationiske)
emulsionstyper. Det er
emulsioner, hvor kemien er
velafstemt efter karakteren af
de stenmaterialer, som ho
vedsageligt benyttes i vejbe
lægninger.
Fra midten af 1960’erne blev
slurry seal teknologien tilpas
set de kationiske emulsioner,
og belægningsprincippet
fandt fodfæste i Europa, ho
vedsageligt i Frankrig, Spani
en, England og Vesttyskland.
Samtidig oplevedes en væl
dig vækst i trafikintensiteten i
de lande, hvor belægning
sprincippet nød anerken
delse. Brugen af bløde
gmndbitumener i emulsio
nen samt anvendelsen af
stenmaterialer med lille mak
simalkornstørrelse gav ofte
anledning til problemer med
instabilitet og friktion, desu
agtet belægningerne oftest
blev anvendt på sekundære
veje. Noget måtte gøres og
blev gjort.
Endnu en gang var det vest
tysk teknologi, som sikrede
et gennembrud i udviklin
gen. Man introducerede en
modificeret emulsion af kati
onisk type med latex (gum
misaft) tilsat vandfasen. For
målet hermed var at forbedre
bindemidlets egenskaber i
retning mod mindre tempe
raturfølsomhed.
En vis effekt blev da også op
nået, og man kunne nu be
gynde at anvende slurry seal
på mere befærdede veje. Det
skyldtes bl.a. også ændringer
af kornkurverne i retning

Koldtforarbejdet asfalt
med polymer
modificeret bindemiddel
H. Elkjær Kaas, Colas Vejmateriale A/S

Udlægning at Colfalt-slidlag på kommunevej.
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mod større maksimalkorn og
større indhold af stenmateria
le større end 2 mm.
Helt optimalt var latex
løsningen dog ikke, idet man
opererede med et tofaset
emulsionssystem bestående
af bitumendråber og latex
dråber i vand. De skulle ved
emulsionens brydning gerne
forenes til et homogent bin
demiddel, og den virkning er
i sagens natur vanskelig at
opnå.
Produktudviklingen fortsatte,
og i 1980 lykkedes det at
fremstille kationiske emulsio
ner af bitumen, hvori der var
indarbejdet termoplastisk po
lymer. Nu havde man ende
lig en emulsion, som efter
brydning på stenmaterialet
dannede en bitumenhinde
med optimale egenskaber
hvad angår temperaturføl
somhed, kohæsion og adhæ
sion.
Samtidig var der sket meget
på det kemiske område. Me
get sofistikerede emulgatorsy
stemer var udviklet, hvilket
gav mulighed for at styre
brydningsprocessen mere op
timalt end tidligere, og der
var lagt stor vægt på at ud
vikle et effektivt mix-design
system.
Resultatet af det store udvik
lingsarbejde er fremkomsten
af belægningsmaterialer, hvis
egenskaber og anvendelses
muligheder adskiller sig væ
sentligt fra den gemmelkend
te slurry seal, og for at undgå
forveksling benyttes flere ste
der da også en anden beteg
nelse for produktgruppen.
Her i landet vil en betegnelse
som »Koldtforarbejdet As
falt< (KA) formentlig blive
en gængs fællesbetegnelse for
denne type belægningsmate
rialer.

Koldtforarbejdet Asfalt
I 1988 introduceredes det
nye slurry seal koncept i
Danmark. Det teknologiske
grundlag, som de engagerede
entreprenører formodes at
benytte, må i større eller
mindre udstrækning være

polymer-modificering af bin
demidlet samt anvendelse af
stenrige mineraiblandinger.
Råvarer
Råvarekomponenterne i
Koldtforarbejdet Asfalt om
fatter:

Bitumenemulsion
Stenmateriale

Portland cement
Procesvand

Dope
Bitumenemulsionen vil sæd
vanligvis være af kationisk
type og baseret på en

polymer-modificeret bitu
men. Modificeringsmidlerne
kan være mange, og effekten
på bindemidlet følgelig også
forskellig. Erfaringerne fra
bl.a. Vesttyskland viser, at
der er store fordele ved at an
vende de såkaldte termopla
stiske polymerer feks. SBS.
Bindemiddelhårdheden målt
med penetrometer vil typisk
ligge i intervallet fra 100 til
200 penetrationsenheder ef
ter polymermodificeringen.
Hos de mere avancerede

emulsionstyper, som kan be
nyttes, er brydningsegenska
berne nøje tilpasset udvalgte
stenmaterialetyper. Binde
middelindholdet i emulsio
nerne vil typisk ligge i inter
vallet 55-65%.
Stenmaterialet vil oftest være
helknust granit. Maksimal
kornstørrelsen og kornstørrel
sesfordelingen vil være afpas
set efter belægningsmassens
anvendelse. Typiske grade
ringstyper vil være KA-2,
KA-4, KA-6, KA-8 samt i

Principskitse for produktion og udlægning.

Materiel.



88 DANSK VEJTIDSSKRIFT NR. 4 • 1989

særlige tilfælde KA-12. I til
fælde, hvor der stilles krav til
et slidlags lystekniske egen
skaber, kan anvendes tilslag
af lyse mineraler; eksempel
vis caicinert flint.
Portland cement tilsættes i
mindre mængder, dels som
filler, dels som brydnings
igangsætter for emulsionen.
Tilsætningen af vand tjener
til regulereing af belægnings
materialets bearbejdelighed
under indbygningen.
Til regulering af emulsio
nens brydning, specielt på
varme sommerdage, tilsættes
procesvandet ofte en mindre
mængde af et kemikalium,
som typisk betegnes dope.

Produktsammensætning
Proportionering af koldtfo
rarbejdet asfàlt adskiller sig i
princippet ikke fra varmt-
blandet asfalt. Receptdesign
bygger på en række af de
samme grundparametre.
Der tages typisk udgangs
punkt i anvendelsesområdet
og funktionskrav, lagtykkelse,
valg af kornkurve og stenma
terialeart.
Ved sammensætning af
koldtforarbejdet asfalt retter

laboratoriemetodeme sig ty
pisk mod studier af egenska
ber så som bindemiddelom
hylning, materialekohæsion,
bearbejdelighed, brydnings
tid o.s.v.
Det færdige produkts sam
mensætning er ikke grund
læggende forskelligt fra mere
traditionelle asfalttyper. Ho
vedbestanddelen er stenmate
riale, bindemiddel og luft
fyldte hulrum.
Hvad specielt sidstnævnte
angår, så fødes koldtforarbej
det asfalt med et lidt højere
hulrum end kendetegnet for
traditionel asfalt. Det skyldes
indholdet af emulsions- og
procesvand, der er nødvendi
ge bestanddele i processen.
Når emulsionen er brudt, vil
vandet blive presset ud af be
lægningen som følge af tra
fikkens masserende virkning,
og under denne proces vil
der samtidig ske en kompri
mering af belægningen,
hvorved hulrummene redu
ceres.

Indbygningsmetode
Koldtforarbejdet asfalt frem
stilles og indbygges i én ar
bejdsgang ved anvendelse af
en kontinuerlig proces.
På materielsiden er der gen
nem de seneste år sket en vi
dereudvikling af de gammel
kendte maskintyper. Forbed
ringerne omfatter ikke blot
effektive miksertyper, men
også sprederammer med
trinløs udvidelse. Processty
ringsmæssigt kan man i dag
endvidere benytte sig af mo
derne måle og reguleringsud
styr; eksempelvis vejeceller
til indvejning af stenmateria
ler og gennemstrømningsmå
lere til korrekt dosering af
emulsionsmængden. Dette
måleudstyr kan endvidere
kobles til en mikrodatamat
for derigennem at opnå en
høj grad af kvalitetssikring i
hele processen.

Anvendelsesområder
Der skelnes normalt mellem
tre hovedområder for anven
delsen af koldtforarbejdet as

Sporopretning med Colfalt.

Sporopretning med Colfalt. falt:
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Slidlag
Forsegling

Sporopretning
Ovenstående tabel i angiver
vejledende indbygnings
mængder for forskellige gra
deringstyper af Colfalt, der
er betegnelsen for en gruppe
produkter af typen koldtfo
rarbejdet asfalt.

Slidlag
Principielt kan slidlag af
koldtforarbejdet asfalt benyt
tes på stort set alle kategorier
af veje lige fra let til tungt
trafikerede, på stianlæg, par
keringspladser, nødspor, på
befæstelsesskuldre i lufthavne
o.s.v.
Forudsætningen for et til
fredsstillende resultat er over
holdelsen af de minimums
grænser, der er angivet i ta
bel 1. Det kan naturligvis
være fristende generelt at
vælge lagtykkelser svarende
til intervallets nedre grænse,
men det bør man som hov
edregel kun gøre i tilfælde a?
meget jævne underlag, eks
empelvis nyudlagt GAB-0.
En væsentlig styrke ved den
nye teknik er muligheden for
at etablere forholdsvis tynde
slidlag gennem to arbejds
operationer. Først udføres en
tynd opretning af underlaget.
Umiddelbart derefter afdæk
kes det oprettede underlag
med slidlag. En sådan dob
belt indbygning vil med sær
deles godt resultat kunne ud-

føres med et samlet materia
leforbrug på 18-20 kg/m2
vådmasse.
Mulighederne for at indbyg
ge så relativt tynde slidlag
kan ofte medføre besparelser
i forhold til traditionelle be
lægningsvalg, hvor følgeom
kostningerne til hævning af
brønde og kantsten kan være
store.
Indbygning af tynde slidlag
sætter naturligvis grænser
for, i hvilket omfang man
samtidig fàr afrettet lange og
dybe lunker.
Ved udlægning af slidlag på
veje, hvor der gælder frikti
onskrav, bør der vælges gra

deringstyper med nominelle
maksimalkornstørrelser på 6
mm eller større.
Koldtforarbejdet asfalt af ty
pen Colfalt-6 slidlag besidder
en overfladetekstur, der sva
rer til asfaltbeton type AB 8t.
Måling af friktion med stra
dograf på Colfalt-6 slidlag
har vist friktionsværdier på
0,8 ved 60 km/time.
Bæreevnemæssigt må det an
føres, at tynde slidlag af
koldtforarbejdet asfah næppe
i praksis bidrager direkte til
at forstærke en vejbefæstelses
bæreevne.

Forsegling
Et andet anvendelsesområde
for koldtforarbejdet asfalt
omfatter forsegling og køre
banemarkering.
På revnede, udmagrede og
revne belægninger udgør
koldtforarbejdet asfalt med
en nominel maksimalkorn
størrelse på 2 mm et attrak
tivt alternativ til de gammel
kendte emulsionsforseglin
ger, hvis virkning ofte har
været forholdsvis kortvarig.
Ved forsegling med koldtfor
arbejdet asfalt benyttes ofte
materialemængder i interval
let 3-6 kg/m2 vådmasse af
hængig af belægningens tek
sturdybde. På åbenteksturere

de overflader kan forsegling
udføres på en måde, der sik
rer belægningen en tilfreds
stillende friktion.
Ved behandling af eksempel
vis revnede belægningsover
flader - kendetegnet ved be
skeden overfladeteksturdyb
de, som i sagens natur kun
kan optage en beskeden ma
terialemængde - må det af
hensyn til friktionskrav ofte
overvejes at indbygge en slid
lagstype i stedet for det tynde
forseglingslag.
En anden anvendelsesmulig
hed for koldtforarbej det asfalt
vedrører kørebanemarkering.
Det kan eksempelvis være
markering af cykelbaner
langs stærkt befærdede veje.
Her kan materialetyperne
KA-2 og KA-4 ofte være for
nuflige belægningsvalg.

Sporopretning
Det tredje hovedanvendelse
sområde for koldtforarbejdet
asfalt vedrører opretning af
kørespor på veje.
Ved hjælp af specialkonstrue
ret udstyr er det muligt at re
tablere vejes tværprofil efter
sporkøring. Køresporene op
rettes enkeltvis i forhold til
den aktuelle sporbredde. Af
hængig af sporkøringsdyb
den vælges graderingstype og

Anvendelse Colfalt-2 Colfalt-4 Colfalt-6 Colfalt-8

Slidlag

Let ralrerede veje 8-14 1 4-22
Mdde’ Iraitketede veje 14-22
Tungt traftserece veje 14-22 25-35
Sler 8-14 14-22
Nodspnr 8-14 14-22
Pladser 14-22
Befæstelsesskuldre,
luflhavne 1 4-22

ForsegIirg

Magre, revne be.ægninger 3-6

Sporopretning

Spnrdybde 1 5mm 15-25
Spnrdybde v 1 Smm 25-50

Tabel I
Vejledende indbygningsmængder for Colfalt kg/m2

Udlægning af Colfalt-slidlag pa Oddensundbroen.
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Undgå langvarige
atspærringer.

SF-Forhøjelseselement
er en helt ny måde at for
høje kantstene på, når slid
laget efter gentagne udlæg
ninger efterhånden er ved at
“drukne” kantstenen.

Med SF-Forhøjelses
element er det ikke nødven
digt at grave. Hermed er det
muligt at holde trafikgener
og eventuelle afspærringer
nede på et absolut mini-

Der er heller ikke op-
brydning eller jordarbejde
forbundet med monterin
gen. Og ressourcespildet er
minimalt, fordi de gamle
kantsten genbruges.

En stærk, økonomisk
løsning.

Forhojelseselementet
limes på den eksisterende
kantsten med en ekstra
stærk cemenibaseret lim.

Det forhøjer kantstenen
med 5 cm og giver samtidig
en smuk, hvid overflade.

antallet af indbygningsopera
tioner.
Opretning af spor med en
dybde mindre end 15 mm
kan udføres med Colfalt-6,
medens 15-20 mm dybe spor
eksempelvis kan oprettes ved
indbygning af først et lag
Colfalt-8 og dernæst et lag
Colfalt-6.
Ved opretning af spordybder
større end 20 mm kan det
være hensigtsmæssigt at ind
bygge et eller to lag Colfalt-8
og afslutte med et lag
Colfalt-6.
Ved sporopretning på lyse
belægninger kan anvendes
tilslag af caicineret flint i det
øverste opretningslag.
På veje, hvor der er særlige
æstetiske eller trafiksikker
hedsmæssige hensyn at tage,
anbefales det efter sporopret
ning at lade hele vej overfla
den belægge med et tyndt
Colfalt-6 slidlag; 14 kg/m2
vådmasse.
Perspektiverne
Introduktionen af koldtforar
bejdet asfalt åbner nogle nye
muligheder for den fremtidi
ge vedligeholdelse af færd
selsarealer i Danmark.
Det gælder eksempelvis med
hensyn til indbygningen af
tynde slidlag. Det gælder og
så med hensyn til at udføre
trafiksikre vedligeholdelses
foranstaltninger på sporkørte
veje. Det gælder endvidere
med hensyn til besparelser af
knappe stenressourcer.
Nye muligheder vil åbne sig
på det trafiksikkerhedsmæssi
ge område. Det sidste trin i
den teknologiske udvikling er
fremkomsten af farvede be
lægninger. Disse vil blive in
troduceret på det danske
marked i 1989. Herved kan
man på sikker og æstetisk vis
etablere kørebaneadskillelse
til gavn for såvel de bløde
trafikanter som den kollek
tive trafik.

‘ Vi må på længere sigt imøde
se, at koldtforarbejdet asfalt
finder en naturlig plads

‘ blandt de mange andre be
5 lægningstyper, som vi i dag

betjener os af.

SF-ForhøjeIses
element aor ara
kantstenïivide.

mum.

SF-STEN AIS
Sdr. Mellemvej 9
4000 Roskilde
Telefon 46 75 77 88

\\

j

Sydsjællands afdeling:
Holmegaard
Betonvarefabrik
Lundebakkevej l8A,
Toksværd
4684 Holme-Olstrup
Telefon 53 76 22 33sften

en stærk samarbejclspartner
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Ny landevej i
Københavns Amt
At Paul Erik Nyrup og Frands Olsen, civilingeniører, Københavns Amt.

Den 11. oktober 1988 åbnedes den af Københavns Amt projekterede stræk
ning af Smørum Parkvej mellem Frugtvangen i Smørumnedre og Måløv
Byvej (Frederikssundsvej) i Måløv.

Af strækningen, der er i km
lang ligger Ca. 600 m i
Ledøje- Smørum Kommune
og den resterende del i Balle
rup Kommune og undervejs
passeres Frederikssundsba
nen på en bro.
Vejstrækningen er bekostet
anlagt dels af Hovedstadsrå
det, der har betalt Ca. halvde
len af broudgiften, og dels af
ovennævnte 2 kommuner og
Københavns Amt, der har
betalt hver 1/3 af resrudgiften.
Den samlede udgift incl.
moms andrager ca. 17 millio
ner kr.

Den nyåbnede vej forløber i
en S-formet kurve på græn
sen mellem by- og landzone
øst for bebyggelserne i Må
løv og Smørumnedre, idet
vejen i Ledøje-Smørum
Kommune følger grænsen til
det fredede område »Stor
mosen«.
Syd for Frugtvangen var
Smørum Parkvej tidligere
anlagt til Skebjergvej af
Ledøje-Smørum Kommune,
og nord for Frederikssund
svej fortsætter Smørum Par
kvej i den af Ballerup Kom
mune anlagte Målø Parkvej.

Tværprofilet
Vejen er anlagt som en 2-
sporet vej med 7.0 m køreba
ne og en 3.0 m bred fællessti
i vestsiden, adskilt af en 3.0
m bred skillerabat. Yderra
batterne er i vejens højre og
venstre side henholdsvis 2.0
m og 0.75 m brede, og skrå
ningsanlægget normalt 2.0.
Ved byggeliniepålæg er det
sikret, at vejen kan udvides
mod øst ved anlæg af en eks
tra kørebane til 4-sporet vej
med midterrabat, når trafik-
belastningen nødvendiggør
det.

Vejens tracé
Vejens S-kurve (fig. 1) har
horisontalkurver med hen
holsvis 800 og 900 m radier,
forbundet med en vendeklo
toide med parametrene A
300 m.
Længdeprofilet har på ram
perne op mod banebroen en
største stigning på 35 o/o
og radius i vertikalkurven
over banen er 3000 m, hvil
ket var den størst opnåelige
på grund af den korte afstand
mellem Måløv Byvej og ba
nebroen. Som følge heraf er
oversigtsforholdene ikke helt
tilfredsstillende, og overha
ling har ved afstribning måt
tet forhindres på ret lange
strækninger omkring broen.

Vejens afvandingsforhold
Kørebanen afvandes til ned
løbsbrønde langs kantsten i
kørebanens lave side. Dette
skyldes et ønske om at hin
dre større mængder saltvand
fra vintrens saitning i at
trænge ind i skillerabatten

med skadevirkning for træ-
plantningen i denne.
Vej strækningen syd for Fre
derikssundsbanen afkiandes
via et bassin, der fungerer
som åben olieudskiller, og et
efterfølgende regnvandsbas
sin til en sø vest for vejen.
Herfrra løber vandet videre i
en grøft, der fører til Balle
rup Kommunes afrandings
system. Såvel afvandingen til
søen som en mindre regule
ring af søbredden er forelagt
Hovedstadsrådets miljøbe
skyttelsesudvalg til god.ken
delse.
Nord for broen afrundes vej-
arealet direkte til Ballerup
Kommunes afvandingssy
stem.

Anvendelse af forbræn
dingssiagger til bundsik
ring
På projekteringstidspunktet
havde de 2 forbrændingsan
stalter i hovedstadsområdet,
Vestforbrændingen og Ama
gerforbrændingen, svært ved
at finde aftagere til slaggerne
fra affaldsforbrændingen,
hvorfor det blev pålagt kom
munerne som interessenter i
minimum at aftage faste slag
gekvoter.
Det blev derfor besluttet at
benytte harpede forbræn
dingsslagger som bundsik
ringslag i maksimalt 1.0 m
tykkelse, hvilket i henhold til
Miljøministeriets bekendtgø
relse nr. 568 af 6. december
1983, § 7 kan sek uden sær
lig tilladelse.
Slaggerne blev leveret økono
misk fordelagtigt af forbræn
dingsanstalterne, således at

Nyanlagt stræknrg

—— —— Fremtidigt anlæg
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en besparelse blev opnået
dels i bundsikringsudgiften
og dels i jordarbejdsudgiften,
som følge af, at den jord-
mængde, der skulle tilkøres i
ramperne til banebroen, re
duceredes.
I alt er indbygget ca. 16.400
m3 slagger (fast mål).

Belægning
Den overliggende belægning
er opbygget på traditionel vis
med 22 cm stabilgrus (SG),
8 cm GAB II, 5 cm GAB 0
og 80 kg/m2 skærvemastiks
med lyse tilslagsmaterialer,
svarende til en skønnet tra
fikbelastning på 8000 køre
tøjer i begge retninger til-

Teknisk udstyr
Vejstrækningen belyses fra
rundkoniske master i nord-
vestsiden med lyspunkthøjde
9 m. Lyskilderne er 150 W
højtryksnatriumlamper. I ti
den kl. 20.00 - kl. 06.00
slukkes hver anden lampe.
På ramperne nord og syd for
banen er opstillet stålauto
værn, type SW 3.1, og langs

stien er endvidere opstillet et
rækværk.
I Måløv Byvejskrydset er det
eksisterende lyssignalanlæg
ombygget i fornødent om
fang.

Afmærkning
I ovennævnte kryds måtte
størst mulig sikkerhed om
kring de dobbeltrettede stiers
passage tilvejebringes.
Langs Smørum Parkvej for
løber den dobbeltrettede fæl
lessti som nævnt i vestsiden i
forlængelse af eksisterende
dobbeltrettet sti, medens en
tilsvarende dobbeltrettet sti
langs Måløv Parkvej af Balle
rup Kommune er anlagt i
østsiden.
Forholdene i krydset kompli
ceres yderligere af, at Måløv
Byvejs sydlige cykelsti øst for
krydset ligeledes er dobbelt-
rettet.
Da der i signalanlægget ikke
kan afses tid til indlægning af
særlige faser for den dobbelt-
rettede stitrafik, valgtes at la
de dobbehretmngen for stier
ne ophøre umiddelbart før
krydset med anmodning til
cyklisterne, der kører i den
»gale<( regning, om at trække
over den krydsende vej i fod
gængerfeltet.

Broen over Frederiks
sundsbanen
Smørum Parkvej er ført over
Frederikssundsbanen på en

1-fags bro med et frit spænd
på 15,0 m.
Der er med spændvidden
15,0 m skabt mulighed for
en senere udvidelse af Frede
rikssundsbanen til 2 spor,
samt for at Ballerup Kom
mune kan anlægge en sti
langs banen - syd for denne.
Konstruktionen er udført
som 2 støttemure med en
simpelt understøttet overbyg
ning af prefabrikerede streng
betonbjælker (såkaldte OT
bjælker) med en overplade i
almindelig armeret beton.
Overpladen har ved fagmid
ten en tykkelse på 270 mm
og ved enderne en tykkelse
på 170 mm.
Da jernbanen med langslig
gende dybe grøfter er hævet
ca. 2 m over terræn på bro-
stedet, er støttemurene, der
danner underlag for broover
bygningen, temmelig høje -

Ca. 10 m. (Fig. 2).
På grund af deraf følgende
høje jorddæmninger op til
broen er der ved begge bro-
ende udført overgangspiader
for udjævning af de diflè
renssætninger, der vil kom
me ved overgangene fra
dæmning til bro.
Broens fløjmure i de fire bro-
hjørner er ligeledes udført
som støttemure og udført
under ca. 45 grader med ba
nens tracé.
Til broen er anvendt ca. 120
t armeringsstål, ca. 850 m3

Normaiprofil i højredrejende kurve

sammen ved åbningen og i
værste fald stigende til 18000
i løbet af 15 år.
På stien er udlagt 5 cm SG
som afretning over slaggerne,
samt 5 cm GAB 0 og 45
kg/m2 pulverasfalt som
slidlag.

45kg/m2 pulverasfalt

5cm (ll3kg/m2)GAB I

5cm MSG—

100cm slagger

Belysningsmast

15cm muld

Rjord

15cm muld
5

2
5

40%

(Terræn)

col O)C

Relative koter: c’. CJC’)

16,25 15,5 2,5 0,5 0
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beton samt 14 stk. spændbe
tonbjælker.

Udførelsen
Abnent
Alt arbejde på Smørum
Parkvej er udført i 1987 og
1988 af entreprenører efter
afholdte licitationer, medens
tilslutningsarbejderne ved
Måløv Byvej og Frugtvangen
er udført af Amtets egne ar
bejdshold.

Arkceologiske forundersøgelser
Forinden vejarbejdet påbe
gyndtes blev der givet arkæo
loger fra Søllerød Museum
lejlighed til at foretage nogle
prøvegravninger på steder,
hvor der efter arkæologernes
skøn erfaringsmæssigt ville
være mulighed for at støde
på spor af oldtidsbebyggelse.
Der blev fundet et mindre
antal oldtidsanlæg i form af
kogestensgmber, lertag
ningsgruber og enkelte stol
pehuller, men ingen husspor,
så oldtidsbebygelsen på dette
sted synes ikke at have været
permanent.
Suppelerende udgravninger,
der eventuelt kunne have for
sinket anlægsarbejdet, fand
tes derfor ikke nødvendige.

Jordarbefder
I projekteringspreioden var
ved geotekniske boreunder
sagelser fimdet 2 blødbund
sområder, og jorden herfra
samt, som det viste sig fornø
dent, fra et par mindre ikke
forud konstaterede områder i
alt Ca. 4100 m3 blev efter ind
hentet dispensation fra Fred
ningsnævnet indbygget på
det fredede naboområde øst
for vejen ved Stormosen som
en langstrakt banke, udfor
met således, at terrænets ka
rakter ikke ændredes.
Jordarbejdet har derudover
omfattet ca. 45.000 m3
råjords- og muldarbejder.

Heraf er Ca. 31.000 m3 råjord
leveret udefra af entreprenø
rerne. Den råjord, der udgra
vedes i vej arealet bestod af
moræneler, som på visse
strækninger indeholdt en del
sut, hvilket gav problemer
ved komprimeringen af de
overliggende lag i den våde
sommer 1987.
Der indlagdes på de nævnte
strækninger et lag fiberdug
mellem vejkassebund og
slaggelaget, hvorefter udlæg
ning og komprimering af det
ret tykke slaggelag ikke vold
te vanskeligheder.

Bundsikring af harpede for
brcendingsslagger
I den særlige arbejdsbeskriv
else for anlægsarbejdet var
der til slaggelagets kompri
mering stillet samme stati
stisk formulerede krav, som
er gældende for bundsik
ringsgms, (jf. Vejdirektoratets
paradigma for særlig arbejds
beskrivelse for bundsikring,
januar 1987).
De harpede slagger (maks.
kornstørrelse = 45 mm) leve-
redes med et vandindhold,
der varierede fra ca. 11% til
ca. 18%.
Det optimale vandindhold
bestemt ved proctorind
stampning konstateredes at
være Ca. 25%.

Kurven for tørrumvægten er
imidlertid ret flad for van
dindhold under 25%, d.v.s.
den tørrumvægt, som slag-
gerne kan indstampes til,
ændres kun lidt med falden
de vandindhold. Det har da
heller ikke voldt besvær at
komprimere slaggerne med
det anvendte tromlemateriel i
henhold til ovennævnte krav,
selv om vandindholdet var så
lavt som 11%.
Tørrumvægten ved optimalt
vandindhold efter procto

rindstampning kan variere
ret meget. Der er konstateret
tørrumvægte imellem 1,425
kg/i og 1,557 kg/i.
Man skal således være op
mærksom på, at den anvend
te referenceværdi stammer fra
proctorforsøg på materiale
udtaget inden for kontrolaf
snittet.

Fremtidig udbygning
Smørum Parkvej har ikke
alene værdi for den lokale
trafik mellem Smørumnedre
og Måløv Byvej, men på
længere sigt også for den re
gionale trafik.
Ved en forlængelse mod syd
til Frederikssundsmotorvej
en, når denne af Vejdirekto
ratet besluttes forlænget fra
Ring 4 til Ledøje, vil Smø
rum Parkvej blive fødevej til
motorvejen for områderne
omkring og vest for Måløv.
Der er et stærkt politisk øn
ske om at fà gennemført dis
se manglende anlæg, ud fra
en forventning om dermed at
opnå en reduktion af trafik
ken på Ballerup Byvej (Fre
derikssundsvej) gennem Bal
lerup.
Døgntrafikken på Ballerup
Byvej er nu Ca. 36.000 køre
tøjer, og i spidstimerne giver
det anledning til uaccepta
helt lange kødannelser ved 3
signalregulerede kryds i Bal
lerup.

Entreprenorer ved an
lægget
Vejanlægget syd for Frede
rikssundsbanen, Keld Lar
sen, Roskilde AIS.
Vejanlægget nord for Frede
rikssundsbanen, K.K. Niel
sen AIS.
Overføringsanlægget over
Frederikssundsbanen, Aug.
Jørgensen & Troelsen AIS.
Belysningsentreprisen, JCI -

el-teknik ApS.
Autoværnsentreprisen, Jydsk
Stålautoværn

Rådgivende ingeniør
firma
Belysningsprojektet, Hansen,
Henneberg & Co.
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Vestsjælland
Amtsvejingeniørerne er end
nu engang velkommen til at
mødes i Vestsjællands Amt.
Foreningen er fàktisk født i
amtet, nemlig den 22. april
1917 netop i Slagelse. Den
gang hed foreningen »Vejassi
stentforeningen for øerne«.
Selv den første formand var
fra vort område - vejassistent
P. Bemtsen fra Fuglebjerg.
Men ikke nok med det. Den
landsdækkende forening
»Dansk Arntsvejassistentfore
ning blev også til i Slagelse
- i maj 1932.
Siden de nuværende kom
munale fællesskaber - amts
kommunerne - blev stiftet pr.
1. april 1970, er der gennem
ført meget store opgaveom
lægninger i det danske sam
fimd.
Også vejvæsenet er undergå
et stor forandring. Fra at væ
re et område meget præget af
nybygning for at tilpasse in
frastrukruren til den stigende
bilanvendelse er hovedopga

Slagelse
Det er med stor glæde, at jeg
gennem disse linjer fàr lejlig
hed til at byde amtsvejinge
niørerne velkommen til års
møde i Slagelse.
Slagelse er med sit krogede
gadeforløb en rigtig middel
alderby. Sidste år fejrede by
en sit 700 års købstadsjubi
læum, idet kong Erik Men-
ved gav Slagelse købstads
privilegier i et brev dateret
Nyborg Slot den 13. decem
ber 1288.
Vi kalder også Slagelse for
den gamle by i moderne klæ
der. Det hænger sammen
med, at den gamle by
brændte ved en række store
brande i 1700 tallet. Bortset

ven drejet til at være - nye
metoder til vedligeholdelse
og ændrede former for trafik
afvikling, så vi kan bekæmpe
uheld. Opgaven er nu i høj
grad en indsats for at bevare
værdien af den investerede
kapital og forebyggelse.
Samtidig er vejvæsenet ble
vet en relativt mindre del af
den amtskommunale forvalt
ning. Men »ikke nervøs» -

fra nogle enkelte bygnings-
værker er det ældste Slagelse
fra midten af 1800 tallet.
Dette område er placeret om-

denne udvikling er snarere
sket på grund af mange nye
opgaver til amterne end på
grund af nedlæggelse af stil
linger i vejvæsenet.
I disse år sker igen en vækst
i biltrafikken. Skal vi undgå
en parallel stigning i skader,
må der investeres i nytænk
ning, så kollektiv trafik, tung
trafik, alm. biltrafik og den
såkaldte »bløde» trafik bliver
bedre koordineret.
Lokalt i Vestsjællands Amt
er der en stor udfordring i at
sikre bedst mulige tilkørsler
fra alle oplande i amtet til
den kommende trafikkorri
dor -motorvej over Sjælland
og Fast Forbindelse over Sto
re Bælt.
Endnu engang »Velkommen
til Vestsjælland» til en for
ening der 100% må støtte
amternes bud - »Hvis vi kun
skal have to vejbestyrelser i
Danmark, så fortsæt decent
raliseringen - amterne overta
ger det meste af statens opga
ver og kommunerne overta
ger nogle af amternes op
gaver».

Søren Eriksen
amtsborgmester i VA.

kring Fruegade, og det er nu
smukt restaureret med byfor
nyelsesmidler - og er bestemt
et besøg værd.
Ellers er Slagelse kendt som
en stærk og konkurrencedyg
tig handelsby. Det kan års
mødedeltagene konstatere
ved selvsyn, men vigtigst af
alt er, at deltagerne får et
godt og udbytterigt årsmøde.
Det ønsker jeg alle held og
lykke med.

Venlig hilsen
Steen Bach Nielsen

Borgmester

Den 13. december 1288 satte
Kong Erik den 6. Menved
sit kongelige segl på Slagelses
købstadsrettigheder og tilken
degav dermed, at byen var
blandt de fremmeste i landet.
Men også. længe før denne

dato havde kongemagten lagt
mærke til byen, der flere
gange var møntsted.
Uden for byen ligger således
Trelleborg, et imponerende
voldanlæg, placeret netop
her for at beskytte landet lige
bag ved, og hermed også Sla
gelse, hvor nylige arkæologi
ske fund rykker byens oprin
delse længere bagud i tiden
end år 1000, hvor man me
ner Trelleborg blev skabt.
At Slagelse var kendt viden
om, ses af at Johamtterne
valgte Antvorskov som stedet
for sit første kloster på dansk
jord. Deres ordensmærke
blev til det Dannebrog vi i
dag kan se vaje på landets
højeste flagstang placeret på
bakken, hvor klosteret lå.
Det, der senere blev til et
kongeslot og den foretrukne
residens for Kong Frederik
den Anden i store dele af
hans regeringstid..
Munkene drev den første
skole, og der går en lige linie
fra denne til Slagelse lærde
skole, hvor H.C. Andersen
var elev, til de mange og sto
re skoler, blandt disse landets
største gymnasium, der i dag
frembyder et stort tilbud til
de unge.
I 1575 var byens midte skue
plads for det Danehof, hvor
Dronning Margrete den Før
ste kårede sin søn Oluf til
dansk konge. Siden lagde
gentagne storbrande hele
midtbyen i aske, og det er år
sagen til, at byen i dag har
mange torve og grønne plad
ser men fà historiske byg
ninger.
I dag kendes byen for et rigt
varieret butiksnet, der er et
godt sjællandsk alternativ til
Hovedstaden, og med en
bred vifte af liberale erhverv,
håndværks- og industrivirk
somheder.
Byen er desuden garnisons
by, idet Europas ældste regi
ment, Sjællandske Livregi
ment er garnisoneret her.
Det frlder i år 375 år.
En rundgang i byen kan in
deholde et kig ind i Hellig
åndshuset med Larsen

Velkommen til

Søren Eriksen
amtsborgmester i V.A.

Velkommen til
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Stevns smukke fresker, en lil
le tur i byens Lystanlæg, der
ligger tæt på Bymidten, hvor
også Skt. Mikkels Kirke ra
ger op ved siden af byens
ældste hus, Kirkeladen, der
har været både latinskole og
politistation.
Kirken er opkaldt efter byens
skytshelgen, der kæmper vi
dere mod dragen i byvåbnet.
I byens anden kirke, Skt. Pe
der, var Hellig Anders præst
og som sådan red han på et
næsten nyfødt føl store jor
den ind til byen. Til minde
om ham har man en kilde og
et kors på Hvilehøj, hvor han
mirakuløst vågnede op efter
et besøg i den Hellige Stad.
For at vende tilbage til Erik
Menved, ja så var han jo år
sag til at byen i 1988 kunne
fejre sit 700 års købstadsjubi

Københavns Amt
har i samarbejde med Glo
strup Politi, Vejdatalaborato
net og kommunerne i Glo
strup politikreds indledt for
beredelserne til et pilotpro
jekt vedrørende digital
indberetning af trafikuheld.
Danmarks Statistik og Rigs
politichefens teknologiudvalg
har ikke haft indvendinger
mod projektet.

Det er tanken, at en snæver
arbejdsgruppe skal beskrive
og vurdere udformning, ind
hold og forretningsgang ved
en modernisering og rationa
lisering af dette hidtil bela
stende arbejde for både
politi- og vejmyndighed.
Det er planen, at selve pilot-
forsøget skal igangsættes fra
nytår 1990.

læum og gjorde det med et
aktivitetsprogram, der strakte
sig over alle 12 måneder un
der mottoet »Slagelse.. en
grøn by».
En by, hvor det spirer og
gror, hvor gammelt og nyt
går hånd i hånd, og hvor be
mærkelsesværdige byfornyel
ser har ændret byens udseen
de på afgørende måde.
Den enthusiasme, der præge
de byen i jubilæumsåret og
det engagement, der sås fra
alle sider, borger godt for den
nære fremtid, hvor området
og de nye trafikkorridorer i
forbindelse med den faste
forbindelse over bæltet kom
mer i focus, hvor mange nye
muligheder åbner sig for Sla
gelse.

Slagelse Turistforening

25 års jubilæum
Den 1. maj 1989 kan civilin
geniør Poul Hansen, Stor
strøms amtskommunes tek
niske forvaltning, fejre 25 års
dagen for sin ansættelse ved
det daværende Maribo amts
vejvæsen.

25 års
jubilæum
Den 1. juni 1989 kan civil
ingeniør Jørgen Mikkelsen,
Nordjyllands Amt, forvalt
ningen for teknik og milj
fejre 25 års dagen for sin an
sættelse ved Alborg amts vej-
væsen.

Rettelse
Jens Godrum-Overgaard, År
hus, har først jubilæum i
1991.

I
Nyt fra
amterne

AvF
Dansk
Amtsvejingeniør
forening

StåIft,nr,elro, under vej hi vndIo.
gang og cykolsh
HrDgt - »Ihgt . ekkori

Ståltunnelror
Autoværn

Rekvirer
katalog

Geotekstiler

GG CONSTRUCTION

Armco + Gävle Galvan
= GG Construction

GG Construction ApS
Sohendaisvej 88A,
9200AaIborgSV-TIf 081895(X)

Vi beklager.



STOP

Tænk dig om, før
du “skilter” for pengene...

Vælg altid en leverandør, der er medlem at
Foreningen at Danske Vejskiltetabrikanter, når
det drejer sig om nye vejskilte etc. Så har
du fuld sikkerhed for både kvalitet, garanti
gennem datomærkede skilte, dygtighed,
erfaring og service.
Du har også sikkerhed for, at din leverandør
er helt inde i de sidste nye love og regler fra
Justitsministeriet omkring skiltning.

NB Har du modtaget vores
sidste nye planche “Af-

• mærkning af vejarbejdei’
Ellers kan du rekvirere den gratis på telefon
01122278 eller hos din leverandør
Planchen er godkendt at Justitsministeriet og
udarbejdet i samarbejde med Vejregelud
valgets arbejdsgruppe for atmærkning at vej-
arbejder.

Foteningen af Danske VejskiItefabrikanter
sekretariat:
Jern- og Metalindustriens
Sammenslutning70Nørre Voldgade 34
1358 Kbh. K
lif. 01122278

Armefa Metalskiltefabrik ApS
AIS Colour Reflex
Forza Skilte AIS
Sign AlI Skilte A/S
Skiltefabriken Sericol A/S
Tåstrup Vejskiltefabrik ApS

0621 4044
09157217
01504422
09157217
03521653
0299 1268

Foreningen af Danske Vejskiltefabrikanter anvender Scotchlite® produktsystemer fra 3M
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Nyt fra v Vejdirektoratet

Små lande har adgang til afsluttet forskning i vejtransport, vejtek- ved tunge køretøjers acceleration, med

stor forskninp nik, trafiksikkerhed, traftkplanlægning, omkring 10 dB uden uheldige virknin
miljø m.v. På konferencen blev mulighe- ger for driftsikkerhed, kørselsøkonomi

For nylig var Vejdirektoratet vært for en derne for udvidelse og forbedring af da- etc. Merprisen for støjdæmpede køretøj-
konference om anvendelse af et verden- tabasesystemet diskuteret. Den seneste er vil være ca. 5070 ved serieproduktion.
somspændende database-system. Syste- nyhed er, at Kina netop er blevet tilslut- Rapporten anbefaler en række indgreb,
met kaldes International Road Research tet IRRD. myndighederne kan foretage. Blandt de
Documentation. Det anvendes inden højest prioriterede nævnes:
for OECD’s transportforskningsprog- .

- indførelse af skærpede grænser for
ram. Konferencen havde ca. 100 delta- Støj fra tunge køretøjer støjudsendelse
gere fra 22 lande. Lydteknisk Institut har for Miljøstyrel- - byområder hvor der er en tidsmæssig
IRRD er et søgestystem af stor for- sen og Vejdirektoratet udarbejdet en rap- begrænsning på anvendelsen af tun
skningsmæssig værdi - specielt for små port om støj fra tunge køretøjer. Rap- ge køretøjer
lande som Danmark og for udviklings- porten er del af et nordisk samarbejde, - afgrænsning af »stilleområder« med
lande, der har et oplagt behov for at hvis formål er at skærpe kravene til støj- forbud mod køretøjer, der ikke er
trække på international forskning. udsendelsen fra tunge køretøjer. støjdæmpede
IRRD har er lager på ca. 200.000 artik- Det konkluderes, at det i dag er teknisk Rapporten »Støj fra tunge køretøjer»
ler og referencer om igangværende og muligt at dæmpe den støj, der udsendes kan bestilles fra VDL.

»Geosynthet ics:
Reliable, Durable,
Effective
Under this mottc the 4th
International Conference on
»Geotextiles, Geomembranes
and Related Products» will
be held in The Hauge, The
Netherlands, May 28 - June
1, 1990, under the auspices
of the I.G.S.
Previous conferences took
place in Paris 1977, Las Veg
as 1982 and Vienna 1986.
The Geomembrane Confè
rence» in Denver 1984 must
also be mentioned.
In the last decade the use of

geosyntehetics has shown
enormous growth world wi
de, so the need for safer spe
cifications and more insight
in properties for design pur
poses has grown accordingly.
Abstracts are invited for con
ference papers on the follo
wing themes:

1. Soil reinforcement
2. Roads and railways
3. Drainages
4. Bank and Bed protection
5. Irrigation Channels; re

servoirs
6. Environmental control
7. Properties and testing
8. Special applications

Abstracts (in English) should
reach the Secretary before
May 15, 1989.
Bulletin No. 1/Call for Pa-
pers, with ali relevant infor
mation, is obtainable from
the secretariat.
So is a seperate Bulletin reg
arding the four-day technical
exhibition during the confe
rence (This should be of in
terest to specialized consul-

tants, contracters, and testing
institutes).
G. den Hoedt, Secretary Ge
neral, c/o Holland Organi
zing Centre, Lange Voorhout
16, 2514 EE The Hague,
The Netherlands.

Voldgiftsretten for bygge-
og anlægsvirksomheds
kendelse af 6. april 1986 i
sag C 1670
Argang 1986, side 119.

X-kobing kommune (adv.
Liliengren, Odense)
mod
Arkitektfirma A AIS (adv.
Folkmar, Odense)

Entreprise - arkitekt -

forældelse

En arkitekt havde påtaget sig
projekteringen af en skole
bl.a. på grundlag af den tidli
gere gældende bestemmelse i
Vedtægt for arkitektvirksom
hed, hvorefter ansvaret for
fejl blev forældet 3 år efter, at
arkitekten havde afsluttet den
del af arbejdet, skaden ved
rørte. Afleveringen af det på
gældende byggeri skete i
1979 og i 1984 konstateredes
skader på bygningens vindu
espartier. Bygherren rejste
krav overfor arkitekten og
gjorde gældende, at forældel
sesreglen ikke kunne komme
til anvendelse, idet arkitekten
havde udvist culpøs adfærd.
Udtalt, at da det forhold, der
hævdedes udvist af arkitek
ten, var et af vedtægtsbe
stemmelsen omfattet forhold,
var et eventuelt krav mod ar
kitekten forældet.

ø
Internationalt
Nyt

Jurist. og økonomtorbundets
Forlag

Kendelser om
Fast ejendom
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Om Danmarks
Vejmuseum
Den lille ø Farø mellem
Sjælland og Falster blev

1989
16-21 Apr.

23-27 Apr.

7-10 May

18-20 Sep. Cardiff,
Wales

20-22 Sep. Cardiff,
Wales

24-26 Oct. Madrid

kendt over hele landet i for
bindelse med bygningen af
Farø-broerne, der blev åbnet
i 1985. Nu bliver den hjem
sted for Danmarks Vejmu
seum.
Dette nye museum har nem
lig til hensigt at opføre en
2.000 m2 stor bygning i
umiddelbar nærhed af broer
ne. Udover udstillingslokaler
vil museumsbygningen også
komme til at rumme en ræk
ke servicefaciliteter i lighed
med andre moderne special-

IRF

Elmia

Min. of
Communications

School of Eng.
University of
Wales

School of Eng.
University of
Wales

ITSEMAP

museer. Det drejer sig bl.a.
om cafeteria/restaurant, mø
delokaler og Infotoris, hvor
de mere end 200.000 trafi
kanter, der årligt gør ophold
på øen, vil kunne få aktuelle
trafikinformationer m.m.

— Vi er sikre på, at vi i et
konstruktivt samarbejde med
Møn Kommune og Stor
strøms Amt vil kunne skabe
et attraktivt og enestående
museumsmiljø på Farø, siger
Vejdirektør Per Milner, der

er formand for Vejmuseets
bestyrelse.
Det nye specialmuseum, der
påtænkes åbnet i 1990, skal
bevare og formidle den del af
kulturarven, som veje og
samfærdsel udgør. Mere end
80% af den danske gods- og
persontransport afvikles i dag
på vejnettet. Udbygningen af
dette vej net har taget århund
reder, feks. kan brolagte vej-
stykker dateres til ældre jern-
alder. I dag har de danske
veje en samlet længde på
70.000 km og en værdi afca.
400 mia. kr.
Indtil for nylig indgik Dan
marks Vej museum i Mu
seurnscenter Billund, hvor
en række specialmuseer er
under ombygning. Vejmuse
ets bestyrelse begrunder bl.a.
flytningen til Farø med øn
sket om at sikre Vejmuseet en
helt klar profil.
Vejmuseet støttes af en bred
kreds af virksomheder, bran
cheorganisationer og fonde.
Initiativtager til museet er
Dansk Vejhistorisk Selskab,
hvis Protektor er Hans Kon
gelige Højhed Prinsen.

4
Dansk
Vejhistorisk
Selskab

Orientering
om kongresser o.[[gn.

1989-1990

Tid Sted Arrangør Formål

Seoul

Jönköping

Beijing

World Meeting

Energi & Miljø

TRANSPO ‘89
Int. Conf. and exhibition on transport

Int. Conference on Recent
Developments in Fibre Reinforced
Cements & Concrets

Int. Conference on Recent
Developments on the Fracture of
Concrete & Rock

Int. Meeting on Catastrophes
and Society

Int. Conference on
Bridge Management

3rd Int. Colloquy on the Fixed Link
Europe-Africa
Through the Strait
of Gilbraltar

2nd Symposium on Strait Crossings

MASKINER - ANLÆG
OG TILBEHØR TIL

VEJBYGNING
I hundredvis af

informationer er samlet i
Danpac kataloget1990

28-30 Mar. Surrey, UK. University of
Surrey, Dept.
of Civil Eng.

16-18 May Marrakesh, Moroccan
Morocco Spanish Mixed

Committee on
the Fixed Link
Europe-Africa
Through the
Strait of Gilbraltar

10-13 Jun. Trondheim, NIF
Norway

Nyt eller brugt - Rekvirer katalog
Landsdækkende salg og service

rAkIA
LYNGE: TELEFON 02189200
KOLDING: TELEFON 05505200



Asfaltudlægni ng
Ccms Vejmateriale AIS
Kongevejen 153, 2830 Virum
Astaltudlægning, Oventlvdebehvndling, Recycling

Dansk Stabeasfatt
Nuvenvænget 9, 4000 Roskilde
Stabeastalt (Broen og Industrigulve)

Inreco AIS
Tavlov Kirkevej 31-33, 7000 Fredericia
Fræsning, Remiving, recycling, Betovkvusning

Hans Guldmsnn Astalt
Sydhavns Plads 4, 2450 København SV
Stvbeastalt

Kebenhavn Astattkompagni AIS
Scundiagade 14, 2450 København SV
Slebeastalt (Broer og Industnigulve) OB, Slunnytev

Marius Petersen AIS
øibækvej 49, 5863 Fernitsiev, Fyn
Oventladebehandling, astaltudlægning

Nytalt ApS
Oronnemoses 9, 2860 Søborg
Astaltudlægning, Minirenniv

Pankas AIS
Randtonbivej 34, 2950 Vedbæk
Ast alt udlægving

Phania Contractors AIS
Vesten Allé 1, 6600 Vejen
Astvltudlægning, Recycling

Superfos Dammsnn-Luaol AIS
Frydenlundsvej 30, 2950 Vedbæk
Astultudlægning, Oventladebehandling, Recycling

Tarco Vej AIS
Riddenstien 38, Fjelsted 5560 Arup
Astultudlægning, Overfladebehandling, Recycling

Tony Hansen AIS
Hornelandevej 128, 5800 Paaborg

Asfaltreparation
Colas Vejmateriale AIS
Kongevelen 153, 2830 Virum
Astaltrepanation, Asfvltmatenialen, Vinter miv nevnemastic

Dansk Stabeastalt
Navervænget 9, 4000 Roskilde
Stebeastalt, Broer og lndustnigulve

Inreco AIS
Taulov Kirkevej 31-33. 7000 Fredericia
Fræsning, Remiaing, Recycling, Betovknusnivg

OG. Construktion ApS
Sotiendalsvel 88 A, 9200 Avlborg
Amupave ustalttonstærkning

Hans Guldmann Astalt
Sydhavvs Plads 4, 2450 København SV
Stebeastalt

Kebenhavns Astaltkompagni AIS
Scasdiagade 14, 2450 København SV
Slebeastalt, broer og tndustrigulve, OB Slunrytev

Marius Petersen AIS
Ørbækvej 49, 5863 Fennitslev Fyn
OB, Plet-OB

Nytalt ApS
Grevnemuven 9, 2860 Søborg
Mininemiv, Fræsning

Pankas AIS
Rundtorbivej 34, 2950 Vedbæk
Astaltrepanation, Astaltmaterialer

Phanix Cøntractors AIS
Vesten Allé 1, 6000 Vejen
Astaltreparation, Astaltmatenialen. Fugeastalt.
Bitumenplader, Isoleringspap

Superfos Damman-Luaot AIS
Frydenlundvve 30. 2950 Vedbæk
Astaltrepanation. Asfaltmaterialer, Vinterpulver. Fugeastalt

Tarco Vej AIS
Riddenstien 38, Fjeldsted, 5560 Anup
Astaltreparation, Asfaltmatenialen

Globetlea
Fabriksvej 19, 9690 Fjerritslev
Plastastalt

Tony Hansen AIS
Hornelasdevej 128, 5800 Paaborg
Astvttrepuration, Astaitmateniater

Autoværn
Dansk Auto-Værn
Tietgensvej 12, 8600 Silkeborg
Beton- og atåtautoværn

OG, Construktion ApS
Sotiesdalavej 88 A, 9200 Aalbong
Ståtautoværn

Kubenhaans Astaltkompagni AIS
Scandiagade 14, 2450 København SV
Betonautoværn. statiovære og ttytbvre + plast tlytbare

Via Con
Østergade 30, 7430 Ikast
Ståtautovænn

66 15 80 39

64 84 1486

45 83 11 00

02 7S 6111

75 56 25 88

31 22 40 01

31 21 4111

65 98 10 78

31 69 79 13

42 89 17 99

75 36 1111

4289 3111

64 88 17 17

6260 18 07

75 36 07 00

86 16 24 44

86 21 4044

62 51 2659
53 72 26 11

66 15 80 39

75361111

53 52 16 53

Leverandorregister
Håndværktoj m.m.
Gade Ebbesen AIS
Stæremosegårdsvej 44, 5230 Odense M.
Håndvænktøt, beklædning. landmålingsudstyr

Scan-Visan Danmark AIS
Vestengade 24, 5471 Sondensø
Diamantværktøj, tugeskæning, bonung, træsning

Maskiner: Vintervedligeholdelse
Epoke
Askov, 6600 Vejen
Sult- og gnusspnedere, sneplove og tejemaskiven

Rimas AIS
Helsingtorsgade 6, 8200 Aarhuu N
Luigaurd salt- og gnusspnedene, sneplove og tejemaskiner

Skilte og atmærkningsmateriel
Armeta ApS
Nondtandvvej 70, 8240 Risskov

Colour Rettes
Ellehaven 1, 5900 Rudkebing
Ådeiupvej 81-83, 4700 Næutved

Gade Ebbesen AIS
Stæremosegåndsvej 44, 5230 Odense M

Phenis Contractors AIS
Vesten Allé 1, 6600 Vejen

Sericol AIS
Løvegade 67, 4200 Slagelse

Striber, stribemaling og vejmarkering
Brita Maling AIS
Elmeallé 2, 4760 Vordingborg 53 77 09 72
Stribemaling

Gade Ebbesen AIS
Stænemosegårdsvej 44, 5230 Odense M. 66 15 8039
Fnemank lhermuplastmankening

Kabenhavns Astattkompagni AIS
Scandiagade 14, 2450 København SV 31 21 4111
Spnayplastic

Langetands Kemiske Fabriker
Longelse 62 50 10 16
Malede striber, thermoplast striber

Trafik Produkter AIS
Canlsbergve 34, Postboks 92, 3400 Hillerød 42 26 9494
Menacalin spnvylvejstnibemaling, Menacalin præ Pub., Thermopluvtmause

Phaniu Contractors
Vesten Allé 1, 6600 Vejen 75 36 3422
Malede striber og Thenmoplust striber

Raol Vejmarkering
Rugvænget 5, 4200 Slagelse 53 52 8755
Malede striber, thennrnoplast striber

Superfos Dammann-Lusot AIS
Grenåvej 746, 8541 Skødstnup 86 99 21 22
Spottlev

Teknisk udstyr
Dansk Auto-Værn
Tietgensvej 12, 8600 Silkeborg 86 82 2900
Rendestenselementer, Siloelementen m,m

0.0. Construktion ApS
Sotiendalnvej 88 A, 9200 Aulborg SV 98 18 95 00
Geotekstiler

København Astaltkompagni AIS -

Scundiugade 14. 2450 København SV 31 21 41 ti
Thonma Joint Fagekonstiuktion

Tratik Produkter AIS
Cunisbeigvej 34, Postboks 92. 3400 Hillerød 42 2694 94
Rækvænker, lAger, led, slusen og vtolpen

Via Cøn

4289 3111 Østergade 30. 7430 Ikast 9725 0300
Brudæk i stål. deumem bnam, Geotekstil

Wirtgen AIS

64 88 17 17 Taulov Kirkevej 31 - 33, 7000 Fredericia 75 563322
Frænemaskinen, Remivmaskinen, Heatenanlæg, Betonknusere

9821 2177 Tunnelror
G,G. Construktion ApS
Sotiendalsvej 88 A, 9200 Aalbong SV 98 18 95 00

62 60 18 07
Ståltunnelnøn

Via Con
Østergade 30, 7430 Ikast 97 35 03 00
Ståltunnelrør

Vejafvandinq
0.0. Construktion ÆjS
Sotiendaisvej 88 A, 9200 Aalborg SV 42 18 95 00
Drænrør

Vejsalt
Korn- og Foderstot Kompagniet AIS
Orendalnvej 1, 8260 Viby J., Århus 86 14 4111

P. Braste AIS
Lundtottegårdsvej 95, 2800 Lyngby 45 9333 33

458311 00

46 75 6111

75 56 25 88

98 18 95 00

31 22 40 01

31 21 4111

65 98 10 78

31 697913

42 89 t7 99

7536 1111

86 82 2900

98 1895 00

31 21 4111

77 25 0300
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