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Vejbelægninger og
støj i Danmark
I denne artikel gennemgås de hidtidige danske undersøgelser af vejbelæg
ningens støjmæssige egenskaber.

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.

gen væsentlige reduktioner
af.
På konferencer samt i inter
nationale artikler og rappor
ter er der siden sidst i
70’erne rapporteret om lo
vende resultater til nedsættel
se af vejtrafikstøjen ved an
vendelse af specielle vejbe
lægninger. Dette var bag
grunden for, at Miljøstyrel
sen og Vejdatalaboratoriet
igangsatte et projekt med
Lydteknisk Institut som kon
sulent. Gennem et litteratur-
studie skulle der udarbejdes
en status på emne-området
støjsvage vejbelægninger.

Der er 2 hovedstøjkilder fra
hvert enkelt køretøj, nemlig
motorstøjen og dæk
vejbanestøjen, som opstår
når dækkene ruller hen over
belægningen. Kravene til
niveauet for motorstøjen er
fra statens side løbende ble
vet skærpet i de sidste 10-15
år. Det betyder, at man efter
hånden som de gamle køre
tøjer udskiftes, løbende vil
kunne forvente en vis reduk
tion af vejtrafikstøjen. Denne
reduktion vil dog blive noget
opvejet, fordi trafikmængden
i 80’erne er steget, og fordi
det forventes, at trafikken
fortsat vil stige i de næste 10
år.

Dæk-vejbane støj
Dæk-vejbane/støjen er så den
sidste delstøjkilde, som der
endnu ikke er foretaget no-

I Danmark er omkring ¾
mill, boliger, eller Ca. 38% af
boligmassen, udsat for et
støjniveau på over 55 dB (A),
som er Miljøstyrelsens vejle
dende grænse.
Den bedste måde at dæmpe
støjen på, er ved selve støjkil
den. Det kan gøres ved at re
ducere trafikmængden og ha
stigheden, samt ved at ned
bringe støjudsendelsen fra de
enkelte køretøjer.

Litteraturstudie
Resultatet af dette arbejde
udkom som Vejdatalaborato
riets notat nr. 16 i 1986. Her
opsummeres det, at man i
bl.a. Sverige, Norge og Eng-

Fig. 1.
Dæk-vejbanes(øj er en af køretøjers 2 hovedstøjkilder Den anden er motorstøjen.
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land har opnået en støjreduk
tion på 3-5 dB (A) i forhold
til almindelig tæt asfaltbeton
ved anvendelse af drænende
asfaltbeton. Det vurderes, at
en videreudvikling af en spe
ciel elastisk type drænasfalt
beton måske kan give en støj-
reduktion på helt op til 8
dB(A) i forhold til tæt asfalt
beton.

Seminar i 1986
På baggrund af disse resulta
ter, blev der i vinteren 1986
afholdt et seminar med re
præsentanter fra vej myndig
hederne, Miljøstyrelsen, as
faltindustrien og forskellige
forskningsinstitutioner. Nog
le folk fra vejmyndighederne
var lidt skeptiske overfor støj
svage drænende belægninger,
hvorimod flere fra asfaltindu
strien var positive.
Det blev på seminaret kon
kluderet, at en arbejdsgruppe
burde arbejde videre med
problematikken. Ligeledes
blev det foreslået, at der
konkret blev gennemført en
række støjmålinger på nogle
forsøgsstrækninger med
mange forskellige belægnings
typer, som Vejdirektoratet
havde etableret på hovedlan
devejene nr. 348 og 411 ved
Viborg.

Udenlandske erfaringer
Det er ikke muligt umiddel
bart at overføre de udenland
ske forskningsresultater til
danske vejbelægninger, idet
de lokale materialer og blan
dingsformier er forskellige, li
gesom driftbetingelserne og
vejrforhold er forskellige.
Det er ikke altid muligt
umiddelbart at vurdere
udenlandske resultater, idet
vigtige faktorer som bl.a.:
— målebetingelser,

— trafikmængde og hastig
hed,

— referencestrækning,
— belægningens alder og

vedligeholdelsestilstand,
ikke altid er systematisk an
givet.
Disse forhold var også bag
grund for, at det blev anset
som nødvendigt, at gennem
føre støjmålinger på belæg
ninger i Danmark under
kontrollerede betingelser og
lokale driftforhold.

11987 blev der etableret en
arbejdsgruppe med medlem
mer fra Vejdatalaboratoriet,
Miljøstyrelsen, Statens Vejla
boratorium og Vejvedligehol
delsesafdelingen i Vej direkto
ratet. Denne gruppe igang-
satte en række forsøg, igen
med Lydteknisk Institut som
konsulent.

Nyudvildet målemetode
Der er altid en vis usikker
hed på støjmålinger. Denne
usikkerhed er relativ stor i
forhold til realtivt små for
skelle i støjniveauer, som
man leder efler, når man
foretager målinger på eventu
elt støjsvage belægninger.
Derfor blev der igangsat et
projekt, der havde til formål
at udvikle og afprøve en for
finet målemetode, der kunne
give resultater med større sik
kerhed end de almindeligt
anvendte metoder.
I den udviklede målemetode
foretages der for hvert enkelt
køretøj, som passerer en giv
en målestrækning, en regi
strering af støj, hastighed og
køretøjstype. På baggrund af
disse oplysninger, beregnes
støj niveauet for den aktuelle
vejbelægning.

Afprøvning
Metoden blev afprøvet på

Fig. 3.
Støj, hastighed og køretajstype registreres for hvert enkelt køretøj.

Fig. 2.
Målinger af dæk- og vejbanestøj på hovedlandevej nr 348 ved Viborg i sommeren 1988.
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Fig. 4.
Viborg undersøgelsens hovedresultater.

hovedlandevej 122 ved Vig
på Sjælland, hvor det blev
konkluderet, at en såkaldt
rubtopbelægning, hvor der er
iblandet gummistykker i
overfladen, ved en trafikha
stighed på 75 km/t, havde et
støj niveau, der lå godt 1
dB(A) lavere end niveauet for
en tæt asfaltbetonbelægning.
Belægninger bestående af tæt
asfaltbeton anvendes som re
ference i disse støjundersø
gelser.

Viborg målingerne
I sommeren 1988 blev den
udviklede metode anvendt på
forsøgsstrækningerne ved Vi
borg. Der blev gennemført
støjmålinger på 8 almindeligt
anvendte danske vejbelæg
ninger, heraf 3 »drænende»
helægninger, som ifølge de
udenlandske undersøgelser
kunne forventes at være spe
cielt støjsvage. Resultaterne
for en hastighed på 80 km/t
fremgår af fig. 4.
I fig. 5 og 6 er de 8 belæg
ningers asfaittekniske specifi
kationer opstillet. Fig. 5 an
giver maksimal kornstørrelse
samt gennemfaldsprocent og
fig. 6 angiver bl.a. størrelsen
af det indbyggede hulrum.

Vurdering
Målingerne viste, at der var
en ret lille forskel på trafik-
støj en ved de udvalgte for
søgsstrækninger ved Viborg.
Variationsområdet for støjen
ved blandet landevejstrafik
var 2-3 dB (A) fra den »mest

støjende» til den »mindst
støjende» type af slidlag.
Inden for dette snævne van
ationsområde kunne åbent
graderet asfaltbeton (70 AB

12å og 70 AB 8å af produ
centerne benævnt »drænas
falt«) identificeres som
mindst støjende. Den grove
ste »drænasfah», (90 A.B 16å
åbent graderet asfaltbeton)
gav 1-1,5 dB (A) højere vær-
cli for blandet trafik end de
mindst støjende slidlag. Det
te skyldes, at de større korn
i belægningsoverfladen gav
kraftigere vibrationer i biler-
nes dæk.

Mellemgruppe
En mellemgruppe af slidlags
typer gav omtrent samme
værdier. Ud over den netop
omtalte åbne belægning (90
AB 16å) drejede det sig om

referencebelægningen, en
tæt asfaltbeton (50 AB 8t),
samt åbentgraderet asfaltbeton
(60 AB 12å), skærvemastiks
(80 SMA) og en rubtopbe
lægning (80 Rubtop 8). Alle
disse typer af slidlag gav 1
dB (A) ±0, 3 dB (A) højere
støj niveau ved blandet trafik
end de »mindst støjende».
Den type af slidlag, der hav
de den groveste overflade
struktur, asfaltbeton med
nedtromlede skærver (80
ABS), gav det højeste støjni
veau for blandet trafik, nem
lig ca. 1,5 dB (A) mere end
»mellemgruppen» og ca. 2,5
dB (A) mere end de »mindst
støjende».

Type af slidlag Støjniveau i
dB(A)

70 AB 12å (»dræn») 79,8
70 AB 8å (»dræn») 79,9
50 AB 8t (tæt) 80,5
60 AB 12å (åbent grad) 80,8
80 SMA (skærvemastiks) 80,8
80 Rubtop 8 80,9
90 AB 16å (»drænc) 81,2
80 ABS (nedtr. skærver) 82,4

Navn 70AB Så 7OAB 12å 9OAB 16å SoRubtop 8 60AB 12å 50AB 81 80SMA 80ABS
«dræn’ «dræn «dræn»

Type åben åben åben tæt åben tæt tæt tæt

Maks. kornstør. 8 mm 12 mm 16 mm 8 mm 12 mm 8 mm 12 mm 12 mm

Gennemtaids 0/»

20 mm - - 100,0
16 mm - 100,0 98,8 100,0
12 mm 100,0 98,9 83,4 100,0 98,2 100,0
10 mm 99,7 82,9 66,1 100,0 93,4 100,0 85,9 97,4

8 mm 98,8 51,1 47,7 95,5 69,0 99,0 55,5 85,5
6 mm 62,4 34,5 34,8 67,7 37,6 84,4 29,8 70,4
4 mm 35,9 24,6 26,2 37,9 28,7 60,9 22,8 69,0
2 mm 27,2 21,7 20,9 30,7 25,9 45,6 19,9 67,3
1 mm 19,4 17,2 17,3 25,0 20,6 35,2 16,9 58,5

0.5 mm 14,3 14,2 14,6 20,2 17,0 25,3 14,9 47,1
0,25 mm 10,8 11,1 11,5 14,7 15,1 14.3 12,5 26,4

0,125 mm 8.3 8,3 7,9 11,0 10,4 9,0 9,7 12,1
0,075 mm 6.8 6,4 5,7 8,9 7,9 6,5 7,8 7,7

Fig. 5.
Maksimal kornstørrelse og gennemfaldsprocent for forsøgsstrækningerne ved Viborg.

Navn 7OAB 8å 7OAB 12å 9OAB 16å 8oRubtop 8 6OAB 12å 5OAB St 8OSMA 8OABS
«dræn» «dræn» »dræn’

Type åben åben åben tæt åben tæt tæt tæt

Udlagt 1985 1985 1985 1986 1984 1984 1984 1984

Friktions
koeflicient 0,68-0,71 0,72-0,77 0,69-0,74 0,70-0,78 0,78-0,83 0,79-0,84 0,73-0,76 0,80-0,84
Vægt pr. m2 70 kg 70 kg 90 kg 80 kg 60 kg 50 kg 80 kg 80 kg
Belægningstyk. 2,7 cm 3,5 cm 4,0 cm 3,1 cm - 2,0 cm 5,0 cm -

Indbygget hulrum 9,3 % 8,7 % 5,2 % 3,3 0/» 3,3 0/» 5,7 O,4j 35 0/» -

Bitumen 5,4 0/» 5,5 % 4,7 0/ 8,6 % 5,3 0/» 5,3 »/o 6,5 % 7,1 %

Max. korn-
størrelse mm 12 mm 16 mm 20 mm 10 mm 12 mm 10 mm 16 mm 12 mm
Sten 2 mm 26,9 0/» 21,7 % 21,5 »I» 30,7 % 25,9 % 45,6 0/» 19,9 % 67,3 %

Filler 0/» 6,8 % 6,4 % 6,0 °/o 9,0 % 7,9 % 6,5 % 7,8 % 7,9 %

Fig. 6.
Asfalttekniske specifikationer for førsøgsbelægningerne ved Viborg.
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Sammenligning
I undersøgelsen foretages der
også en detaljeret akustisk
sammenligning med nogle
udvalgte resultater fra Hol
land og Østrig. Det viste
med stor sikkerhed, at de ty
per af slidlag, man der har
arbejdet med som støjdæm
pende typer (drænasfairbeton
og poroelastisk asfaltbeton),
giver væsentlig mindre støj
end de åbent graderede as
faltbetonslidlag, der er ud
lagt ved Viborg.
De danske såkaldte drænas
faltbelægninger (70 AB 12å

og 70 AB 8å) har kun en
støjreduktion på Ca. i dB (A)
i forhold til referencebelæg
ningen (tæt asfaltbeton). Det
er en hel del under de 3-5
dB (A), der er opnået i ud
landet. Den primære årsag
til dette er, at der reelt i Vi
borg blot er tale om åbne be
lægninger uden væsentlig
dræneringsevne, samt med
et indbygget hulrum på kun
omkring 5 til 9%. Betegnel
sen drænasfalt er således
misvisende. Der er i realite
ten tale om åbne belæg
finger.

De udenlandske belægninger
har en hulrumsprocent på
typisk mellem 15 og 25%, li
gesom de samtidig har en re
el drænende overfladestruk
tur med kommunikerende
porer. Det er netop disse fak
torer, der er væsentlige i for
bindelse med støjredu.ktion.

Luftpumpning
I det følgende gennemgås
nogle af de fænomener, der
har indflydelse på dækvejba
nestøjen.
Når et dæk ruller hen over
en overflade, optræder der et
støjskabende fænomen, som
kaldes luftpumpning. Ved
kontakten mellem dæk og
vejoverflade pumpes luft ud
af hulrummene mellem dæk
mønsterblokkene i forkanten
af kontaktfladen. Ved bag
kanten suges luft ind, når
dækmønsterblokkene løfter
sig fra belægningen (se fig.
(8).

Hvis vej overfladen er porøs
(stort hulrum og drænende),
reduceres støjen fra luft
pumpningen.

Ruhed
En anden faktor, der har be
tydning for støj niveauet, er
belægningens mhed. Når de
enkelte blokke i dækmønste
ret rammer stenene i en ru
vejoverflade, sættes dæk-
mønstret i svingninger og
der udsendes støj, (se fig. 9).
Støjen kan således reduceres
ved at undgå en meget ru
overflade, som f.eks. en as
faltbeton med nedtromlede
skærver (ABS) eller overfla
debehandling (OB). Viborg-
undersøgelsen viste, at en
ABS belægning gav et 2 dB
(A) højere støjniveau end en
tæt asfaltbeton, der har en
relativ lille ruhed.

Elastisk belægning
En tredje måde til eventuelt
at reducere dækvejbanestø
jen, er at anvende en blødere
og mere elastisk belægning,
som giver mindre dækvibra
tioner og dermed mindre støj
(se fig. 10). De såkaldte rub
topbelægninger er af denne
type. I Viborg målingerne
var støjniveauet fra en rubtop
belægning 80 Rubtop 8 nu
af samme størrelsesorden,

Overfladestrukturen i en åben belægning.

Fig. 9.
De enkelte blokke i dækmønstret
slås an, og udsender støj når de
rammer sten i vejoverfladen.

SLURP!

Fig. 10. Dæk-vejbanekontakt ved elastisk vejbane.Fig. 8. Udsendelse af støj ved luftpumpning.
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som niveauet for referancen,
den tætte asfaltbeton. Ved
Vig derimod, blev der fundet
en forskel på i dB (A), men
den skyldes formodentlig
forskelle i målebetingelserne.

Hastighed
Støjen fra en bil kommer som
nævnt fra 2 primære kilder,
nemlig dækvejbanestøjen
samt motor og udstødnings
støjen. Hvilken støjkilde, der
er dominerende, afhænger
bl.a. af køretøjets hastighed,
se figur 11.
Det ses af fig. ii, at ved ha
stigheder over 50 kmlt, er
dækvejbanestøjen den domi
nerende støjkilde. Da de po
røse og drænende belægnin
ger netop reducerer dækvej
banestøjen, vil disse be
lægninger have størst effekt
ved højere hastigheder. De
fleste støjundersøgelser er
foretaget på landevej strafik
med hastigheder på omkring
70-90 krnlt, og det er ved
disse hastigheder, at der er
konstateret en støjreduktion
på 3-5 dB (A).
Ved lave hastigheder må
man forvente væsentlig lave
re støjreduktioner. Nye un
dersøgelser viser dog, at dræ
nende belægninger har en
vis absorberende effekt på
motor og udstødningsstøjen.
Det betyder, at der også kan
forventes en vis støj redukti

on ved lavere hastigheder
(under 50-60 km/t).

Tunge køretøjer
For tunge køretøjer (over 3,5
t) er motorstøjen typisk den
dominerende støjkilde, også
for hastigheder over 50 krn/t.
Hvis en trafikstrøm indehol
der en stor andel tunge køre
tøjer, kan der således forven
tes en reduktion, i forhold til
en eventuelt målt støjdæm
pende effekt af en drænas
falt.

Internationalt
Der er udarbejdet et opdate
ret litteraturstudie, som gen
nemgår de nyeste europæi
ske rapporter inden for
emnet.
Der lægges især vægt på aku
stisk belægningstypebeskri
velser og forholdene omkring
vintervedligeholdelse af veje
med drænende belægninger.
Arbejdet i Europa fortsætter
på mange fronter. Der fore
tages undersøgelser af binde-
midler, sne og glatføreprob
lemer, slid- og ældningsfæ
nomener, tilstopning af po
rerne etc.
Støjdæmpende slidlag kon
strueres i disse år enten som
»traditionelt» drænende as
faltbeton (eventuelt med bin
demiddel, modificeret ved

tilsætning af gummigranu
lat), eller som gummiasfalt
beton, (et drænende slidlag
som drænasfalten, men med
stenene erstattet af gummi
korn). Potentialet for støj-
dæmpning er ved landevej s
trafik 3 å 4 dB (A) måske 5
dB (A) ved yderligere opti
mering, for anvendelsen af
drænende asfaltbeton i for
hold til tæt asfaltbeton.

Tilsmudsning
Porøse slidlag bør ikke an
vendes, hvor der permanent
forekommer kraftig til
smudsning af vejoverfladen
(feks. ved grusgrave 0.1.),
fordi porerne da hurtigt til-
stoppes, og slidlaget virker
da støjmæssigt som et tæt
slidlag. Det er muligt, men
formentligt kostbart, at høj
tryksspule og derpå »støvsu
ge» tilstoppede porøse slid-
lag, og dermed genskabe po
røsiteten. I Japan er der ud
viklet maskiner til dette.
Formodentlig vil »sædvan
lig» drænasfalt med en mak
simal kornstørrelse på 8/11
mm være støjmæssigt attrak
tiv, forudsat den kan holde,
og at porerne kan holdes fri
for snavs.

Fordelelulemper
Litteraturstudierne viser, at
drænende belægninger har
nogle fordele:
— Mindre opsprøjt.
— Gode lysreflektionsregn

skaber.
— Ingen aquaplaning.
— Gode friktionsegenskaber,

også ved stor firt.
— Støjdæmpning.
Blandt ulemperne fremhæv
es i litteraturen:
— Dyrere og kompliceret

glatførebekæmpelse.
— Følsomhed for mekaniske

skader og oliespild.

Nye forsøg
Fælles for støjdæmpende
slidlag er, at de ikke har væ
ret afprøvet systematisk un
der danske vejr- og trafikfor
hold. Det gælder også for
materialer, udlægningsudstyr

og drifterfaringer samt for
sne- og glatføre bekæmpelse
m.v.
Det forekommer oplagt at
udlægge lignende støjdæm
pende slidlag på prøvestræk
ninger i Danmark og så fore
tage støjmålinger samt iøv
rigt afprøve slidlagenes egen
skaber.
Nordisk Embedsmandsgrup
pe for Transportspørgsmål
(NET) har i 1988 igangsat et
4 årigt projekt til yderligere
udvikling af støjsvage belæg
finger Norden. Vejdatala
boratoriet deltager i dette
samarbejde, og forventer i
1990 at gennemføre nogle
forsøg med drænende belæg
ninger.

Ljudrå dBAI

0&h,IIr I

,oIo.I D&h,IIe, II
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/
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- / 30 — - —- 40 S6070 BO 90 100
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Fig. 11. Sammenhæng mellem hastighed og delstejkilder.

Vejdatalaboratoriet udgi
ver i 2. halvdel af 1989
rapporten »Dæk- vejbane
støj. En støjundersøgelse
af udvalgte danske vejbe
lægningerll. Rapporten
kan forudbestilles hos Ul
la Hansen på telf.
42 91 96 33. Her kan
Vej datalaboratoriets notat
16-1986, »Vejbelægninger
og trafikstøj. Statusrap
port» ligeledes bestilles.
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§ 40 gaders sikkerhed

Indledning
Færdselslovens §40 lyder
»Justitsministeren kan i sam
råd med miljøministeren ef
ter indstilling fra de kommu
nale myndigheder, fravige
reglerne i kapitel 2, 3 og 4 i
det omfang, det er nødven
digt for i lokalområder at
fremme en hensigtsmæssig
trafiksanering«.
For at følge eventuelle trafik-
sikkerhedsmæssige ændrin
ger, der måtte være resultatet
af §40, blev der i 1982 påbe
gyndt et evalueringsprojekt i
Rådet for Trafiksikkerheds
forsknings sekretariat.
Forskningsprojektet består af
fire deiprojekter:
a) Evaluering af §40 ud fra
ulykker, der har fundet sted
på alle Danmarks §40 gader,
der er anlagt i perioden 1.
maj 1978 - 1. december
1983, i alt 729 gader. Med
inddragelse af vejlængder er
der tale om analyser af ulyk
kestætheder.
b) Evaluering af §40 ud fra
ulykker, der har fundet sted
på et mindre udvalg af oven
nævnte i perioden 1. juli
1982 - 31. juni 1983. Med
inddragelse af trafiktællinger
er der tale om analyser af
ulykkesfrekvenser. Dette del-
studie omfatter 44 forsøgsga
der og 52 kontrolgader.
c) Evaluering af §40 på basis
af kontinuerte hastighedsmå
linger på de i pkt. 2 nævnte
forsøgsgader, 41 gader, og et
udvalg af kontrolgaderne på
12.
d) Vurdering af den trafiksik
kerhedsmæssige effekt af an
cire landes trafiksaneringer,
der har en rimelig grad af

lighed med de danske §40
saneringer.
I projekt a, som denne artikel
samt nævnte notat 1/1989 be
handler, indgår Ca. 10 km
opholds- og legeområder og
ca. 223 km stilleveje. Det
indirekte produkt af færdsels
lovens §40, stilleveje, er såle
des det vægtigste element i
evalueringen af §40.

Analysens overordnede
tal.
Tabel i og 2 angiver bl.a. det
antal personskadeulykker og
tilskadekomne, der er omfat
tet af analysen.
Det ses, at der som kontrol-
gruppe, der tænkes at omfat
te den generelle udvikling i
færdseissikkerheden, er an
vendt samtlige ulykker på

kommunale veje i byom
råder.

Overordnede effekter
Med udgangspunkt i ulyk
kestætheder, jf. tabel 1, foreta
ges den overordnede effekt-
måling.

Der testes, hvorvidt fordelin
gerne af ulykkestætheder fra
før- til efter-perioden er ho
mogene for tabellens fire før
ste søjler. Dette bekræftes, og
det betyder, at man formelt
kan betragte disse fire gadety
per under ét. Vedrørende en
mere detaljeret og korrekt

Notat 1/1989 fra Rådet for Trafiksikkerhedstorskning er en analyse at ulyk
kestæthederne på danske gader saneret efter færdselslovens § 40.

Af Ulla Engel og Lars Krogsgård Thomsen,
forskere i Rådet for Trafiksikkerhedsforskning sekretariat.

saneringJ opholds- og forsøgsgader kontr.
periode legeområder stilleveje alt gader

indre ydre indre ydre indre ydre 9 alt

FØR
ulykker 7 85 323 813 330 898 51.475
km-år 30,122 41,489 664,729 441,466 694,851 482,955 56.805
tæthed 0,2324 2,0487 0,4859 1,8416 0,4749 1,8594 0,9062

EFTER
ulykker 7 85 243 659 250 744 50.838
km-år 30,354 41756 666,034 444,140 696,390 485,896 56.805
tæthed 0,2306 2,0356 0,3648 1,4725 0,3590 1,5312 0,8950

I ALT
ulykker 14 170 566 1472 580 1642 102.313
km-år 60,476 83,245 1330,765 885,606 1391,241 968,851 113.610
tæthed 0,2315 2,0422 0,4253 1,6565 0,4169 1,6948 0,9006

Tabel I
Ulykkestætheder (antal ulykker per år per km-gade) på forsøgs- og kontrolgader fordelt på periode og sanerings
type.

saneringl opholds- og forsøgsgader kontr.
periode legeområder stilleveje i alt gader

indre ydre indre ydre indre ydre i alt

FØR
skadede 3 43 193 501 196 544 33.128
km-år 30,122 41,489 664,729 441,466 694,851 482,955 56.805
tæthed 0,0996 1,0364 0,2903 1,1349 0,2821 1,1264 0,5832

EFTER
skadede 0 26 85 320 85 346 26.678
km-år 30,354 41,756 666,036 444,140 696,390 485,896 56.805
tæthed 0,0000 0,6227 0,1276 0,7205 0,1221 0,7121 0,4696

I ALT
skadede 3 69 278 821 281 890 59.806
km-år 60,476 83,245 1330,765 885,606 1391,241 968,851 113.610
tæthed 0,0496 0,8289 0,2089 0,9270 0,2020 0,91 86 0,5264

Tabel 2.
Skadestætheder (antal skadede per år per km-gade) på forsøgs- og kontrolgader fordelt på periode og sanerings
type.
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gengivelse af analyseproces
sen henvises til notat 1/1989.
Herefter sammenlægges de
fire områdetyper og kaldes
»de samle& forsøgsomrader».
Udviklingen i »de samlede
forsogsområders» ulykkestæt
hed sammenlignes med ud
viklingen i kontrolområdet,
tabel 3.
Det ses, at der i de samlede
forsogsområder er sket et fald
i ulykkestætheden på 19%.
Tages der hensyn til udvik
ungen i kontrolområdets
ulykkestæthed, reduceres fal

det i de samlede forsøgsom
råders ulykkestæthed til 18%.
Dette svarer til en besparelse
på ca. 227 ulykker over en
treårig periode.
NB! Super- og subindeks er
hhv, øvre og nedre konfi
densgrænse i et 95% sikker
hedsinterval.
Med det formål herefter at
estimere ændringer i ulykkes
tætheden for hver af de fire
forsøgsområder, er hvert om
rådes ulykkestætheder relate
ret til kontrolområdets ulyk
kestæthed i før- hhv, efter-

perioden.
Ligeledes med udgangs
punkt i tabel 1, foretages den
ne overordnene effektmåling,
jf. tabel 4.
Det ses, at der ikke er sket
nogen væsentlig ændring i
ulykkestætheden i og nærved
opholds- og legeområder.

Med hensyn til stilleveje er
der sket væsentlige fald i
ulykkestætheden både i de
indre områder, 25%, og i de
ydre områder, 19%.
Tages der hensyn til udvik
ungen i kontrolområdets
ulykkestæthed, reduceres fal
det i ulykkestætheden i stille-

public
design

International fagmesse for offentligt miljø

public design

viser, hvordan miljø

ska bes.

Det offentlige interesserer sig mere og

mere for skabelsen af det rette miljø.

Interessant og produktmæssigt over

sigtligt vises deforskellige områder på

public design 89, og giver hermed et

godt overblik over markedets nyheder

og muligheder. Dertil kommer public

design kongresser, symposier og kon

kurrencepræsentationer som supple

ment til messen i Frankfurt.

Noter straks datoen. Vi glæder os til

Deres besøg.

Messeadgangskort og andre informa

tioner: DimexApS., Frankfurt Messer-

nes Kontor i Danmark, Vester Farimags

gade 1, DK-1606 København V, Tlf.:

33-126801, Telex: 15871 dimex dk,

Telefax: 33-1268 03.

4.. Messe
Frankfurt

ændringl ændring ændring
områdetype uden med

kontrolområde kontrolområde

-12,44 -11,26
forsøgsområder - 19,46% - 18,45%

- 25,92 - 25,06

- 0,02
kontrolområder - 1 ,24%

- 2,44

ændring/ ændring ændring
områdetype uden med

kontrolområde kontrolområde

182,92 186,49
indre - 0,76°/o 0,48%

- 65,19 - 64,76
opholds- og
legeområder

34,21 35,93
ydre - 0,64% 0,61%

- 26,44 - 25,54

- 11,32 10,17
indre - 24,92°/o - 23,97%

- 36,43 35,66
stille-
veje

- 10,71 - 9,53
ydre 19,43% - 18,42%

- 27,30 - 26,44

Tabel 3.
Ændring i ulykkestætheden i de samlede forsogsområder som følge af
§40 sanering.

Tabel 4.
Ændring i ulykktstætheden på 50 opholds- og legeområder og 679 stille
vejes indre og ydre områder som følge af §40.

-

,

- 7,-.

4. —7.10.1989
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vejes indre områder til 24%.
Dette svarer til en besparelse
på Ca. 77 ulykker over en 3
årig periode. Ulykkestæthe
den i stillevejes ydre områder
reduceres til 18%. Dette sva
rer til en besparelse på ca.
150 ulykker over en 3-årig
periode.
Med udgangspunkt i skades
tætheder, jf. tabel 3, foretages
den overordnede effektmå
ling.
Også her kan de fire gadety
per sammenlægges. Udvik
lingen i »de samlede førsøgs
områders< skadestæthed sam
menlignes med udviklingen i
kontrolområdet, tabel 5.
Det ses, at der i de samlede
forsøgsområder er sket et fald
i skadestætheden på 42%.
Tages der hensyn til udvik
lingen i kontrolområdets ska
destæthed, reduceres faldet i
de samlede forsøgsområders
skadestæthed til 28%. Dette

svarer til en besparelse på ca.
207 tilskadekomster over en
tre-årig periode.
Med det formål, at estimere
ændringer i skadestætheden
for hver af de fire forsøgsom
råder, er hvert områdes ska
destætheder relateret til kon
trolområdets skadestæthed i
før- hhv, efter-perioden.
Ligeledes med udgangs
punkt i tabel 2, foretages den
ne overordnede effektmåling,
jr. tabel 6.
Der ses umiddelbart et væ
sentligt fald i skadestætheden
i opholds- og legeområders
ydre områder. Dette fald eli
mineres, når der tages hen
syn til udviklingen i kon
troigruppens skadestæthed.
Der kan således ikke siges
noget præcist om sanerin
gens effekt i disse områder.
Med hensyn til stilleveje er
der sket væsentlige fald i ska
destætheden både i de indre

områder, 56%, og i de ydre
områder, 37%.
Tages der hensyn til udvik
lingen i kontrolområdets ska
destæthed, reduceres faldet i
skadestætheden på stillevejes
indre områder til 45%; dette
svarer til en besparelse på ca.
88 tilskadekomster over en
treårig periode. Skadestæthe
den på stillevejes ydre områ
der reduceres til 21%, hvil
ket svarer til en besparelse på
ca. 106 tilskadekomster over
en tre-årig periode.

Sammenfatning
i en undersøgelse af omkring
10 km opholds- og legeområ
der i to tre-års perioder kan
der p.g.a. kun f ulykker ik
ke findes nogen statistisk set
betydende effekt af §40 sane
ringen.
Der er endvidere set på om
kring 223 km stillevej. Her
er der fundet betydelige re
duktioner i ulykkes- og ska
destallet, der kan tilskrives
§40 saneringen. Over en tre
årig periode er der således
sparet ca. 77 ulykker og 88
tilskadekomster i disse om
råder.
Her er fodgængerulykkerne
blevet halveret, og ulykker
og tilskadekomster i ulykker
med krydsende køretøjer
uden svingning er reduceret
med godt 80%.
Der er også set på de områ
der, der ligger i umiddelbar
tilknytning til opholds- og
legeområder og stilleveje.

I de »ydre» områder til
opholds- og legeområder er
der sket en væsentlig reduk
tion i antallet af tilskadekom
ster i ulykker med krydsende
køretøjer uden svingning.
Sådanne tilskadekomster er
reduceret med omrking
80%, efter at der er taget
hensyn til udviklingen i
kontrolområdet.
Ser man på de »ydre» områ
der til stilleveje, er der sket
en væsentlig reduktion i an
tallet af fodgængerulykker og
knallertkørerulykker, når der
er taget højde for udviklin
gen i kontrolgruppen.
Hele analysen er baseret på
ulykkes- hhv. skadestæthe
der, d.v.s. antal ulykker hhv.
tilskadekomster per km-vej
per år. Trafiktal indgår såle
des ikke i dette delstudie.
Notat 2/1989 vil derimod
indeholde frekvensanalyser,
hvor ulykkerne også sættes i
relation til de aktuelle trafik-
strømme.

Litteraturhenvisning
Engel, Ulla og Lars Krogsgård
Thomsen (1989): §40 gaders sik
kerhed - en analyse af politirappor
terede trafikulykker på danske §40
gader baseret på ulykkestætheder
før henholdsvis efter ændring al
gadestams.
Notat 1/1989, Rådet for Trafiksik
kerhedsforskning, Gentofte

(notat kan købes hos Statens Infor
mationstjeneste, Bredgade 20,
1260 København K, telf.
01 92 92 28 for 50 kroner).

ændring! ændring ændring
områdetype uden med

kontrolområde kontrolområde

indre - 100% - 100%
-100 -100

opholds- og - 2,23 21,44
legeområder ydre - 39,92% - 25,40°/o

-63,08 -54,17

- 43,27 - 29,52
indre - 56,04% - 45,42%

- 65,94 - 57,73

stille- - 26,95 - 9,21
veje ydre - 36,51% - 21,16%

-44,82 -31,54

Tabel 6.
Ændring i skadestætheden på 50 opholds- og legeområder og 679 stille-

vejes indre og ydre områder som følge at §40.

ændring! ændring ændring
områdetype uden med

kontrolområde kontrolområde

- 34,75 - 18,88
forsegsområder - 42,05% - 28,04%

- 48,54 - 36,17

- 18,16
kontrolområder - 19,47%

- 20,76

Tabel 5.
Ændring i skadestætheden i de samlede forsøgsområder som følge af

§40 sanering.
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Nyt om gammelt
At konstruktør K. Oxenboll Kristiansen, Storstrøms Amt.

Vi har gjort det igen. Sådan kunne en begejstret trafikminister udtrykke sig,
da Farøbroerne i 1985 blev åbnet.

Trafikanter, der senere har
frekventeret rastepladsen på
Farø, har kunnet sige: og
hvad har de nu gjort, for nu
beskæftiger vi os med både
nyt og gammelt, men det
vender vi tilbage til.
Ved forberedelse for fotoop
måling af en landevej på
Vestlolland i 1981, fandt man
i en have til et ældre enfami
lieshus en tilhugget sten.
Den var lidt større end en ki
lometersten, og den havde en
noget anden facon. I stenens
forside var der indhugget L.

M
Alt tydede på, at det var en
milesten. Ældre folk på ste
det fortalte, at en tidligere
ejer af ejendommen havde
raet lov at tage stenen, da
man skiftede de gamle mile-
sten ud med de nye kilome
tersten.
Ved en høring hos Fred
ningsstyrelsen og hos Natio
nalmuseet blev det oplyst, at

man betragtede stenen som
værende af nyere dato, mu
ligvis endog fremstillet i be
gyndelsen af indeværende år
hundrede.
Der ville således intet være
til hinder for, at stenen kun
ne tilbageføres til sin oprin
delige plads.
Stenen blev generhvervet for
en rimelig pris, og takket væ
re distriktsingeniørens vene
ration for gamle sager, var
målebogen fra udskiftningen
af milesten med kilometer-
sten på Vestlolland bevaret.
Det var derfor en enkel sag
at placere stenen på den op
rindelige plads.
Vel omkring et halvt år sene
re dukkede en 1M sten op.

4
Det var en iøvrigt upåagtet
sten, der stod ved en sidevejs
tilslutning. En svagt indhug
get skrift var næsten usynlig-
gjort af mange lag maling.
Kun lysets indfaldsvinkel i

forhold til betragteren afslø
rede, hvad der var gemt un
der malingen.
Det viste sig snart, at de
brudte milesten kunne findes
som hjørnesten ved de gamle
vejnlslutrnnger til landeveje
ne, hvorimod der ikke var
nogen helmilesten at finde.
De 200 m sten, der endnu
stod langs landevejene, blev
taget nærmere i øjesyn. Det
blev hurtigt afsløret, at der
også her var tale om gen
brugssten. Det viste sig nem
lig, at disse sten også var
overmalet med hvid maling
og derefter påmalet numrene
2-8 og genanvendt i kilome
tersystemet.

Der blev derfor iværksat en
indsamling af alle hvidmale
de nummersten, som man
med rimelighed kunne for
mode stammede fra før 1908.
Alt dette foregik i det gamle
Maribo amt, og man imøde-

så, at noget tilsvarende kun
ne finde sted i det gamle
Præstø amt.
Der dukkede da også langt
om længe en noget atypisk
milesten og to mærkesten op.
Milestenen var genanvendt
som nivellementsfikspunkt.
Den var også indmåh på en
gammel landevejsplan, men
den var aldrig blevet registre
ret som nivellementsfiks
punkt, og vejen var for
længst klassificeret som kom
munevej.

Påny blev alle kompetente
myndigheder kontaktet. In
gen havde nogen indvendin
ger, og denne sten blev på
samme vis genplaceret, og i
begge tilfælde blev det der
efter anmeldt til Frednings
styrelsen. Der blev derfra gi
vet tilsagn om, at man ville
foretage det videre fornødne
med hensyn til sikring af ste
nene for eftertiden.

I den mellemliggende tid var
nye problemer dukket op.
Man stod nu med en del

_L, L og 3 milesten og en
42 4

masse nummersten. Da
nummerstenene var renset af
for maling, viste det sig, at
de var mærket 1-9, 11-19, 21-
29 og 31-39. Tilgængelig lit
teratur gav ingen oplysning
om den gamle måleenheds
opdeling mindre end kvarte
mii, så arkivet måtte under
søges endnu engang. Ved en
gennemgang af mange gamle
deklarationer fik man forkla
ringen. Det viste sig, at en
mil, der var 7.532 meter,
havde været opdelt i 40 dele,
hver på 100 favne eller 188,3
meter.
Nu manglede man blot at
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finde ud af; hvor helmileste
nene var blevet af.
Atter kom arkivet i søgelyset.
Ved en gennemgang af gamle
amtsrådsreferater, og særligt
ved en gennemlæsning af en
mappe med gamle skrivelser,
fandt man de manglende op
lysninger. Der var givet ordre
til, at alle heirnilesten skulle
sælges til private.
Heldet var dog med os, for
det lykkedes at finde to af de
solgte sten, og ikke nok med
det, den ene var en tomile
sten, og den anden var en
tremilesten.
Med de sidste erhvervelser
var der ved at komme system
i tingene. 65 sten ialt, men
hvad skulle man så bruge
dem til.
Forskellige muligheder blev
foreslået og undersøgt,
blandt andet blev der foreslå
et en opstilling på Farø som
en kontrast til det moderne
broanlæg. Ideen blev dog
snart forladt. Det endte med,

at man skulle finde en gam
mel smal landevej, som kun
ne udpeges til museumsvej
og forsynes med mileaf
mærkning.
En gammel vej på Vestlol
land blev udpeget til formå
let, nærmere betegnet lande
vej nr. 536, Heflinge -

Svinsbjerg. Man besluttede,
at starte således, at det kom
til at passe med, at en del af
landevejen og en kortere,
endnu smallere indgrøftet
kommunevej kom til at indgå
i projektet. Langs kommune-
vejen var der desuden nogle
gamle piletræer, der kunne
passe fint ind i projektet.
Ved kommunevejen ligger en
ret velbevaret og let tilgænge
lig gravhøj »Kong Svends
Høj», og ved landevejen, nær
det sted, hvor halvmilestenen
blev sat, ligger herregården
»Pederstrup», der i sin tid til
hørte forkæmperen for bon-
dens frigørelse, Christian
Ditlev greve Reventlow. Går-

dens hovedbygning er nu
indrettet som museum, Re
ventlowmuseet. Det var bare
idyl altsammen.
Projektet skulle køres således,
at alt kunne være færdigt in
den 200 års jubilæet for bon-
dens frigørelse, hvor Revent
lowmuseet var ret involveret.
Senere er det hensigten, at
der skal plantes piletræer
langs hele vejen, så den kan
komme så tæt på udseendet
af datidens veje, som det i
dag er praktisk muligt under
hensyntagen til de krav, der
nu stilles til komfort for trafi
kanterne.
For at gøre reklame for mu
seumsvejen ønskede man at
reklamere på rastepladsen på
Farø. Her kom Vej direktora
tet velvilligt sagen imøde, bå
de idemæssigt og økonomisk,
idet der foruden tilladelse til
at etablere en lille milestens
park på rastepladsen, også
blev stillet et beløb til rådig
hed til dækning af anlægsud

giflerne og til fremstilling af
informationstavler, både til
opsætning på Farø og på lan
devejen.
Der blev sat mange kræfter
ind på at skabe noget enestå
ende på Far og som samti
dig kunne indpasses i det
derværende miljø. Der blev
som nævnt opsat en oriente
ringstavle på stedet, der giver
en kort orientering om, hvad
det er, man står overfor, der
henvises til museumsvejen.
Stedet besøges af mange
mennesker, og en del af de
besøgende er henne for at se
det noget specielle arrange
ment.
Det er en skøn blanding af
brudte milesten og af mærke-
sten. Desværre gik noget af
ideen tabt, da man placerede
stenene på Farø, for man
glemte at tage hensyn til, at
de brudte milesten er ca.
dobbelt så høje som mærke
stenene, men det kan der
måske senere rådes bod på.
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August
Flygtninge på Fyn
gennem 10 år
Mandag den 28. august kl.
19.00
Bullerup Skovgdrd, Broland
vej 11, Agedrup
Fyn-gruppen
Integrationsleder Jørn Kri
stensen, Dansk Flygtninge-
hjælp, orienterer om modta
gelse og genbosætning af
flygtninge på Fyn siden
1979.
I forbindelse med arrange
mentet bydes på et let trakte
ment (eksotisk).
Tilmelding senest 23. august
til Steen Frederiksen, telf.
66 14 42 12.

September
Den 3. Liinfordsforbin
delse ved Aalborg
Tirsdag den 5. september kl.
19.00 - 22.00
Medborgerhuset, Nytorv 26,
Aalborg
DIFAN og V & B
Modet er akrualiseret af den
pågående debat om ændring
af kommuneplanen for Aal
borg kommune. Her er
spørgsmålet om behovet for
og linieføringen for en 3. vej-
forbindelse over Limfjorden
det mest kontroversielle
emne.
Ved mødet deltager civ. ing.
Per Borges, Anders Nyvig
AIS, som er konsulent for
opgavens trafikale overvejel
ser, Stadsingeniør Kurt
Markworth, Aalborg kom-

mune og formand for teknisk
udvalg Claus Bislev, som er
kritisk over for en 3. vejfor
bindelse.

De jyske tværveje
Mandag den 11. september kl.
13.00 - 17.00
Viborg amtskommune, Skotten
bo?g 26, Viborg
DIF’s midtjyllandsafd., I-S
og V & B
- erhvervslivets interesser i
transportsystemet.
I forbindelse med projektet
om De jyske tværveje er der
udført en erhvervsanalyse, og
erhvervslivets interesser har
spillet en stor rolle.
På mødet vil repræsentanter
for Vej direktoratet, amtskom
munerne og erhvervslivet
fremlægge analyseresultater
og synspunkter med relation
til emnet, hvorefter der vil
være debat.
Mødet er gratis, men der
kræves tilmelding senest
mandag den 4. september til
DIF’s moderegistrering, telf.
33 15 65 65, lokal 242.

La Grande Arche i Paris
Mandag den 18. september kl.
19.30
O1 Jernbanegade 20, Odense
Fyn-gruppen
I år er det 200-året for den
franske revolution, og dette
fejres i Frankrig bl.a. med
indvielsen af monumentale
bygningsværker i Paris.
Erik Reitzel, professor i Bæ
rende Konstruktioner ved
Arkitektskolen i København,
har været rådgivende ingeni
ør på projektet »La Grande

Arche og vil på denne aften
fortælle os om dette projekt
og andre interessante byg
ningsværker i Paris.

Strategic Highway
Research program
Mandag den 25. december kl.
13.00
DIF, København
SHRP er et 5-årigt
forsknings- og udviklingspro
jekt til 150 mio §, som vej-
myndighederne i USA har
haft under forberedelse i flere
år, og som officielt begyndte
1. april 1987, da kongressen
bevilgede de nødvendige
penge.
Programmet retter sig imod
forskning inden for 4 hoved-
områder, nemlig: - Asfalt, -

Vejes holdbarhed, - Vejvedli
geholdelse, - Betonveje og be
tonbygværker.
Executive Director Damian
Kulash fra SHRP giver en
orientering om programmets
stade efter 2 aktive år, og
overingeniør Ivar Schacke,
Vejdirektoratet vil lede den
efterfølgende diskussion.
Der vil være mulighed for
uformelle drøftelser med Da
mian Kulash ved en frokost
kl. 12, hvortil interesserede er
velkomne.
Deltagergebyr for medlem
mer 50.00 kr. For deltagere,
der ikke kan være medlem af
DIF 100.00 kr. Pensionister
og Juniorer gratis.
Deltagelse i frokost før mø
det: 150.00 kr.
Tilmelding senest mandag
den 18. september til DIF’s

møderegistrering,
33 15 65 65, lokal 242.

Oktober

telf.

Planlægning af
bebyggelser under
fremmede himmelstrøg
Tirsdag den 24. oktober kl.
19.30
O1 Jernbanegade 20, Odense
Fyn-gruppen
Den internationale kendte ar
kitekt Ulrik Plesner, Jerusa
lem, vil med baggrund i
egne arbejder i Jerusalem og
Sri Lanka drage paralleller til
nutidige byforbedringer bl.a.
i Odense.

Noget om gamle
færdselsregler og deres
oprindelse
Tirsdag den 24. oktober kl.
20.00
DI1 København
Dansk Vejhistorisk Selskab
og V & B
Jo flere mennesker, der bor i
et område, des flere veje må
anlægges. Jo flere, der kom
mer på disse veje, des vigti
gere bliver det, at der er reg
ler for, hvordan man skal
færdes på dem.
Den første og mest flinda
mentale færdselsregel, højre-
eller venstrekorsel lå fast alle
rede i begyndelsen af 1700-
tallet. Men hvorfor fik nogle
lande i Europa venstrekørsel
og andre højrekørsel?
Folketingets historiske kon
sulent, dr. phil. Kristian
Hvidt, vil behandle dette og

Mødekalender for
Dansk Vej- og byplanforening

Efterår 1989
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andre færdselsproblemer i sit
foredrag.
Gæster er velkomne.

Trafik og miljø
Tirsdag den 7. november kl.
10.00 - 16.00
A UC., Fibigersrræde, Aalborg
DIFAN og V & B
Spørgsmålet om trfikkens ge
nevirkninger er blevet stadig
mere påtrængende og udgør
en væsentlig planlægning
sparameter i de fleste strateg
ers trafikale overvejelser.
Fra Vejdatalaboratoriet delta
ger civ.ing. Hans Bendtzen,
og fra Miljøstyrelsen civ.ing.
Erik Iversen, Danmarks re
præsentant i EF vedr, luftfo
rurening fra biler. Fra FDM
deltager teknisk chef Ole
Nielsen og fra Aalborg kom
mune sektionsleder Grethe
Helledie. Desuden vil cy
klistforbundet være repræ
senteret.
Deltagergebyr, der inkluderer
frokost 150.00 kr. for med
lemmer. For deltagere, der
ikke kan være medlem af
DIF 250.00 kr. Pensionister
og juniorer, der ikke deltager
i forkosten, kan gratis deltage
i det faglige arrangement.
Tilmelding senest mandag
den 30. oktober til Inginørfo
reningens Aalborg-kontor,
telf. 98 15 52 55.

Undervisningen i vej- og
trafikfag
Tirsdag den 14. november kl.
15.30 - 18.00
DIF, København
Indbudt seminar med repræ
sentation for Ingeniorskoler
nes lærere inden for Vej- og
trafikfagene og for afiagersi
den. Med baggrund i et no
tat om Ingeniørskolernes
kurser i ovennævnte emner,
genoptages drøftelserne fra et
åbent møde den 19. novem
ber 1987, hvor hovedkonklu
sionen var, at uddannelserne
- selv inden for samme fa
gområde - var særdeles for
skelligt opbygget.

Kontakt sekretær Winnie
Dyhr Pedersen, DIF, telf.
33 15 65 65, for nærmere
oplysning om seminaret.

Trafikantservice
i Danmark
Tirsdag den 21. november kl.
16.00 - 18.00
Vej direktoratet, Havnegade
27, København
Siden begyndelsen af 80’erne
har Vejdirektoratet konstant
udbygget serviceområdet til
trafikanterne. Udviklingen er
dels baseret på regeringens
moderniseringsprogram, dels
på den teknologiske udvik
ling. Den fremtidige udvik
ling vil i væsentligt omfang
blive baseret på det fælleseu
ropæiske udviklingsprogram.
Afdelingsingeniør Niels
Christian Skov Nielsen, Vej-
direktoratet, vil i sit foredrag
behandle følgende emner:
Servicering af trafikanter -

Informationsvirksomhed -

Vej- og trafikmeldinger -

Samarbejde med private.
Der sluttes af med et besøg i
vejmeldingscentralen.
Begrænset deltagerantal, til
melding nødvendig til DIF’s
møderegistrering, telf.
33 15 65 65, lokal 242.

Sociologens syn på
byplanlægningen
Onsdag den 22. november kl.
19.30
O1 Jernbanegade 20, Odense
Fyn-gruppen
Vi beskæftiger os med kom
muneplanlægning, lokalplan
lægning, byggeprojektering,
planlægning af trafik og tek
niske installationer, land
skabsplanlægning. Andre
planlægger for skoler, kultur,
fritid, børnehaver, ældreboli
ger, sygehuse. Andet overla
des til det private initiativ.
Hvordan samles det hele,
hvilke bindemidler findes, og
er det nok at samle enkelthe
derne, for at byen bliver god
at leve i?
Sociolog Jacques Blum, Kø
benhavns Universitet, giver
sit bud på planlægningen af
den gode by.

Oplevelser fra V & B’s
studietur til Frankrig
Torsdag den Z december kl.
20.00
DIF, København
Foreningens medlemmer
med ledsagere inviteres til
hyggeligt julemøde med lys
billedforedrag og videofilm.
Deltagere fra turen vil bl.a.
fortælle om Grenobles nye
sporvogn, smukt indpasset i
bymiljøet, automatmetroen i
Lille og hurtigtoget TGV.
Endvidere skal vi høre om
»Paris-aksen« mellem Louvre
og Spreckelsens store
Triumf-bue, kontorbyen la
Defense og den nye by
Marne-la-Vallée med utraditi
onelle og spændende byg
ninger.
I forbindelse med foredraget
serveres traditionen tro gløgg
og æbleskiver.
Tilmelding er nødvendig se
nest mandag den 4. decem
ber til DIF’s møderegistre

Dette nummer af Dansk Vej-
tidsskrift er det sidste, som
udsendes under min ledelse.
Tidsskriftets økonomi - og
dermed redaktionelle udfol
delsesmuligheder har i en år
række været påvirket af vort
tidligere forlags konkurs i
1983 og af den almindelig
nedgang i annonceomsæt
ningen.

Dansk Amtsvejingeniørfore
nings bestyrelse vil nu gøre
en kraftanstrengelse for at
forbedre tidsskriftets økono
mi, - og selvom redaktionen
og økonomien/administratio
nen altid har været så vidt
muligt adskilt, har jeg fin-
det, at dette var en passende
lejlighed til at sige farvel - og
tak.
Tak til professor H.H.Ravn
og til vejingeniørforeningens
bestyrelse, som i 1981 betroe

ring, telf. 33 15 65 65, lokal
242.

Byens liv på tærsklen
til 90’erne
Tirsdag den 12. december kl.
19.30
Odense Slot, Indgang G,
Odense
Fyn-gruppen
Vi kender byerne, som de ser
ud i dag. Vi ved også, at der
skal ske en udvikling. - Kan
vi håndtere den? - Hvilke
værktøjer skal anvendes? -

Hvad truer? - Hvilke tenden
ser kan skimtes?
Arkitekt Jan Gehl m.a.a.,
Kunstakademiets arkitektsko
le i København, vil fortælle
om aktuelle undersøgelser fra
Odelse, fra Øst- og Vestdan
mark og fra det store udland.
I forbindelse med arrange
mentet bliver det muligt at
»smage på lokale seværdig
heder«.
Tilmelding senest den 7. de
cember kl. 12.00 til Jonna
Larsen, telf. 66 13 13 72, lo
kal 2115.

de mig at overtage stolen fra
professor Ravn.
Tak til civilingeniør A.O.
Haugaard og til repræsentan
terne for vej direktoratet og
forlaget for et særdeles godt
samarbejde i redaktionen.
Og ikke mindst: Tak til de
mange forfattere, som i de
forløbne år har givet vej-
tidsskriftet et lødigt indhold.
Som ny ansvarshavende re
daktør har Dansk Amtsvejin
geniørforenings bestyrelse
udpeget Svend Tøfting fra
Nordjyllands amts vejvæsen,
som har en fortid som redak
tionel medarbejder ved »in
geniøren«.
Jeg byder Svend Tøfting vel
kommen som vejtidsskriftets
4. ansvarshavende redaktør,
og jeg ønsker ham samme
glæder over hvervet, som jeg
har haft.

G. Asger-Olsen

Farvel - og tak
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Frikommuneforsog på vejområdet
hovedlandeveje i Københavns Amt
Aa. Edslev Københavns Amt, Teknisk Forvaltning

Indledning
Der igangsættes for tiden
mange nye forskelligartede
og interessante forsøg på vej-
området i forbindelse med
modernisering og fornyelse
af blandt andet administrati
onen heraf
Det overordnede sigte er
klart. Pegeringen har ønsket
administrative forenklinger
gennemført på en række om
råder.
Afkaffelse af dobbeltadmini
stration, decentralisering og
sammenlægninger af admini
strative organer, hvor dette er
hensigtsmæssigt.
Et af flere forsøg på vej områ
det foregår i Københavns
Amt. Forsøget er dog det
eneste igangværende, der er
godkendt af Trafik- og Kom
munikationsministeriet, og

det eneste hvor et amt selv
delvist har overtaget vejbesty
relseskompetencen for hoved
landevejene i amtet, der ind
til for nylig blev varetaget af
Vejdirektoratet. Delvist over
taget betyder dog, at større
broer og større anlægsarbej
der ikke er medtaget i regula
tivet.

Frikommuneregulativ
Københavns Amtsråd god
kendte på sit møde den 16.
november 1988 et forslag om
frikommuneregulativ om
delvis overførelse af Vejdirek
toratets kompetence i hen
hold til Lov om offentlige
Veje, 2, stk. 2, som vejbe
styrelse for hovedlandevejene
i Københavns Amt til Kø
benhavns Amtsråd.
Før dette tidspunkt ligger

langvarige forhandlinger om
udformning af forsøget. Alle
rede i 1987 fremsendte Kø
benhavns Amtsråd første for
slag til udformning af regula
tivet.

Det endelige regulativ
trådte i kraft den 1. januar
1989 og bortfalder den 31.
december 1993. Forsøgsperi
oden er hermed på 5 år.
Vejbestyrelseskompetencen
for hovedlandevejene i Kø
benhavns Amt er således
overført til Københavns
Amtsråd for drift, vedligehol
delse, administration og min
dre anlægsarbejder m.m.,
som det fremgår af regulativ
ets bilag 1.
Kompetancen omfatter ikke
planlægning af udbygning af
hovedlandeveje m.m. og
større anlægsarbejder.

Kompensationsbeløb
I forsøget tilstræbes udgifis
neutralitet i forholdet mellem
Stat og Amt.
Trafikministeriet udbetaler
hvert år pr. 1. januar i for
søgsperioden et beløb til am
tets varetagelse af beføjelser
ne. Beløbet opdeles i to ho
vedgrupper som beskrevet i
regulativets bilag 2.
For hovedgruppe 1, der om
fatter drift og vedligeholdel
sesarbejder, udmeldes en fast
reguleret sum på 25 mio. kr.
i prisniveau 1989, og der re
guleres årligt med prisudvik
ungen.
Kompensationsbeløbet til
hovedgruppe 2 udmeldes år
ligt på gmndlag af en lands
dækkende prioritering. Med
henblik herpå indsender
Amtet hvert år inden den 28.
februar til traflkministeriet
en Perspektivplan for den re

sterende forsøgsperiode frem
til den 31. december 1993
med et prioriteret udgiftsbe
hov på hovedlandevej ene i
Københavns amt.

Følgegruppe
Med henblik på vurdering af
forsøget har Københavns
Amtsråd nedsat en følge-
gruppe med repræsentanter
for Amtet, Vejdirektoratet og
Finansministeriets Admini
strations- og personaledepar
tement.
Følgegruppen skal tillige af
gøre tvivlsspørgsmål i forbin
delse med beregningen af det
omtalte årlige kompensati
onsbeløb for hovedgruppe 2.

Formål
Formålet med friamtsforsøg
et er at kunne realisere de
fordele, der kan opnås ved
decentralisering fra Stat til
Amt i form af rammestyring
og enhedsadministration for
hovedveje og landeveje under
et.
De umiddelbare fordele er
herved bl.a. en forenklet ad
ministration, fælles budget,
fælles planlægning og priori
tering, sammenhæng og
stordriftsfordele, maksimal
udnyttelse af Amtets fageks
pertice og ressourcer, ratio
naliseringsgevinster, produk
tivitetsstigninger og øget job-
tilfredshed.

Statusrapport
Københavns Amt har med
assistance fra rådgivende in
geniørfirma Carl Bro A/S
udarbejdet en »Statusrapport
for Statsveje» ultimo 1988.
Rapporten omhandler en sta
tusbeskrivelse af hovedlande

—

1-2-3 fremtidens tunnel

Ø Ø

• Hurtig montage
- ibrugtagning straks

• Ingen forskalling og • Kvalitetskontrol
armering på pladsen efter B.E.K.

PERSTRUP
Kringelen 4-6. Box 1. 8560 Kolind. Telf. 86 36 32 00

• Fra 3,5 m
til 120m2tværsnit
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vej snettet ved friamtsforsøg
ets start.
Beskrivelsen er baseret på
dels objektive (målelige) op
lysninger, dels oplysninger af
mere subjektiv karakter (til
standsvurderinger).
Hovedparten af de objektive
oplysninger er registreret i
Vejdatalaboratoriets Vejdata
bank (VDB). Endvidere er
der i efteråret 1987 udført
supplerende målinger og re
gistreringer af kørebanebe
lægningerne i form af en
stikprøvebaseret visuel inven
tering af det yderste kørespor
på samtlige hovedlandevejs
strækninger i begge køreret
ninger og af ramper længere
end 750 m. Desuden er ud
ført videoregistrering af hele
hovedlandevejsnettet i begge
køreretninger.
Statusbeskrivelsen er endvi
dere baseret på allerede eks
isterende oplysninger, der er
registreret dels hos Køben
havns Amt, Teknisk Forvalt
ning og i VDB.

Perspektivplan
Den indledende statusbesk
rivelse etablerer et referan
cegrundlag for forsøget, og
danner sammen med mål
sætningerne baggrunden for
opstilling af en langsigtet
perspektivplan for vej- og
brovedligeholdelsen samt an
lægsarbejder i forsøgsperio
den. Perspektivplanen inde
holder en tidsfølge, der an
giver, hvilke år de enkelte
vedligeholdelses-/anlægsar
bejder planlægges udført, og
hvor stort det tilhørende in
vesteringsbehov vil være.
De væsentlige elementer i
styringen og evalueringen af
friamtsforsøget er således den
indledende statusbeskrivelse,
perspektivplan med investe
ringsbehov, årlige statusvur
deringer og handlingsplaner,
samt følgegruppens evaluere
ingsmodel og de supplerende
tiltag følgegruppen eller Am
tet iværksætter i forbindelse
hermed, jfr. figuren.

Status for forsøget i dag
Københavns Amt har den
28. februar 1989 udarbejdet
og indsendt en perspektiv-
plan til trafikministeriet med
et prioriteret udgifisbehov på
hovedlandevejene i Køben
havns Amt i forsøgsperioden
frem til den 31. december
1993.
Forsøgets næste fase - evalue
ring af forsøget - blev påbe
gyndt allerede i 1988, men
på gnmd af vanskeligheder

omkring udformningen af et
fælles måleprogram, og spe
cielt at fastslå hvilke områder
der skal måles på, nåede man
ikke at f dette område med
i regulativet inden dettes i
krafctræden.
På nuværende tidspunkt er
der enighed om, at vurdere
om der gennem friamtsfor
søget opnås fordele, herunder
rationaliseringsgevinster, ved
opbygning af »enhedsadmi
nistratione og rammestyring

for hovedlandeveje og lande
veje under ét.
I overensstemmelse hermed
skal følgende forhold vur
deres:

1. Administrative forenklin
ger som følge af enheds
administration.

2. Stordriftsfordele på det
tekniske område ved en
enhedsadministration.

3. Kvalitetskrav og det kon
trolsystem, der skal bruges

Evalueringsmodel
januar 1989

Perspektivplan

1990—1993

februar 1989

Handlingsplan

1989

Styrings— og evaluringsmodel Udarbejdede
redegøre’ser

Københavns Amts

Statusrapport
for statsveje
januar 1989

Indledende status

— ptangrundlaget
— organisation

— økonomi

— kapacitets— og trafiktorhold

— drittsktiviteter (omfang og frekvens,

ressourc e forbrug)

— evaluering at belægningers tilstand

— evaluering at tilstand at rabatter,

vejudstyr, sideanlæg, beplantning mv.

— evaluering at bygværkers tilstand

— administrativ praksis

— anlægsarbejder

Ved
forsogets
start

Forsogs— I
periode i

Målsætning
Anlæg Drift Vedligeholdelse

Perspektivplan (5år)

— hvilke anlægs— og vedlige—

holdelsesarbejder skal ud

føres i løbet at forsogs —

per is d en

— prioritering

Anlæg Drift
Handlingsplan (lår)

Vedligeholdelse

Arlig status og evaluering
Anlæg Drift Vedlic

Nye opgaver og udviklino mv.

— metodeudvikling
— planlægning

— anlæg og kapacitelsforbedringer

— decentralisering

— nye materialer og udforelsesmetoder

— fly teknologi

Ved I
Afsluttende status iforsogefs

iafslutning
— svarende til indledende status

Sammenfattende forsogsevaluering
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ved en rammestyring af
den almene drift.

4. Produktivitetsstigning og
jobtilfredshed ved udvidet
rammestyring i Amtets
driftsorganisation.

5. Eventuelle virkninger på
vejtilstand og serviceni
veau.

Hovedvægten i evalueringen
vil blive lagt på punkterne i
og 4.
Forslag til detaillerede måle-
programmer blev forelagt for
følgegruppen på dennes mø
de den 12.06.89.
Ved udformningen af måle-
programmerne bistår det råd
givende ingeniørfirma OAC
Consult as, der er specialister
i informatik og planlægning.
Andre amter har vist stor in
teresse for Friamtsforsøget i
Københavns Amt. Således
har flere amter ansøgt Trafik-
og Kommunikationsministe
net om tilsvarende overførel
se af vejbestyrelseskompeten
ce på vejområdet i stil med
Frikommuneforsøget i Kø
benhavns Amt, men har alle
- i skrivende stund - fået af
slag.
3 amter, Sønderjylland, Stor
strøms og Vestsjællands am
ter, har givet tilsagn om at
medvirke som referenceamter
ved evalueringen af forsøget.

Bilag 2 til Frikommuneregula
tiv nr. 6 for Københavns
Amtskommune.
Forsøget indebærer, at Fri-
amtskommunen Par mulig
hed for at foretage en samlet
prioritering af vedligeholdel
sesarbejder og mindre an
lægsarbejder for amtsveje og
statsveje. Forsøget skal være
udgiftsneutralt imellem stat
og friamtskommune.
Under forsøget, der løber i
perioden 1. januar 1989 til
31. december 1993, udbeta
ler Trafikministeriet hvert år
pr. 1. januar et beløb til
Amtskommunens varetagelse
af beføjelserne i henhold til
regulativet.
Af hensyn til Amtskommu
nens budgetlægning medde
ler Trafikministeriet om mu

ligt inden 1. august og aller-
senest 31. august det foregå
ende år Amts
kommunen, hvilket beløb
der kan påregnes udbetalt for
det kommende år. Meddelel
sen afgives med forbehold
for ændrede bevillingsmæssi
ge forudsætninger i Finans
loven.
Det årlige beløb opdeles i to
hovedgrupper.
Den ene hovedgruppe om
fatter almindelige drifts- og
vedligeholdelsesarbejder, for
hvilke det beløb, der udbeta
les, udgør en fast reguleret
su-ru.
Den anden hovedgruppe
omfatter andre opgaver, hvor
beløbet udmeldes på grund
lag af den landsdækkende
prioritering.
1.
Den første hovedgruppe for
almindelig drift og vedlige
holdelse, excl, vedligeholdel
se af færdselsbaner, omfatter:
— Vedligeholdelse af øvrige

vejarealer og beplantning
— Vejbelysning
— Færdseisregulerende og

sikkerhedsfremmende for
anstaltninger

— Renholdelse
— Vintervedligeholdelse
— Broer, tunneler m.v.
— Andre udgifter og ind

tægter
Administration 12% af oven
nævnte beløb.
Beløbet udgør for finansåret
1989 25 mio. kr. incl, admi
nistration i 1989-priser (vej
fondsindex ultimo juni
1989), og beregnes for årene
1990-93 ud fra dette niveau,
korrigeret for ændringer i
sporlængde og i vejfondsin
dex samt for generelle pro
centiske ændringer i finans
lovens bevillinger for drift og
vedligeholdelse for det på
gældende år.
Den samlede sporlængde i
oktober 1988 er beregnet til
820,7 km.
2.
Den anden hovedgruppe
omfatter følgende:
— Vedligeholdelse af færd

selsbaner, incl, reparation

af belægninger m.m.,
— Puljearbejder, der for ti

den omfatter følgende
særlige vedligeholdelsesar
bejder: Beplantning, af
vanding, udstyr på plad
ser, vejbelysning, afmærk
ning, autoværn, signalan
læg, grundpianer, og

— Mindre anlægsarbejder,
herunder sort plet-arbej
der, bygværksreparationer
og andre arbejder.

Med henblik på Ministeriets
landsdækkende prioritering
af de ovennævnte vedligehol
delses- og mindre anlægsar
bejder indsender Amtskom
munen hvert år inden den
28. februar til Ministeriet en
perspektivplan for den reste
rende periode frem til den
31. december 1993 med et
prioriteret udgiftsbehov på
hovedlandevejene i Køben
havns Amt.
For vedligeholdelsesarbejder
tillægges overslagsbeløbene
12% til administration, med
ens der for mindre anlægsar
bejder tillægges 15% for pro
jektering og tilsyn.
Vedrørende resultatet af gene
raleftersyn på bygværker
samt Vejdirektoratets norma
le tilstandsmålinger på ho
vedlandevejsnettet til Vejdi
rektoratets rapportering til
Amtskommunen ske senest
15. december det foregående
år.
Trafikministeriet har til vare
tagelse af de opgaver, der er
nævnt under hovedgruppe 2,
udmeldt 40 mio. kr. incl, ad
ministration for 1989.
Suspenderes forsøget for
konkrete vedligeholdelses- og
anlægsaktiviteter, reduceres
statens tilskud til Amtskom
munen tilsvarende.
Statslige besparelsesinitiativer
på vejområdet som helhed
slår også igennem over for
statens tilskud til Amtskom
munen.
Såfremt Trafikministeriet i fi
nansåret løb foretager yderli
gere fordeling af bevillinger
til Amtskommunerne udover
den almindelige fordeling
ved finansårets begyndelse,

sidestilles Københavns
Amtskommune med de øvri
ge amtskommuner og indgår
i grundlaget for prioriterin
gen og fordelingen af mid
lerne.
De beløb, der betales til Kø
benhavns Amtskommune til
opf,rldelse af regulativets be
stemmelser, indgår ikke i
eventuelle bloktilskudsregu
leringer.

Bilag i til Frikommuneregula
tiv nr. 6 for Københavns
Amtskommune.
Oversigt over beføjelser ved
rørende hovedlandevejene i
Københavns Amt, der over
føres til Københavns
Amtsråd.

3.
Drift og vedligeholdelse

ALMINDELIG
VEDLIGEHOLDELSE
Almindelig vedligeholdelse
af hovedlandevej ene med
dertil hørende bygningsvær
ker og udstyr, såsom:

VEDLIGEHOLDELSE
AF FÆRDSELSBANER
Slidlags- og forstærkningsar
bejder samt reparation af be
lægning på kørebaner.

VEDLIGEHOLDELSE
AF ØVRIGE VEJAREA
LER OG BEPLANT
NING

Græsslåning
Beplantninger
Afvandingsforanstalt
ninger
Udstyr på parkerings- og
rastepladser

VEJBELYSNING
Drift samt ordinære og eks
traordinære vedligeholdelse
sarbejder.

FÆRDSELSREGULE
RENDE OG SIKKER
HEDSFREMMENDE
FORANSTALTNINGER

Afmærkning af færdsels
baner
Færdselstavler og anden
afmærkning
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Autoværn
Signalanlæg
Øvrigt teknisk udstyr

RENHOLDELSE
Fej ning m.v.
Andet

VINTERVEDLIGEHOL
DELSE

Ikke-vejr-afhængige ud
gifter
Snehegn
Vejr-afhængige udgifter
Kemikalier og grus
Større tøbrudsskader
Vintervarsling

BROER, TIJNNELER
MV.
Mindre broer,
henmder
bejder.

ADGANGSFORHOLD
Overkørsler, overgange og si
devejstilslutninger, LOV.
70-71 og § 80.
Tankanlæg, L.OV. § 104.
Ekspropriation af bestående
overkørsler og andre adgan
ge, L.OV. § 43.
Byggeliniedispensationer,
L.O.V. § 42.
Dispensationer vedrørende
hjørneafskæring, L.OV. § 42,
stk. 2.

BENYTTELSE AF
VEJAREAL
Benyttelse af vejareal, L.OV.
§ 101-103, § 106 samt Færd
selslovens § 90.

FORHOLDET TIL
JERNBANER
Forslag til etablering og for
bedring af sikkerhedsforan
staltninger ved krydsninger
mellem jernbane og hoved
landevej, L.OV. § 85, stk. 2.

FORHOLDET TIL AN
DRE MYNDIGHEDER

Landvæsensretter
Fredningsmyndigheder
Taksationsmyndigheder
Andre.

4.
Anlægsforanstaltninger
Mindre anlægsarbejder, her-

under udstyr (rastepladser,
buslommer og -pladser).
Arbejder med særlig sikker
hedsmæssig betydning
(blackspots).
Cykelstianlæg.
Bygværksreparationer.
Belysning.
Beplantning.
Projektering og gennemførel
se i marken efter godkendte
projekter af ikke-overforte ar
bejder, dog undtaget større
arbejder på motorvejsnettet.

5.
Planlægning
Pålæg afbyggelinier, L.OV. §
34-35.
Forbud, L.O.V. § 36.
Generel adgangsbegræns
ning, L.OV. § 72-77.
Øvrige aktiviteter, hvor vej
bestyrelseskompetencen ikke
overføres, gennemføres som
ved nuværende samarbejds
aftale.

Trafikministeriet har i
brev af 1. august 1988
(j.nr. 564-12-16-140) om
indkaldelse af de vejbe
rettigede til åstedsforret
ning, når der ved ekspro
priation tillægges vejret
til privat fællesvej og om
ændring af tidligere bl
dragsfordeling, udtalt:
I et brev af 28. april 1988 har
De klaget over, at Arhus
Airnsråd i forbindelse med
en ombygning af landevejen
Arhus-Grenå ved ekspropria
tion besluttede at ændre ad
gangsforholdene til lande
vejen.
Dette medførte bl.a., at ad
gangen til hvilehjemmet
Møllen fremover skulle ske

ad Kristrup Møllevej, der er
en privat fællesvej, som net
op er istandsat efter en af
Randers Kommune fastsat
fordeling blandt de hidtil ad
gangsberettigede.
De mener, at denne fordeling
bør ændres, efter at adgangen
til hvilehjemmet nu sker ad
vejen. De mener også, at be
boerne på Kristrup Møllevej
burde være indkaldt til
åstedsforretningen i forbin
delse med ekspropriationen.
Randers Kommune har
meddelt Dem, at der ikke i
Privatvejsloven er hjemmel
til at ændre fordelingen.
Ministeriet må give Randers
Kommune medhold i, at der
ikke er hjemmel til at ændre
fordelingen. Ved en eventuel
kommende vedligeholdelse
af Kristrup Møllevej vil hvi
lehjemmet naturligvis som
vejberettiget blive inddraget i
fordelingen.

Med hensyn til spørgsmålet
om forholdet til brugerne af
Kristrup Møllevej fremgår
det af sagen, at ejeren af Kri
strup Møllevej, matr. nr. 7
ha, Kristrup, var indkaldt til
åstedsforretningen den 30.
november 1987 og acceptere-
de, at ejendommen matr. nr.
9 q, smst., vederlagsfrit fik
tillagt vejret til vejen. I be
tragtning af, at der efter er
statningsretlig praksis højst
kan blive tale om at tillægge
ejeren - og ikke brugerne - af
en privat fællesvej erstatning
for at tåle, at nye ejendomme
får adgang til vejen, og at der
så godt som undtagelsesfrit
ikke bliver tale om erstatning
i sådanne tilfælde, finder mi
nisteriet ikke grundlag for at
kritisere, at amtsrådet i den
foreliggende situation ikke
har indkaldt brugerne af Kri
strup Møllevej til åstedsfor
retningen.

tunneler m.v.,
reparationsar

Ministerielle
afgørelser

Ståftonnelror uncer vel i vandløb,
gang og cykelsh
Horirgi . bikgl - s.kkerl.

Stållunnelror
Autoværn

Rekvirer
katalog

Geotekstiler

GG CONSTRUCTION

Armco + Gåvle Galvan
= GG Construction

GG Construction ApS
Sofiendaisvej 88A
9200 Aalborg SV . Tlf 98 18 95 0(1
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Dansk Vejforening
Efter lang tids forarbejde har
Danmark faet en Vejfore
ning.
Dansk Vejforening er stiftet
for at skabe en organisation,
der kan fremme forståelsen
for vejtransportens store soci
ale og økonomiske betydning
og hermed medvirke til at
udvikle og forbedre det dan
ske vejnet og vej transportens
vilkår.
Dansk Vejforening henven
der sig til de organisationer
og virksomheder, der direkte
eller indirekte er afhængige
af eller har interesse i vej- og
transportsektoren, og som
derfor ved et medlemskab af
Dansk Vejforening ønsker at
påvirke politikere og andre
beslutningstagere i Danmark
til at skabe et moderne, effek
tivt og sikkert men også mil
jøvenligt vejtransportsystem.
De fleste andre lande i den
vestlige verden har i mange
år haft en vejforening. At
Dansk Vejforening først blev
stiftet den 17. maj 1989, (75
år efter at Sverige fik sin Vej-
forening) er ikke udtryk for
et manglende behov for en
vejforening i Danmark, men
desværre nok udtryk for, at
der i Danmark ikke på sam
me måde som i andre lande
har været tilstrækkelig forstå
else for vejtransportens enor
me betydning for samfunds
udviklingen, herunder for
udviklingen af dansk er-

hvervsliv og for forbedring af
den danske konkurrenceevne.
Danmarks vanskelige økono
miske situation og den snar
lige realisering af EF’s indre
marked gav det nødvendige
skub og fik Asfaltindustrien,
Danske Vogmænd, Entrepre
nørforeningen og Forenede
Danske Motorejere til at stif
te Dansk Vejforening og ska
be grundlaget for, at alle med
interesse for vej- og trans
portspørgsmål kan samle
kræfterne i en organisation,
der kan arbejde for at forbed
re det danske vejtransportsy
stern og herigennem bidrage
til bevarelse og forhåbentlig
forbedring af dansk velfærd.

Dansk Vejforenings
formål
Formålet med Dansk Vejfor
ening er primært at arbejde
for udvikling og forbedring
af vejnettet og vejtransporten.
Det betyder på den ene side,
at Vejforeningen vil arbejde
for, at det danske vejnet skal
udbygges og forbedres og tra
fikpolitikken indrettes såle
des, at trafikken kan afvikles
hurtigere og mere effektivt,
men på den anden side også,
at foreningen samtidig vil ar
bejde for, at Danmark fr et
mere trafiksikkert og miljø-
venligt vejtransportsystem.
Dansk Vejforening arbejder
således for, at det danske vej
transportsystem udvikles og

forbedres ud fra en samlet
samfundsmæssig vurdering.
Dansk Vejforening har for
muleret følgende 6 mål, som
skal bidrage hertil:

— at virke for udvikling og
forbedring af vejnettet og
vejtransporten,

— at virke for hensigtsmæs
sige holdninger til proble
mer i forbindelse med an
læg afveje og vejtransport
under hensyn til medlem
mernes og samfundets in
teresser,

— at fremme brugernes frie
valg mellem de forskellige
transportformer og mel
lem privat og offentlig
transport,

— at fremme forståelsen for
vejtransportens betydning
for udviklingen af dansk
erhvervsliv og for forbed
ring af den danske kon
kurrenceevne,

— at virke for effèktive for
holdsregler til beskyttelse
af miljøet og

— at virke for fremme af
færdselssikkerheden.

Dansk Vejforenings
aktiviteter
Dansk Vejforening vil skabe
rammen og initiere en debat
om alle centrale emner inden
for vej- og vejtransportområ
det, først og fremmest om
vej- og trafikpolitiske emner,
men også om vej- og trans
portfaglige emner, der har af
gørende betydning for vej-
brugerne og dem, der arbej
der inden for vejsektoren.
Blandt de emner, Dansk Vej-
forening vil sætte focus på,
kan eksempelvis nævnes:
Vejbevillingernes størrelse og
udvikling, herunder vejbevil
lingernes betydning for ud
viklingen af dansk erhvervs
liv og for forbedring af den
danske konkurrenceevne.
Vejudgifternes finansiering,
bl.a. spørgsmålet om, hvor-

dan man sikrer, at samflmds
økonomisk rentable vejinve
steringer kan finansieres.
Konkurrenceforholdet indi
viduel/kollektiv trafik, herun
der hvordan man fremmer
brugernes frie valg mellem
individuel og kollektiv trafik
til gavn for den økonomiske
vækst.
Privatisering af opgaverne på
vejområdet, herunder mulig
hederne for og fordelene ved
at øge privatiseringen inden
for vejvedligeholdelsesom
rådet.
Anlæg af store faste forbin
delser over Storebælt, Øre
sund og Fehmarn Sund, bl.a.
spørgsmål om, hvordan man
hurtigst muligt fàr fuldendt
Storebæltsforbindelsen og far
igangsat faste vej forbindelser
over Øresund og Fehmarn
Sund.
Vejnettets vedligeholdelsestil
stand, herunder hvordan
man far forbedret det danske
vejnets vedligeholdelsestil
stand og sikrer en fortsat ri
melig tilstand i fremtiden.
Dansk Vejforening vil ved at
arrangere konfèrencer, semi
narer og møder skabe mulig
hed for, at disse centrale ak
tuelle vej- og trafikpolitiske
spørgsmål bliver belyst og
drøftet og samtidigt give
Dansk Vejforenings medlem
mer mulighed for at fremføre
deres synspunkter og hold
ninger.

Som fast arrangement vil
Dansk Vejforening hvert an
det år afholde en »Vejdag«,
hvor tidens aktuelle vej- og
transportproblemer tages op
til debat. Dansk Vejdag af
holdes første gang i efteråret
1989. Dansk Vejdag er et
supplement til Dansk Asfalt
dag, der traditionelt holdes
hvert andet år, næste gang
den 19. april 1990 i Bella
Center, København.
Ud over disse arrangementer
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vil Dansk Vej forening løben
de gennem artikler, presse-
meddelelser og direkte hen
vendelse til politikere og em
bedsmænd videreformidle
medlemmernes holdninger
og synspunkter inden for vej-
og vejtransportområdet.
Dansk Vejforening vil med
gennemførelsen af de aktivi
teter, der er nævnt ovenfor,
bestræbe sig på at opbygge et
længe savnet forum, hvor der
kan skabes fælles synspunk
ter og holdninger, som kan
medvirke til at styrke vej- og
vejtransportområdet i Dan
mark og som kan danne
modvægt til de mange unu
ancerede og ofte misforståede
angreb på vejsektoren og den
individuelle trafik.

Dansk Vejforenings
organisation
Dansk Vej forening er i sin
opbygning traditionelt orga
niseret. Foreningen ledes af
en hovedbestyrelse, som fast
lægger overordnede princip
per og holdninger til opnåel
se af foreningens formål. Til
at varetage den overordnede
ledelse er etableret et forret-

ningsudvalg med 5 med
lemmer.
Den daglige administrative
ledelse varetages af forenin
gens sekretariat, der er belig
gende Rentemestervej 23 i
København. Sekretariatet har
åbent på alle hverdage mel
lem kl. 8.30 og kl. 17.00.
Dansk Vejforening er med
lem af IRF, Internationalt
Road Federation, som er en
verdensomspændende orga
nisation, og som har konsul
tativ status over for De Fore
nede Nationer og Europarå
det. IRF har nationale vejfor
eninger i 90 lande som med
lemmer.

Medlemskab i
Dansk Vejforening
Alle virksomheder og organi
sationer i Danmark, som øn
sker at støtte Dansk Vejfore
nings formål, har mulighed
for at blive medlem af for
eningen.
Kontingentet er følgende:
For organisationer og kon
cerner kr. 10.000 pr. år excl.
moms.
For virksomheder kr. 1.000
pr. år excl. moms.
Medlemskabet indebærer, at

organisationen/virksomheden
kan udpege indtil 3 personer,
som har stemmeret på gene
ralforsamlingen, og som i
øvrigt kan opnå de medlems
rabatter, Dansk Vejforening
yder ved affioldelse af egne
konfèrencer, foredrag m.v.
samt de rabatter, Dansk Vej-
forening i øvrigt kan opnå
ved andre arrangementer.

ønsker De at blive medlem el
ler at få nærmere oplysninger
om foreningen, beder vi Dem
ringe eller skrive til:
Dansk Vejforening
Rentemestervej 23
2400 København NV.
Telf. 3110 69 88
Fax 31 86 11 33

25 års
jubilæum
Den 1. september 1989 kan
distriktvejingeniør Erik
Christensen, Arhus amts
kommune, Teknisk forvalt
ning, fejre 25 års dagen for
sin ansættelse ved Arhus
amts vejvæsen.

25 års
jubilæum
Den 1. oktober 1989 kan ci
vilingeniør Christen Sønder
gaard Hansen, Frederiksborg
amtskommune, Teknisk for
valtning, fejre 25 års dagen
for sin ansættelse ved Frede
riksborg amts vejvæsen.

Dødsfald
Den 25. maj 1989 modtog vi
på amtsgården i Odense det
meget triste budskab, at inge
niør Torben Hansen ganske
pludseligt var afgået ved dø
den - kun 52 år gammel.

Torben Hansen dimitteredes
fra Odense Husbygningstek
niku.m den 1. april 1959, og
efter nogle år i rådgivende
ingeniørfirma blev han ansat
ved det frnske motorvej skon
tor den 1. april 1964.
Her blev han i første omgang
en meget engageret medar
bejder i det team, der førte
tilsyn med anlægget af mo
torvejen på Vestfrn, og sene
re kom han selv til at forestå
det daglige tilsyn på forskelli
ge parceller.
Forskellige projekteringsop
gaver fiulgte også med, og ef
ter motorvejkontorets ned
læggelse i 1973 fortsatte han
som gmppeleder i det ene af
amtsvejvæsenets anlægskon
torer, hvor han gennem årene
har forestået projektering og
udførelse af mange både små
og store anlægsarbejder.
11986 fik Torben Hansen en
ny udfordring, idet han på
opfordring flyttede over i
planlægningskontoret for at
tage sig af en række opgaver
omkring lovgivningen og
gældende regler i relation til
vejsektoren.
Uanset hvilken af de mange
forskellige arbejdsopgaver,
Torben Hansen har været be
skæftiget med, har han altid
løst dem med dygtighed og
engagement, der skulle sikre
kvaliteten af det færdige re
sultat.
Han har med sit stilfærdige
lune formidlet og selv bidra
get til det bedst mulige sam
arbejde både med andre
myndigheder, entreprenører
og med alle medarbejdere på
amtsgården, som han kom i
berøring med.
For alle i vejvæsenet, der har
haft den glæde at arbejde
sammen med Torben Han
sen, er det vemodigt at måtte
konstatere tabet af en god
kollega, men samtidig såre
værdifuldt at have mange go
de erindringer om et positivt
og godt arbejdsfællesskab.
Vor medfølelse samler sig
især om hans kone, søn og
svigerdatter.

B Vagn Jensen

Dansk
Vejforening Avf

Dansk
Amtsvejingenior
forening
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*
Nyt fra v Vejdirektoratet

Trafikrapport 1988
Vej direktoratets økonomisk-statistiske af
deling har udsendt Trafikrapport 1988.
Rapporten indeholder oplysninger om
biltrafikkens udvikling siden 1978.
Desuden findes kort over amtskommu
nerne med avgivelse af årsdøgntrafik i
1988 på hovedlandeveje og landeveje.
Rapporten indeholder også bykort med
trafiktal for følgende byer: Holbæk,
Næstved, Odense, Esbjerg, Vejle, Her
ning, Randers, Arhus, Viborg og Aal
borg.

Stadig voksende biltrafik
Efter 1978, hvor trafikarbejdet (antal
kørte km) var på sit hidtil højeste, faldt

tihrafi.kken de følgende tre år med godt
9%. Fra 1982 begyndte biltrafikken at
stige igen. Siden 1983 er trafikken steget
med Ca. 5% om året. 11988 var trafikar
bejdet oppe på Ca. 35 mia. km.

Store regionale forskelle
Den procentvise udvikling i årsdøgntra
fikken fra 1987 til 1988 viser store regio
nale forskelle. Stigninger over gennem
snittet forekommer i Sønderjylland og
Nordjylland, omkring Arhus, på Fyn
og Vestsjælland. Sydmotorvejen ved
Køge har haft den kraftigste stigning
med 12.1%. I Hovedstadsområdet er der
kun små udsving. På Bornholm er tra
fikken faldet i 1988.

Holbækmotorvejen syd for Glostrup er
det mest trafikerede sted på det danske
vejnet. Her passerer 64.400 biler i
døgnet.

Grænsetrafikken
Den samlede biltrafik over den
dansk/tyske grænse var i 1988 40.740
biler pr. døgn, en stigning på 2% i for
hold til 1987.

Udviklingen i vognparken
Der er Ca. 1.65 mio, biler i Danmark.
Nyregistrering af personbiler og lastbi
ler over 2 tons er næsten halveret siden
1986. På trods heraf er personbilparken
steget 0.5% og lastbilerne 3%.Man kan
heraf slutte, at bilparken bliver ældre.
Yderligere information fås ved henven
delse til civilingeniør Allan Christensen,
Vejdirektoratet, telf. 33 93 33 38.

Tankanlæg på motorveje
Vejdirektoratet udbyder 14 tankanlæg på
motorveje i offentlig licitation. Licitatio
nen afholdes den 1. november 1989. De
7 dobbelte tankanlægs placering frem
går af nedenstående kort.
Der kan bydes på et enkelt tankanlæg
eller en kombination af flere tankanlæg.
tankanlæggene ved Tebstrup, Skærup,
Kildebjerg, Karlslunde og Snesere, i alt
10 anlæg, skal være klar til åbning i ok
tober 1990.
Ved Ulstrup skal et dobbelt tankanlæg
åbnes ultimo 1992 og ved Sorø ultimo
1993.

Service i fokus

:ARL8LUNOE Anlæggene skal opfylde en række mini
mumskrav om tankmuligheder, åb
ningstider og døgnservice (nat-automat),
minimarked, toilet, telefon, vaskefacilite
ter, lokale til vejserviceorganisationer,
parkeringspladser og handicapfaciliteter.
Vejdirektoratet vil ved vurdering af til
buddene især lægge vægt på servicefaci
liteter, bygninsdesign og tilpasning til
det omgivende miljø.

I 5NEERE
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Stor interesse
Interessen for at byde på tankanlæggene
har været stor. 45 firmaer har bedt om
tilbudsbetingelserne. De interesserede
firmaet tæller alle olieselskaberne plus
en del entreprenører, rådgivende ingeni
ører og arkitekter.

Servicemålet på «det store H
Vejdirektoratet har sat sig det mål, at der
skal være max. 25 km mellem servicetil
buddene på de danske motorveje. Der
er allerede etableret 22 motorvej skiosker
og mange rastepladser. Med de 14 nye
tankanlæg nærmer man sig målet.
Yderligere oplysninger ras ved henven
delse til afd. ing. Niels Chr. Skov-
Nielsen, telf. 33 93 33 38.

»Hvordan fàr man flere steder til at cyk
le i den tredje verdens lande».
Vejdirektoratet deltager i konferencen
med indlæg ved Steffen Rasmussen og
Michael Schrøder. H. M. Hansen og
Otto Schiøtz vil være »chairmen» for tre
af de ovennævnte workshops.
Udover en række indlæg af teknikere fra
udlandet og Danmark, vil der også være
bidrag fra danske politikere, nemlig tra
fikminister Knud Østergaard, miljømi
fister Lone Dybkjær, borgmester Gun
na Starck og folketingsmedlem Connie
Hedegaard. yderligere oplysninger og
program kan ras hos konferencens koor
dinator Niels Jensen, Københavns
Kommunes Vejkontor, telf. 31 54 10 88,
lokal 358.

Forsøg med amerikansk kæde-
graver
Vejdirektoratet afprøver for tiden en ny
metode til at nedlægge dræn i veje. For
søget udføres i samarbejde med Frede
riksborg Amtskommune og Rasmussen
& Schiøtz AIS på hovedlandevejen vest
for Hillerød ved Meløse. Der anvendes
en ny amerikansk kombineret kædegra
i’er og fræser, der udfører en Ca. 100 cm
dyb og 35 cm bred rende. Maskinen kø
rer ca. 700 m pr. dag.
Se forsidebilledet.

Nye kørebaner på ramperne i
Liniljordstunnelen
Kørebanernes betonbærelag på ramper
ne smuldrer og skal udskiftes.
Kørebanerne består af en 15 cm tyk
uarmeret betonplade, der i søndre mm
pe er lagt ud på kridt og i nordre rampe
hviler på et tykt lag belastbeton. I be
tonbærelaget er indstøbt PVC-rør til cir
kulation af varmt vand for at hindre is-
lag på ramperne. Dette vejbaneopvarm
ningsanlæg har, på grund af drifisvan
skeligheder ikke været i drift længe.
Rørene var utætte, og vand trængte ud
i betonen, som frostsprængtes. Det har
været nødvendigt at udføre omfattende
reparationer, der har kostet mellem
600.000 og 800.000 kr. pr. reparation.
Nu rives hele betonbærelaget op og er
stattes med et lag bitumenstabiliseret 8-
16 mm skærver. Ovenpå lægges et lag
GAB I. Samtidig udskiftes kantstenene.
For begge ramper til sammen beløber
arbejdet sig til ca. 9. mio. kr.
Arbejdet på ramperne til den ene køre-
bane påbegyndtes den 17. juli og for
ventes færdig den 20. august 1989. Ar
bejdet udføres af NOVEJFA, som var
lavest bydende ved licitationen.
Tilsvarende arbejde i det andet tunnel-
rør vil blive udført i sommeren 1990.

Velocity ‘89
I dagene 21. til 23. august 1989 afholdes
en international konference på Landbo
højskolen i København. Temaet er
»Hvordan fr man flere til at cykle»?
Udover plenarsessioner bliver der fem
forskellige workshops med emnerne
»Holdninger til cykling», »Miljøforbed
ringer og bilrestriktioner», »Anlæg for
cyklister og kombination med kollektiv
trafik», »Sikkerhed og Tryghed» og

Hvide striber
I september 1986 påbegyndte Vejdirek
toratets Drifts- og Vedligeholdelsesafde
ung og Vej regelsekretariatet en række
forsøg med vej striber på hovedlandeve
jene 141 ved Slangerup, 104 Overdrevs
vejen og 113 motortrafikvejen mellem
Roskilde og Herredsvejen.
Formålet var at foreage lysteknikske må
linger, friktionsmåling, støj målinger og
slidpåvirkning over en flerårig periode.
13 leverandører af materialer til afmærk
ning på kørebaner fik udlagt 160 for
skellige skribematerialer, der kan opde
les i fire hovedtyper: Plast - profil - præ
fab - maling.
Resultatet af målingerne foreligger nu i
to rapporter fra april og maj 1989. Det
fremgår af rapporterne, at der er stor
forskel mellem de afprøvede materialer.
Dog synes malede striber generelt at ha
ve de ringeste egenskaber.
Eksemplarer af rapporterne kan rekvire
res i Vej direktoratets Vedligeholdelsesaf
deling så længe oplaget rækker.

Asfaltievetider
Vejdirektoratets Driftsområder har i pe
rioden 1985-1989 foretaget en række un
dersøgelser på 646 delstrækninger på
hovedlandevej e.
Man har undersøgt tre typer asfaltbe
lægninger: Asfaltbeton, pulverasfalt og
overfladebehandling. De undersøgte
strækninger var udført af 8 firmaer.
Resultaterne viser, at de skønnede leve-
tider ifølge vejregel 7.40.01 er passende
for asfaltbeton. For pulverasfalt er de
faktiske levetider ca. 1.4 gange det skøn
nede, og for overfladebehandling ca. 1.7
gange der skønnede. Resultaterne er
nærmere beskrevet i Driftsområdets
rapport maj 1989.

I første halvår 1989 er der fra Vejdirek
toratets Institutområde (Statens Vejlabo
ratorium og Vejdatalaboratoriet) frem
kommet følgende publikationer:
»HANDLINGSPLAN 1989 FOR
VEJDIREKIORATES INSTITUT
OMRADE».
VDL. Notat 4, SV. Notat 214. 1989.
Forfattere: Ivar Schacke, Knud Puck
man og Sven Krarup Nielsen.
48 sider A4. Figurer: Organisationsplan
for Institutområdet.
Tryk: Vejdatalaboratoriet april 1989.
Hovedmål for institutområdets (Vejdata
laboratoriet (VDL) og Statens Vejlabora
torium (SV)) indsats i 1989. Beskrivelse
af hver afdelings frmnktionsområde, mål,
aktiviteter, projekter for 1989. Oversigt
over ressourcer (personale og budgetter).

»EFFEKT AF MILJØPRORITE
RET GENNEMFART HVAD SY
NES BORGERNE. EN SPØRGE
SKEMAUNDERSØGELSE.
SKÆRBÆK. «

Vejdatalaboratoriet. Rapport 56. 1989.
(Maj-Britt Herslund).
78 sider A4 + 29 sider bilag. 4 figurer,
31 tabeller, 10 fotos.
English Summary pag. 69-73.
ISSN: 0107-0614.
ISBN: 87-7491-237-2.
Oplag 150.
Udgiver: Vejdatalaboratoriet. Telf.
42 91 96 33.
Ved hjælp af spørgeskemaer er - før og
efter etableringen af den miljøprioritere
de gennemfart - indsamlet data fra bor
gerne i Skærbæk. Resultaterne af sam
menligningen før/efter er bl.a., at trafik
ken er blevet mere acceptabel, at parke
ringsproblemer er reduceret, at flere
bløde trafikanter følger sig trygge, og at
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børn tidligere fr lov at færdes på ho
vedgaden.

»EFFEKT AF MILJØPRIORITE
RET GENNEMFART. BYBRUG.
SKÆRBÆK».
Vejdatalaboratoriet. Rapport 60. 1989.
(Peter Fjeidsted).
54 A4 sider + 13 sider bilag. 17 figurer,
5 tabeller og 10 fotos.
English Summary pag. 43-48.
ISSN: 0107-0614.
ISBN: 87-7491-242-9.
Oplag: 200.
Udgiver: Vej datalabotoriet. Telf.
42 91 96 33.
Ved hjælp af systematiske iagttagelser
(dagbogsnotater) før og efter etablerin
gen af den miljøprioriterede gennernfàrt
er det konstateret, at antallet af personer
på hovedgaden er steget (15%), at antal
let af aktiviteter er steget (16%), og at
antallet af valgfri aktiviteter er steget
(22%). At det er blevet mere tåleligt at
færdes og opholde sig langs hovedgaden
kan være begyndelsen til en positiv ud
vikling.

»EFFEKT AF MILJØPRIORITE
RET GENNEMFART. FORURE
NINGSEFFEKTERNE. STØJ,
LUFTFORURENING, VIBRATIO
NER OG ENERGIFORBRUG.
SKÆRBÆK».
Vejdatalaboratoriet. Rapport 62. 1989.
(Hans Bendtsen).
100 sider A4. 39 figurer, 21 tabeller og
6 fotos.
English Summary pag. 89-93.
ISSN: 0107-0614.
ISBN: 87-7491-244-5.
Oplag: 200.
Udgiver: Vejdatalaboratoriet. Telf.
42 91 96 33.
Der er ikke sket nogen forværring af

forureningen fra vejtrafikken (støj, luft,
vibrationer og energiforbrug) efter etab
leringen af den miljøprioriterede gen
nemfart i Skærbæk. Det skyldes pri
mært, at hastigheden er nedsat med Ca.
10 krn/t i gennemsnit, samt at kørsels
mønsteret er blevet mere jævnt.

»EFFEKT AF MILJØPRIORITE
RET GENNEMFART DE BLØDE
TRAFIKANTERS ADFÆRD. BAR
RIEREEFFEKT. UGERLØSE».
Vejdatalaboratoriet. Rapport 70. 1989.
(Lene Herrstedt).
60 sider A4 + 18 sider bilag. 19 figurer,
13 tabeller og 1 foto.
English Summary pag. 51-55.
ISSN: 0107-0614.
ISBN: 87-7491-276-3.
Oplag: 100.
Udgiver: Vejdatalaboratoriet. Telf.
41 91 96 33.
Etablering af den miljøprioriterede gen
nemfart i Ugerløse har mindsket barrie
reeffekten for de bløde, krydsende trafi
kanter, hvis antal er forøget med 20%,
og hvis forsinkelse er reduceret. Antallet
afutrygge, bløde trafikanter er faldet fra
62% til 45%.

»LUFTFORURENING FRA VEJT
RAFIK. 2 EKSEMPLER FRA
LYNGBY OG ÅLBORG».
Vejdatalaborutoriet. Rapport 79. 1989.
(Hans Bendtsen).
92 sider A4. 29 figurer, 43 tabeller, 5
fotos.
English Summary pag. 85-89.
ISSN: 0107-7991-293-3.
ISBN: 87-7991-293-3.
Oplag: 300.
Udgiver: Vejdatalaboratoriet. Telf.
42 91 96 33.
Planlægning, gennemførelse og vurde
ring af et projekt til en dansk verifikati

on af en nordisk beregningsmetode for
bilers luftforurening i byer. Der er lian-
det rimelig god overensstemmelse mel
lem målte og beregnede værdier for luf
tens indhold af CO og NO2, når til
strækkeligt mange trafikdata fremskaffes.

»TRAFIKUHELD 1987 PÅ KOM
MIJNEVEJE, LANDEVEJE OG
HOVEDLANDEVEJE «

Vejdatalaboratoriet. Rapport 78. 1989.
(Jette Kastoft).
58 sider A4 + 5 sider bilag (Danmarks
Statistiks skemaer).
32 tabeller.
ISSN: 0107-0614.
ISBN: 87-7491-292-5.
Oplag: 700.
Udgiver: Vejdatalaboratoriet. Telf.
42 91 96 33.
Ved hjælp af 32 tabeller beskrives
uheldshyppighed og uheldsmønster på
de tre vejforvaltningers veje og private
fællesveje. Stikordsregistret på 42 emner
er et nødvendigt og meget hensigtsmæs
sigt middel til at bruge tabellerne hur
tigt. Forslag til ændringer i kommende
rapporter efterlyses.

»UDVIKLINGEN I LÆNGDE OG
BELÆGNING FOR KOMMUNE-
VEJE 1940 - 1988»
Statens Vejlaboratorium. Notat 213. (Per
Ahrentzen).
16 sider A4. 4 figurer og 6 tabeller.
Summary and captions in English.
ISSN: 0109-5315.
Oplag: 300. Pris kr. 50.00 excl. moms.
Udgiver: Statens Vejlaboratorium. Telf.
42 35 75 88.
Ved hjælp af forskellige statistiske oplys
ninger beskrives tabellarisk og grafisk
udviklingen af det primære og amt
skommunale vejnets længde og sam
mensætning. 11950 var ca. 33% asfalte
ret, i 1970 ca. 91%.

Dansk Vejtidsskrift
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Leverandorregister
Asfaltudlægning
Colas Vejmaleriale AIS
Kongevejen 153, 2830 Virum
Astaltudlægning, Dvertladebehasdling, Recycling

Dansk Stobeastalt
Navervænget g, 4000 Roskilde
Sløbeastall jBroer og lndsstriguleej

Inreco AIS
Taulov Kirkevej 31-33, 7000 Fredericia
Fræsning, Remiaing, recycling, Betonknuanieg

Hans Guldrnann Asfatt
Sydhavns Plads 4, 2450 København SV
Støbeastalt

København Astattkompagni AIS
Scandiagade 14, 2450 København SV
Stebeasfelt (Broer og ledustrigulve) DB. Slerrytea

Marius Petersen AIS
Ørbækve1 48, 5863 Ferrirslev, Fyn
Dvertladebehandling. astaltudlægning

Nytalt ApS
Grønnemosen 9, 2860 Søoorg
Astaltsdlægnisg, Misiremin

Paekas AIS
Rundforbivel 34, 2950 Vedbæk
Astaltudlægning

Phania Contractors AIS
Vester Allé 1, 6600 Veierr
Astaltudlægning, Recyclieg

Superfos Dammann-Lusol AIS
Frydenlesdavej 30, 2950 Vedbæk
Aslaltudlægning. Dverfladebehasdling. Recycling

Tarco Vej AIS
Rioderstien 38. Fjelsted 5560 Arup
Astaltudlægning, Dvertledebehandling. Recyclisg

Asfaltreparation
Cotas Vejmateriale AIS
Kvngevetev 153, 2830 Virum
Astaltreparation, Astaltmuterialer, Vinter mis revnemastic

Dansk Stobeasfalt
Navervænget 9, 4000 Roskilde
Stebeastalt, Broer og Industrigulve

Inreco AIS
Taulov Kirkevet 31-33, 7000 Fredericia
Fræsriing, Remising, Recycling, Betonkeusning

G.G. Construktion ApS
Sotiendalsvej 88 A, 9200 Aelborg
Amopave astalttorstærkving

Hans Guldmann Astalt
Sydhavns Plads 4, 2450 København SV
Støbeastalt

Københavns Astaltkompagni AIS
Scandiagade 14, 2450 København SV
Støbeastalt, broer og Indastrigalve, DB Slurrytes

Marius Petersen AIS
Ørbækvej 49, 5663 Ferritslev Fyn
DB, Plet-DB

Nytalt ApS
Drerinemosen 9, 2860 Søborg
Misiremiv, Fræsning

Pankas AIS
Rusdtorbive( 34, 2950 Vedbæk
Astaltreparatios, Astallmaterialer

Phania Contractors AIS
Vester Allé 1, 6000 Vejen
Astaltreparation, Astaltmaterialer, Fageastalt,
Bitumenplader, lsoleringspap

Superfos Damman-Lusot AIS
Frydenlsndsvej 30, 2950 Vedbæk
Astaltreparation, Astaltmaterialer, Vinterpslver, Fugeastalt

Tarco Vej AIS
Ridderstien 38, Feldsted, 5560 Arup
Astaltreparation, Astaltmaterialer

Gtobeftes
Fabriksve1 19, 9690 Fjerritslev
Plastastalt

Autoværn
Dansk Auto-Værn
Tietgenseej 12. 8600 Silkeborg
Beton- og stålaatoværn

OG. Construktion ApS
Sotiendalavej 88 A. 9200 Aalborg
Stålautoværn

Københavns Asfaltkompagni AIS
Scandiagade 14. 2450 København SV
Betosauloværn, stationære og tlytbare + plast tlytbare

Via Con
Østergade 30, 7430 Ikast
StStautoværn

Håndværktoj m.m.
Gade Ebbesen AIS

45 83 11 00 Stæremosegårdsvej 44, 5230 Ddense M
Håndværktøj, beklædning, landmålingsudstyr

Scan-Visan Danmark AIS
02 75 6111 Vestergade 24, 5471 Søndersø

Diamantværktøj, tageskæring, borung, træsning

75562588 Maskiner: Vintervedligeholdelse
Askov, 6600 Vejen
Salt- og grusspredere. sneplove og tejemaskiner

31 22 40 01 Rimas AIS
Helsingtorsgade 6, 8200 Aarhus N
Laigaard salt- og grusspredere. sneplove og tejemaskiner

31214111
Skilte og afmærkningsmateriel
Armefa ApS

65 98 10 78 Nordlandsuel 70, 8240 Risskov

Colour Ret lex
Stæremosegårdavej 30. 5230 Ddense M.

31 69 79 13 Aderupvej 81-8 4700 Næstved

Gade Ebbesen AIS
Stæremosegårdsvej 44, 5230 Ddesse M.

42 89 17 99 Phonis Contractors AIS
Vester Allé 1, 6600 Vejen

Sericol AIS
75 36 1111 Løvegade 67. 4200 Slagelse

Striber, stribemaling og vejmarkering
4289 3 11

Brita Maling AIS
Etmeallé 2, 4760 Vordingborg
Slribemaling

31214111 Teknisk udstyr
Dansk Auto-Værn
Tietgessvej 12, 8600 Silkeborg

65 98 10 78 Rendeslensetementer, Siloetementer m.m.

0.0. Construktion ApS
Sotiendalsvej 88 A, 9200 Aalborg SV

31 69 79 13 Deotekstiler

København Astattkompagni AIS
Scandiagade 14, 2450 København SV

42 89 1799 Thorma Joint Fagekonstruktion

Tratik Produkter AIS
Carlsbergvej 34, Postboks 92, 3400 Hillerød

75 36 1111 Rækværker, låger, led, slusar og stolper

Via Con
Østergade 30, 7430 Ikast
Brodæk i stål, deomem bram, Geolekslil

42893111 Wirtgen AIS
Taulov Kirkevet 31 - 33, 7000 Fredericia
Fræsemaskiner, Remismaskiner, Healeraslæg, Betonknusere

64 88 17 17
Tunnel ror
G,G, Construktion ApS

98 21 21 77 Sotiendalsvet 88 A, 9200 Aalborg SV
Ståltunnelrør

Via Con
Østergade 30. 7430 Ikast
Ståltunnelrør

Vejafvand inq
86 82 29 00 G,G. Construktion ÆpS

Sotiendalsvej 86 A. 9200 Aalborg SV
Drænrør

98189500
Vejsalt
Korn- og Fodarstot Kompagniet AIS

31 21 4111
Grendutsvej 1, 8260 Viby J., Arhus

R Broste AIS
Lusdtottegårdsvej 95, 2800 Lyngby

77 25 03 00 Dansk Salt lIS
Hudsundvej 17, 9550 Mariager

66 15 80 39

64 84 14 BB

75 36 07 00

88 16 24 44

86 21 40 44

66 15 99 29
53 72 26 11

66 15 60 39

75 36 1111

53 52 16 53

53 7709 72

Gade Ebbesen AIS64 88 17 17 Stæremosegårdsvej 44. 5230 Ddense M. 66 15 80 39
Pramark thermoplastmarkering

Københavns Asfaltkompagni AIS
Scandiagade 14, 2450 København SV 31 21 4111
Sprayplastic

45 83 11 00 Langelands Kemiske Fabriker
Longelse 62 50 10 16
Malede striber, thermoplast striber

46 75 6111 Trafik Produkter AIS
Carlsbergvej 34, Postboks 92, 3400 Hillerød 42 26 94 94
Meracatin spraylvejstribemaling, Meracatin præ Feb., Thermoplustmassa

75 56 25 88 Phønix Contractors
Vester Allé 1, 6600 Vejen 75 36 34 22
Malede striber og Thurmoplast striber

98 18 95 00 Raol Vejmarkering
Rugvænget 5, 4200 Slagelse 53 52 8755
Malede striber, thermoplast striber

31 22 4001 Superfos Dammann-Lusol AIS
Drenåvej 746, 8541 Skødstrup 86 99 21 22
Spottles

86 82 29 00

98 18 95 00

31 21 4111

42 26 94 94

97 25 03 00

75 56 33 22

98 18 95 00

97 35 0300

42 18 95 00

86144111

45 93 3333

98 58 32 22
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