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Her fra 1. september har jeg
overtaget hvervet som an
svarshavende redaktør af
Dansk Vejtidsskrift efter Gert
Asger-Olsen.
I den forbindelse har jeg
selvfølgelig gjort mig nogle
tanker om ændringer af den
redaktionelle linie.
Det er klart, at bladet fortsat
skal være et sobert fàgtidssk
rift, der bredt skal afpejle
den danske vejsektor.
Der vil ikke her og nu blive
foretaget større ændringer.
Der vil i første omgang blive
givet yderligere plads til
mere journalistisk bearbejdet
»småstof». Jeg tænker her
bl.a. på nyheder fra vejbesty
relserne, produktnyheder fra
vejsektorens leverandører

Der afholdes medlemsmøde
den 24. oktober kl. 20.00 i
Dansk Ingeniørforening sam
men med Vej- og Byplanfore
ningen Vester Farimagsgade
29-31, København V.
Gæster er velkomne.
»Noget om gamle
fierdseisregler og
deres oprindelse

samt personalenyheder, re
ceptioner m.v. På lidt længe
re sigt skal der også gøres
plads til en række »virksom
hedsprofiler«.
Men herudover ser jeg også
gerne lidt mere debat i bla
det, og vil fra næste nummer
på denne side indføre et
»månedens synspunkt».
Bladet kan ikke blive bedre
end det stof, der leveres. En
betingelse for et godt blad er
derfor et godt samarbejde ik
ke blot for fag- og lokalredak
tørerne, men også med jer
læsere og annoncører uden
hvis aktive medvirken oven
nævnte forbliver illussioner.
Min medredaktør A.O. Hau
gaard og jeg glæder os meget
til dette samarbejde. Vi har

Stor tak til
G. Asger-Olsen
I din tid som ansvarshavende
redaktør har du formået at
holde bladets stofområde på
et højt fagligt niveau, spæn
dende over et bredt spek
trum af vejstof.
Sideløbende med redaktør-
jobbet er du trådt til når an-
der svigtede og har været
stærkt medvirkende til at bla
det over hovedet kommer på
gaden endnu.
Tak fra DVT’s bestyrelse.

GBN.

Foredrag ved folketingskonsu
lem, dr. phil. Kristian Hvidt.

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 de, der fær
des på dem, bør køre eller
gå. I 1600-tallet var trafikken
uden for Københavns porte
blevet så stærk, især morgen
og aften, at Hans Majestæt
måtte fastsætte de første
færdselsregler, herunder

allerede modtaget en række
forslag til den fremtidige re
daktionelle linie, og modta
ger meget gerne flere forslag
ligesom vi naturligvis er inte
resseret i »råstof» til bladet.

Med venlig hilsen
Svend Tøfting
ansv, redaktør.

feks. også fartgrænser. Men
den første og mest funda
mentale færdselsregel er
højre- eller venstrekørsel,
meget vigtig, når to vogne
skal passere hinanden. Det lå
fast allerede i begyndelsen af
1700-tallet. Men hvorfor fik
nogle lande i Europa venstre-
kørsel, andre højrekørsel?
Dette og andre færdselsprob
lemer vil blive behandlet i
foredraget.

Kære læsereDansk
Vejtidsskrift
ISSN 0011-6548
Udgivet at
Dansk Vejtidsskrift ApS,
reg. nr, 10279.

Medlemsblad for
Dansk Amtsvejingeniørfbrening

Meddelelsesblad for
Amtskomrnunernes vejvæsener
Vejdirektoratet,
Trafikministeriet
Dansk Vejhistorisk Selskab

Redaktion:
Civ, ing. Svend Tøfting (ansv.)
Bygaden 46, 9000 Ålborg
98 15 62 22 og 98 18 08 53 (aften)
Fax. 98 15 20 09

Civ. ing. A. 0. Haugaard
Søndervangen 104, 3460 Birkerød
42 87 85 77 og 42 8114 38 (aften)
Fax. 42 87 89 22

Redaktionelle medarbejdere:
Pressechef Hans Dam
Vejdirektoratet,
Udviklingschef, civiløkonom
H. Elkjær Kaas, Colas
Civ. ing. Ole Bach
Cowiconsult
Civ. ing. G. Christiansen
Dansk Vejhistorisk Selskab
Professor. civ. ing. H. H. Ravn

Annoncer, salg og
administration:
LE Design/Marketing ApS
Bastebrostræde 2A,
4800 Nykøbing F.
Telf. 54 85 90 90
Sats og reproduktion:
Grafo-Sats ApS
Nørregade 7, 4760 Vordingborg
Telf. 54 77 18 50

Tryk:
Central-Trykketiet AIS, Nykøbing E

Abonnementspris:
Kr. 245.- + moms,
om året for 12 numre.
Løssalg:
Kr. 24.50 + moms

Medlem af

Fæsse

Oplag:
1.226 eksemplarer iflg.
Dansk Oplagskonuol for perioden
1. juli 1987 - 30. juni 1988.

INDHOLD
Romerveje 212
Svaned.ammen, Nyborg 216
Motorvejene og trafiksikkerheden22O
Bruk øv- og erring med .Phønix
PM system i Kristiansand 222
Dansk Amtsvejingeniørforening •. 226
Program for Den Danske ‘4jdag 228
The Bearing Capaciey of Rads
and Airfields 229
Nyt fra Vejdirektoratet 230

Dansk
Vejhistonsk
Selskab

MASKINER - ANLÆG
OG TiLBEHØR TIL

VEJBYGNING
I hundredvis at

informationer er samlet i
Danpac kataloget

I—

Nyt eller brugt - Rekvirer katalog
Landsdækkende salg og service

IAJAt®
LYNGE: TELEFON 42189200
KOLDING: TELEFON 75505200



Vario 4200.
Fræsedybde
ned til 150 mm.
Fræsebredde
trinløs variabel
fra 2,2-4,2 m.

— Affræsning af gamle asfalt
belægninger

— Betonfræsning
— Fræsning aftilslutningsramper
— Planfræsning
— Profilfræsning

— Kanal- og vandrendefræsning
— Kantfræsriing
— Rillefræsning (gennemskæring

af asfalt og beton til f.eks.
gasrender)

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

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

llXitco
TARCO VEJ AIS

Vejafdeling Sjælland
Lyngageren 63, DK-4000 Roskilde

Tel. 42 38 05 40

Vejafdeling Fyn
Ridderstien 38, Fjelsted, DK-5560 Årup

Tel. 64 88 17 17

Vejafdeling Jylland
Kongensbro, DK-8643 Ans By

Tel. 86 87 04 22

—.—.—-—-.--.

b



212 DANSK VEJTIDSSKRIFT NR. 9 • 1989

Europas første sammenhæn
gende vejnet blev skabt for
godt 2000 år siden. Andre
oldtidsfolk havde tidligere
bygget kunstveje, for eksem
pel den persiske kongevej fra
Sardes til Susa (o. 500 f.Kr.),
men det blev romerne, der
som de første etablerede et
net af nyanlagte veje på kryds
og tværs over deres rige. Da
Romerriget nåede sin største
udstrækning i 2. århundrede
e.Kr. (fig. 1), fandtes der
skønsmæssigt 100.000 kilo
meter via publica - offentlig
vej - og en ukendt mængde
mindre, private veje.
Da Romerrigets vestlige del

opløstes omkring 500 e.Kr.,
brød også vejvæsenet sam
men. Nogle veje gik helt af
brug, men andre tjente, trods
stærkt forfald, gennem de
følgende århundreder som
grundstanime i det europæi
ske trafiknet. Middelalderens
fyrster gav sig sjældent i kast
med større vejanlæg og fore
trak at holde de gamle veje
nødtørftigt ved lige.

dog fortsat i brug den dag i
dag.
Generation efter generation
har været fascineret af disse
veje, der »alle fører til Rom»,
og der har dannet sig talrige
myter om dem. Den viden
skabelige udforskning af ro
mervejene tog sin begyndelse
i 1600-tallets Frankrig, samti
dig med opbygningen af det
nye franske statsvejnet. Tak
ket være en international for
skningsindsats, hvor arkæo
loger, ingeniører og historike
re har deltaget på lige fod,
men også takket være utallige
lokalhistorikeres og amatørar
kæologers arbejde, ved man i

Romerveje
At Tønnes Bekker Nielsen, lic.phil.

Forfatteren har holdt foredrag i Dansk Vejhisto .K Selskab om emnet, der
er behandlet mere detailleret i hans bog »Romerveje i Europa, som bl.a.
indeholder en større litteratu roversigt.

Først efter 1600, da Europas
enevoldsfyrster begyndte at
anlægge helt nye køreveje til
erstatning for de gamle, mi
stede romervejene deres be
tydning. Mange af dem er

Fig. 3.
En groma. Rekonstruktion på
grundlag at fund fra Pompeii.

Fig. 1.
De vigtigste romerske veje i Europa. Der fandtes et lige så udbygget vejnet i Romerrigets asiatiske og nordafrikanske dele.
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dag en hel del om vejvæsen
og rejseliv for 2000 år siden.
Vort kendskab til romerveje
nes baggrund baserer sig dels
på de bevarede skrifter, her
under indskrifterne på de be
varede milesten (fig. 2), dels
på undersøgelser af selve vej
ene. De skriftlige kilder oply
ser blandt andet om vej enes
navne, tidspunkterne for de
enkelte vejes anlæg, finansie
ring og vedligeholdelse. De
kan også fortælle om rejseha
stigheden (30 - 40 km om
dagen), om landevejskroernes
kvalitet (ikke god!) og om rej
selivets mange faremomen
ter: Dårligt vejr, vilde dyr,
trafikuheld og frem for alt
landevej srøveri - en plage, ro
merne aldrig fik helt bugt
med. Fra Romerretten har vi
bevaret talrige lovbestemmel
ser, blandt andet den, at eje
ren af et frugttræ, hvis grene
hænger ud over en offentlig
vej, ikke kan forbyde andre at
plukke frugten.
Skrifterne fortæller os der
imod ikke meget om, hvorle
des veje i praksis blev projek
teret og bygget. Vil vi vide
det, må vi gå til vejene selv.
De snorlige forløb, der er ty
piske for romerveje, røber at
man normalt udstak vej linien
så ret som muligt, ved hjælp
af et simpelt sigteinstrument,
en groma (fig. 3). Opmåling
af strækningen og placerin
gen af milesten for hver ro
mersk mil (1481 meter) fore
gik formentlig med bånd. Vi
kender ganske vist et projekt
til et hodometer, en forløber
for Ole Rømers milevogn,
men har intet vidnesbyrd
om, at den har været anvendt
i praksis.
Der er foretaget en del snit
gravninger på tværs af beva
rede romerveje, men resulta
terne er sjældent entydige.
Det kan være meget svært at
skelne de oprindelige romer
ske lag fra senere perioders
reparationer eller omlægnin
ger af vejbanen. Selv hvor
den romerske brolægning til
syneladende er intakt, kan
den være fjernet og retableret

i forbindelse med en senere
renovering af vejen.
Fælles for de fleste romerveje
er, at vejsengen er ret dyb -

fra 60 centimeter op til et par
meter - og at der normalt ik
ke er anvendt nogen form for
bindemiddel (fig. 4). Lejlig
hedsvis har der været blan
det ler eller kalkmørtel i ma
terialet til de underste lag, og
digteren Statius (ca. 100
e.Kr.) beretter om brugen af
brændt kalk og vull<ansk aske
(pozzolana) ved funderingsar
bejderne til via Dornitiana i
de pontinske sumpe syd for
Rom, formentlig på lignende
måde som man andre steder
i Romerriget brugte en måtte
af grene eller et lag af rafter
som underlag for vejen.
Derimod synes der ikke at
være arkæologisk belæg for
den udbredte opfattelse, at
romerne anvendte cement el
ler kalkmørtel som binde-
middel mellem slidlagets
sten. Det er også svært at se,
hvilket formål det skulle have
tjent: En uelastisk cementfli
ge ville hurtigt blive ned
brudt af frost og vibrationer
fra tunge køretøjers hjul.
Langtfra alle veje afsluttedes
med et lag brolægning. Det
almindeligste var, ligesom på
1800-tallets »macAdamisere
de» veje, et slidlag af grus:

Stenbrolægning anvendtes
hovedsageligt i byerne, på de
stærkest trafikerede hoved
veje, på strækninger med

Fig. 2.
Romersk milesten ved via Domitia, hovedvejen fra Anes til Spanien.
Stenen står stadig på sin oprindelige plads ved Uchaud, Ca. 12
kilometer sydvest for N mes. Den delvist ødelagte indskrift fortæller at
vejen er istandsat i året 145 e.Kr

stærk stigning og i ørkenen.
Hvor brolægning anvendtes,
var stenene normalt uregel
mæssige af form, lagt med så

Fig. 4.
Opbygning af en typisk romersk hovedvej på dæmning. Tegning: Preben Christiansen.
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smalle ftger som muligt.
Statius fortæller, at man mel
lem de store belægningssten
bankede små, kileformede
sten ned for at holde de store
på plads.
Nutidsmennesket opfatter
den brolagte romervej som
»finere» end den grusbelagte,
men det er ikke givet, at en
romer selv foretrak brolæg
ning - i hvert fald ikke, hvis
han rejste til vogns. De store
belægningssten dannede, så
længe de var nye, en jævn
flade; men da de blev mere
slidt langs kanterne end på
midten, opstod med tiden
den uregelmæssigt kuplede
belægning, vi kender fra be
varede romerveje (fig. 5). Ro
merske vogne havde jernbe
slåede hjul og ingen fjedre, så
det har været både behageli
gere og mindre støjende at
færdes på en grusbelagt vej.
Det var i alle tilfælde kun et
mindretal af rejsende, der
kørte. Nogle red, de mest

velhavende rejste i bærestol,
men de fleste gik. Soldater
marcherede over lange af
stande, når en legion blev

forflyttet, og modtog derfor
en godtgørelse for slid på
fodtøjet. Det fortælles, at ma
rinesoldaterne i Ostia og An
zio engang ansøgte om ligele
des at ra »støvlepenge», fordi
de ofte måtte marchere den
lange vej til og fra Rom. Kej
ser Vespasian, der var berømt
for sin økonomiske sans (og
ophavsmand til udtrykket
»penge lugter ikke») sparede
statskassen for en udgift ved
at udstede en ordre, der på-
bød marinerne fremover at
marchere på bare fødder.
Romerne havde en højt ud
viklet brobygningsteknik, der
fandt anvendelse dels ved
vejanlæg, dels ved vandled
ninger (akvædukter). Vi ken
der til resterne af omkring
500 vejbroer, overvejende
buebroer af sten. Det faktiske
antal har formentlig været
flere tusinde, herunder man
ge træbroer eller broer med
træoverbygning på piller af
sten. Donaubroen ved Turnu
Severin, opført o. 100 e.Kr.,
var af denne type: dens over
1000 meter lange tømmer-
konstruktion hvilede på tyve
murede strømpiller. Tilsva
rende broer fandtes over Rhi
nen ved Köln og Mainz og
over Mosel ved Trier.

Romerriget har efterladt
mange monumenter, spæn
dende fra små badstuer og
bøndergårde til paladser og
amfiteatre. Taget under ét
udgør romervej ene langt den
største gruppe, men alligevel
er kendskabet til dem forbav
sende begrænset - måske for
di de, ligesom isbjerge, har
9/10 skjult under overfladen.
Titusinder af turister ruller
hver sommer over Italiens
landeveje uden at ane, at der
under asfalten skjuler sig en
romervej; i lande som Frank
rig og Spanien, hvor romer
vejene stadig udgør en væ
sentlig del af vej nettet, er
den lokale befolkning ofte
uvidende om deres oprindel
se. Skal den fortsatte udforsk
ning og bevaring af romer
vejene sikres, er den første
forudsætning, at nutidens
trafikanter gøres opmærksom
på dem. Et godt skridt i den
retning er taget i Sydtysk
land, hvor man siden begyn
delsen af 1970’erne har op
stillet cylindriske »milesten» i
romersk stil for at markere de
bevarede romerveje (fig. 6).

Fig. 5.
Romersk stenbrolægning pa en bakke ved Lyon.

Fig. 6.
«Milesten ved romervejen fra Faimingen til Oberdorf i Sydvesttyskland. Den moderne vej forløber tildels

ovenpå romervejen. Foto: Bernhard Hildebrand, Aalen.



Phønix profilerede
kantlinier øger
trafiksikkerheden
En profilopbygget trafikmorkering
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Svanedammen, Nyborg
Et projekt til byggegrundsforstærkning ved anvendelse af vertikale dræn.

I forbindelse med broarbej
det ved Storebælt skal Ny
borg station flyttes. Umid
delbart Øst for stationens nye
placering skal adgangsvej og
hovedspor føres hen over et
areal med blød bund. Dette
område stammer fra en fjord-
arm, der tidligere har for
bundet Nyborg Fjord med
Storebælt. På grund af den
sydgående materialvandring i
Bæltet er denne fjordarm
blevet blokeret og efterhån
den fyldt op med aflejrede
gytjematerialer.
Arbejdsområdet er et ca. 180
x (60 - 70) m stort areal med
en terræonkote på Ca. - 0.9
m. Blødbundsaflejringerne
har langs områdegrænserne
mod øst og vest en tykkels på
2 - 4 meter, medens tykkel
sen i arealets minterste del er
Ca. 13 - 14 meter. Aflejringer
ne afgrænses på siderne og
mod bunden af faste moræ
nelag. Mod syd findes et op
fyldt baneterræn, hvor kon
solideringen har fundet sted,
medens blødbundsområdet
mod nord fortsætter videre
ud i Svanedammen. Vand-
indholdet i gytjen er i mid
del 120%.

Storebæltsforbindelsens
projekt
For at undgå store sætninger
i de kommende vej- og spor-
anlæg udbod Storebæltsfor
bindelsen A/S i efteråret
1988 arbejdet med at forstær
ke dette blødbundsområde i
licitation. Arbejdet omfattede
udskiftning af blødbundsma
terialet over kote - 7 m. med
friktionsmateriale, hvorefter
hele arealet skulle forbelastes
ved opfyldning til kote + 6
m. De teoretiske mængder
var anslået til bortgravning
og deponering af 55.000 m3
blødbund og levering og ind
bygning af 115.000 m3 frikti
onsfyld.

Det hollandske entrepre
nørfirma Boskalis Oosterwijk
b.v. gav tilbud på arbejdet,
men fremkom samtidig med
en alternativ løsning, hvor
man ved anvendelse af verti
ble dræn kombineret med
forbelastning af arealet kun
ne opnå en konsolidering af
blødbundsområdet af tilsva
rende størrelsesorden som ef
ter det udbudte projekt. Me
toden er almindeligt anvendt
i Holland, men ret ukendt i
Danmark. Storebæltsforbin

delsen valgte det alternative
tilbud efter en nærmere vur
dering al projektet af DSB’s
Geotekniske Kontor v/civi
ling. Ole Møller Larsen,
med assistance fra Dansk
Geoteknisk Institut, som an
befalede nogle ra ændringer
samt et nærmere fastlagt pro
gram for arbejdets opfølg
ning.

Hvordan fungerer det
vertikale dræn?
Hvis man belaster et sam
mentrykkeligt vandmættet
jordlag (gytje/tørv) vil denne
ekstra belastning blive over
ført til vandet i porerne og
vandtrykket i disse jordlag
blive kraftigt forøget. Der
fremkommer herved en for
skel mellem det hydrostatiske
vandtryk og det ved forbe
lastningen kunstigt frem-
bragte overtryk i porevandet.
Stabiliteten af sådanne jord-
lag vil i øvrigt på grund af
dette overtryk aftage og af
hængigt al tilvæksten i pore
vandstrykket kan der endda
opstå fare for grundbrud.

Imidertid medfører pore
vandets overtryk, at der
fremkommer en grundvands
strøm fra de vandmættede
jordiag til de omgivende om
råder med normalt hydrosta
tisk vandtryk. Som følge af
denne udsivning af porevan
det vil blødbundsiagene blive
komprimerede og lidt efter
lidt vil vægten af forbelast
ningen overføres fra porevan
det til jordpartiklerne. Der
finder således en konsolide
ring sted. Afhængig af jord
lagenes permeabilitet vil kon
solideringsprocessen vare fra
nogle få år til adskillige år
tier.

Hvis man imidlertid øn

konsc.lideringsproces (den
hydrodynamiske periode) kan
man anvende lodrette/verti
ble dræn. Princippet ved
denne metode er, at den ho
risontale afstand, som pore
vandet skal tilbagelægge, i
middel reduceres til halvde
len af afstanden mellem dræ
nene, medens den lodrette
vandbevægelse nu overføres
til at foregå i de vertikale
dræn, som således bliver
værktøjet for den lodrette
vandtransport, jvfr. fig. 1.
Hvis den tid, der er til rådig
hed inden opstarten af egent
lige konstruktioner, er for
kort til at få afsluttet den nor
male hydrodynamiske perio
de eller konsolideringspro
cessen, kan anvendelsen af
vertikale dræn komme på ta
le, feks. ved vej- eller jernba
neanlæg, digebygning eller
byggemodning for industri-
anlæg m.v.

Den teknologiske udvik
ung
Anvendelse af drænsystemet
til fremme af konsoliderings
processen begyndte i 1936.
I mange år benyttede man
lodrette sanddræn, som på
grund af stor overflade og go
de vandførende egenskaber
sammen med ringe deforma
tioner under konsolideringen
virker udmærket. Men selve
fremstillingen af drænene
kan være ret kostbar. Kon
struktionen af sanddræn kan
foretages på følgende måder:
1. Etablering af et borehul

ved at »pumpe< en pæl
ned i blødbundsmateria
let. Når hullet er fremstil
let fyldes det op med
sand, men stabiliteten al
sådan fremstillede bore-
huller er meget ringe.

2. Nedramning af et med en

Af Herman R v. d. Vorm, Boskalis Oosterwijk b.v., Rotterdam og civilin
geniør Folmer Hofdahl, Lemvig.

Fig. 1.
Principskitse for anvendelse at vertikale dræn. sker at fremskynde denne
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løs fodpiade forsynet for
ingsrør. Efter ramningen
til den ønskede dybde fyl
des røret med sand hvor
efter foringsrøret trækkes
op - efterladende den løse
bundplade under sand
søjlen.

3. Etablering af et sanddræn
ved først at skylle et bore-
hul (ø 26 - ø 28 cm). Det
hydrostatiske vandtryk
modvirker at borehullet
falder sammen. Borehul
let fyldes herefter op med
sand.
Et par alvorlige ulemper
er brugen af meget store
mængder skyllevand og at
de opskyllede materialer
tilsilter arbejdsområdet.

I almindelighed var det ind
til begyndelsen af 1970’erne
udelukkende sanddræn, der
anvendtes som vertikale
dræn. Men allerede i 1937
havde den svenske geotekni
ker Kjellmann eksperimente
ret med vertikale dræn bestå
ende af rør af træfibermateri
aler og i 1939 udviklede han
det båndformede papdræn,
der bestod af to sammenli
mede papbånd med mellem-
liggende papstrimler. Hold
barheden af disse papbånd
var selv sagt ikke stor, men
ved fremkomsten af de nye
synetiske materialer opstod
der nye muligheder, og
Kjellmanns papbånd blev
genstand for yderligere ud
vikling, således der i dag fin-

des adskillige produkter på
markedet.
Det vertikale dræn vil typisk
bestå af en kerne fremstillet
af fleksibelt polypropylen
udformet med langsgående
riller. Kernen dækkes af et
ikke vævet geotextil med høj
permeabiitet for vandgen
nemtrængning (fig. 2).

Etablering af vertikale
syntetiske dræn
Ved Svanedammen er benyt
tet et drænsystem kaldet
MEBRA. Det præfabrikere
de materiale har en tykkelse
på 3 mm og en bredde på
100 mm. Det leveres i ruller
å 250 meters længde med en
vægt på ca. 25 kg. så det er
let at håndtere.
Selve nedbringelsen af dræ
net kan foregå ved hjælp af
en slæbeskovlsmaskine, en
hydraulisk kran eller en mm-
buk, som forsynes med en
lodret styrebom. Inden i sty
rebommen glider et dræn
spyd af stål med en længde
på feks. 20 meter og et
tværsnit på 6 x 12 cm. Spyd
det er åbent forneden og for
oven påsvejst en vinge, der
glider i en slidse i styrebom
men. Vingen bærer en kon
sol med en hydraulisk vib
rator.
Rullen med selve drænet an
bringes ved foden af styre
bommen. Herfra føres dræn-
båndet op over en rulle ved

toppen af styrebommen og
trækkes herefter inden i
drænspyddet til bunden af
dette, hvor båndet fàstgøres i
en bøjle, der er svejst fast på
en stålankerplade med et lidt
større tværprofil end spyd-
dets. Under nedvibreringen
af spyddet forhindrer pladen,
at der trænger jord ind i det
te og holder samtidig dræn-
båndet på plads.
Maskinføreren kan som regel
let registrere når spyddet er
vibreret ned til den faste
bund, vibreringen stoppes og
drænspyddet trækkes op
medens den løse ankerplade
(som har et lidt større areal
end spyddet) fastholder
drænbåndet ved bunden af
ramningen. Når spydlansen
er kommet fri af terrænet
klippes drænbåndet over Ca.
30 cm over jorden, en ny an
kerplade fastgøres og maskin
føreren rykker grejet frem til
næste position, hvor proces
sen, der næppe har varet et
minut, gentages.

Ved særlig blød bund kan
nedbringelsen af drænene
foregå ved hjælp af Wirer
over ruller efter at man har
forsynet styrebommen med
kontravægte. Træffer man på
særlig kompakte lag mellem
blødbundslagene kan man ta
ge skyllebor til ekstra hjælp
ved nedbringelsen.
Ved Svanedammen udlagde
man før drænarbejdet be
gyndte et een meter tykt
sandlag på filtervæv til at
færdes på. Drænene etablere
des med en indbyrdes af
stand på 1.5 meter og der
blev anvendt Ca. 54 km
drænbånd. Til den primære
opfyldning plus den efterføl
gende forbelastning anvend
tes ca. 72.000 m3 friktions
fyld, der blev udlagt i lag af
0.5 - 0.6 meters tykkelse.
Det oppressede porevand siv
er ud i det udlagte sandlag,
hvor der med 10 meters af
stand på tværs af arealet blev
etableret almindelige ø 10 cm
drænledninger til hjælp for

Fig. 2.
Det anvendte MEBRA-dræn. Dimension 3x100 mm., vægt 100 grim,
leveres i ruller d 250 m.

Fig. 3.
Slæbeskovlsmaskine forsynet med styrebom, hydraulik og vibrator
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afledning af porevandet. Der
er ikke herudover foretaget
andre foranstaltninger til
vandafledningen.
Et særligt problem er at sikre
opfyldningens stabilitet mod
nord mod det gamle Svane
damsareal. Entreprenøren
har derfor opfyldt et kontra-
banket på 10 meters bredde
og ca. 3.5 meters højde.
Kontrol af en række måle-
punkter 1 og 11 meter uden
for bankenets fod har vist
vertikale opskydninger på
henholdsvis 50 og 70 cm,
medens de største horisontale

afligelser har andraget hen
holdsvis 137 og 120 cm.
Som følge af disse bevægel
ser i og udenfor blødbund
sområdet har man kunnet
observere mindre revner i det
nordlige område af sandop
fyldningen, hvis tempo man
derefter har reguleret. Nogle
foto’s illustrerer arbejdet ved
etablering af dræn (fig. 3 - 8).

regnet de forventede sætnin
ger ved anvendelse af de tid
ligere forslåede opfyldnings
højder af forbelastningen.
Til eksempel fs sætninger
på 0.90 meter, 2.05 meter og

‘0 meter ved henholdsvis
5 meter, 10 meter og 14 me
ters tykkelse af gytjelagene.
Tidforløbet for sætningerne
afhænger af afstanden mel-

lem drænene og jordlagenes
horisontale permeabilitet.
Boskalis har udfra realistiske
vurderinger anvendt et
(den horisontale konsolide
ringskoefficient) på 1.75
m2/år, medens DGl udfra et
tidligere forsøg med vertikale
dræn i marine gytjeaflejrin
ger foreslår en ch-værdi på
1.5 m2/år. Udfra pessimisti

Opfølgning af arbejdet
Boskalis Oosterwijk har med
de af Geoteknisk Institut an
befalede jordparametre be

FRÆSNINGI
SKÆRING

både i asfalt og beton.

Belægningsteknik har maskiner og
kapacitet til det hele. Kontakt os.

Vi har bredde til at gå i dybden med
problemerne.

Belægningsteknik AIS
Bregneredvej 132B 3460 Birkerød Tlf. 42 81 97 11

Sæbyvej . 9800 Hjørring . Tlf. 98 92 31 00

Fig. 6.
2 nye ruller med drænbånd monteret. Mægleren er forsynet med en

«målestok til aflæsning af nedpresningsdybde.
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ske betragtninger kan Ch sæt
tes 1.0 m2lår.
For disse tre værdier har ent
reprenøren derefter beregnet
tid - sætningskurver. Det
fremgår heraf at selv i værste
tilfælde (ch = 1.0) vil 85% af
totalsætningen være overstået
inden midten af 1991, til
hvilken tid spor- og vejarbej
derne skal sættes i gang. På
dette grundlag er kontrakten
afsluttet, jvfr. fig. 9.
Opfølgning af sætningerne
er foretaget ved ugentlige
nivellementer af ialt 23 sæt
ningspæle, der er etableret i
5 tværprofiler. Disse målin
ger fortsættes efter arbejdets
aflevering, dog med nedsatte
frekvenser.
Desuden er der etableret to
stationer, hvor poretrykket
måles.
Den endelige behandling af
opmålingsmaterialet kan
endnu ikke foretages, men ta
ger man middeltallet af sæt
ninger målt på sætningspæle
i områder med 4 - 7 meter
blødbund (ialt 9 stk.) fas 54
cm med 74 cm som den
største værdi. Tilsvarende fàs
en middelsætning på 139 cm
for 9 sætningspæle i 7 - 10
meters blødbundsområde
med 184 cm som den højeste
enkeltværdi, og endelig viser
5 sætningspæle med 10 - 14
meter blødbund en middel-
sætning på 200 cm med 268

cm som den højeste værdi. I
den viste tid - sætningskurve
svarer disse måleresultater ret
nøje til den fùldt optrukne li
nie på fig. 9 (for c 1.5)
med en sætning på ca. 67%
af den totalt beregnede, idet
målingerne er fra begyndel
sen af juli 1989 ca. 200 dage
efter opstarten.

Det må således konkluderes,
at der er et rimeligt grundlag
for at forvente at 85% af to
talsætningerne vil finde sted
indenfor den fastsatte tids-
frist til juni 1991.

...

Fig. 8.
Sætningsrevner ved opfyldningens nordside.

‘0

.

1. ...

Fig. 9.
Tid - sætningsdiagram.
De tre kurver angiver det procentiske sætningsforløb i forhold til den beregnede totalsætning for henholdsvis
ch = 1.75, Ch = 1.50 og ch = 1.0 m2/a’r Efter 200 dage er middelsætningerne på ca. 67%.

Mercalin
Vejstribemarkør
Kan ændre vejstribe
bredde fra 5-15cm

Rekvirer
specialbrochure

TRAFIKSIKKEH_MILJØ

Spraydåse rækker til
ca. 35 m/lO cm stribe

Postbox 92

PRODUKTER DK-3400 Hillerød
Telefon 42 26 94 94

(Tidligere: Nartott S. Agentur ApS)
Telefax 42 26 92 93

Fig. 7
Samling at 2 drænba’nd foregår primitivt men effektivt ved hjælp af
hæfteklammer
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Motorvejene og
trafiksikkerheden
Jævnligt er hastighedsgrænsen på 100 km/h på motorveje til debat; men
hvordan udvikler trafiksikkerheden sig på motorvejene, og hvordan placerer
Danmark sig internationalt?

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

Indledning
Denne artikel behandler
først udviklingen i trafiksik
kerheden på de danske mo
torveje for derefter at tage fat
på en mindre, europæisk
sammenligning af antal
dræbte på motorvej set i rela
tion til antallet af tilbagelagte

Det danske datamate
riale
Tabel 1 viser for årene 1976-
1987 antallet af personska
deulykker, dræbte, øvrige til
skadekomne samt antallet af
kørte km (Vejdirektoratet
1977-1989).
Tallene er ikke særligt over
skuelige på denne form,
hvorfor ulykkes-, drabs- og
skadefrekvensen som funkti
on af årene er vist som figur
1, 2 og 3. For ulykkes- og
skadesfrekvensen ses en afta

gende tendens, mens de små
tal for dræbte giver et uklart
billede.

Analyse af personska
deulykkesfrekvensen
Når man skal vurdere udvik
lingen i trafiksikkerheden set
i relation til gennemførte for
anstaltninger, er det ønskeligt
at have et mål, som er uaf
hængigt af udviklingen i tra
fikmængderne. Til dette for
mål er ulykkesfrekvensen

UF = antal ulykker
•

antal kørte km
velegnet.
Der er således foretaget en
analyse af tallene bag figur 1
(og givet i tabel 1), og det vi
ser sig, at der fàs en god be
skrivelse af de foreliggende
ulykkestal med de to mo
deller
1976-1978:
UF = 80,7211 • år 0,008830

hvor årene er løbenummere
ret, så 1976 svarer til 1, 1977

1979-1987:
UF = 121,7537 • år

km.

U

u
u

u

Ulykkestrekvens
92.00
90.00
88.00
86.00
84.00
82.00
80.00
78.00
76.00
74.00
72.00
70.00
68.00
66.00
64.00
62.00
60.00
58.00
56.00
54.00

U

U

U
U

u
U U

U

1974 1977 1980 1983 1986 1989

Figur 1.
Udviklingen i personskadeulykkesfrekvensen (antal ulykker per kørt
mia. kr.) 1976-1987.

ar

D
D

D

år personskade- dræbte tilskade- kørte mia.

ulykker komne mia. km

1976 149 12 231 1,9

1977 192 9 263 2,1

1978 206 17 301 2,4

1979 218 11 299 2,6

1980 173 11 229 2,3

1981 171 13 224 2,4

1982 155 15 214 2,4

1983 144 18 167 2,5

1984 155 13 184 2,8

1985 170 12 237 2,8

1986 207 14 237 3,1

1987 204 19 284 3,5

drabsfrekvens
7.200
7.040
6.880
6.720
6.560
6.400
6.240
6.080
5.920
5.760
5.600
5.440
5.280
5.120
4.960
4.800
4.640
4.480
4.320
5.160

D

Tabel 1.

D

D

D
D

D

DD

D
D

1974 1977 1980 1983 1986 1989

figur 2.
Udviklingen i drabsfrekvensen (antal dræbte per kørt mia km)
19 76-1987.
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Ulykkeskarakteristika for danske motorveje i årene 1976-1987



Et dansk produceret styreapparat
— udviklet til danske brugere.

KLT-5000, et styreapparat for signalanlæg med
faciliteter til alle styringsformer i den moderne
trafikstyring, med fuld LHOVRA teknik.

Kemp & Lauritzen

Trafikteknik



32 signaigrupper med tilhørende
72 detektorkanaler...

K&L’s nye styreappnrat
KLT-5000 er en videreudvik
ling afKLT-4000 serien og
gør brug af den nyeste tekno
logi.
Styringen er baseret på sig
nalgruppefilosofien, hvilket
sikrer total flexibilitet. Sty
reapparatet tilpasses sig
nalgruppeplaner efter de
varierende trafikforhold. De
for trafikforholdene bestem
mende parametre og logiske
funktioner indtastes let i
klart sprog ved hjælp afdis
play-tastaturenheden eller
ved hjælp af en PC’er, og dan
ner herefter rammen inden
for hvilken styringen gene
rerer og overvåger signal
gruppernes vekslingsmøn
stre.
Parametre såsom signal
gruppernes minimum-,
maximumtider og fratider
samt detektorernes interval
forlængelser kan enkelt
ændres under drift, men
kode/funktionsnøgler for
hindrer utilsigtet program
mering
Aflæsning af styreappara
tets programmer kan foreta
ges uden brug afkoder.
Under drift vil displayet kon
stant udlæse status for sty
ringens program, trafikring
tilstandsnummer og aktuel
tid.
Signalgruppekonflikter
overvåges på alle niveauer.
Remningstider og mini
mumsgrøntider er basis-
funktioner i programafvik
lingen.
KLT-5000 kan behandle op
til 32 signalgrupper i 6 uaf
hængige programvarianter
med hver 4 trafikringe styret
af maximalt 72 detektorer.
KLT-5000 er beregnet for

direkte tilslutning til K&L
overvågningssystem SOFUS
og KLT-5000 arbejder med
standard port for fjernpro
grammering
Trafiktekniske
egenskaber
• Fri signalgruppestyring

sikrer max. flexibilitet.
• Hver signalgruppe kan

arbejde med 6 indkomne
detektorsignaler.

• 6 afhinanden uafhængige
signalprogrammer i 4 tra
fikringe.

• De 4 trafikringe kan over
våges separat, og kan
arbejde med forskellige
omløbstider.

• Almindeligt anvendte sig
naleringstyper til
rådighed.

• Enkel programmering af
prioritetsfunktionei:

• Hviletilstand — “altrødt” —

præference med grønt for
udvalgte gruppe — sidste
anmeldte tilstand eller tra
fikstyret præference i inde
værende tilstand.

• Trafikafhængig program
valg med hysteresefunk
tion.

• Tidsbestemt trafikstyret
programvalg

• Arbejder med MASTER
funktion.

• Kan tilsluttes til trafikreg
ner, synkroniseres på til
standsplan eller arbejder
med synkronisering på
gruppeplan.

• Arbejder med fuld
LHOVRA.

• For hver signalgruppe regi
streres trafik under grønt —

fratid — gult — rødt og den
totalt ankommende trafik.

• For 4 retninger registreres
kørsel af store og små køre
tøjer, der kører over en vis

hastighed (3 0-70) km/tim.
For 4 retninger registreres
kørsel på gult —2 første
sek. af gult, på rødt —2 før
ste sek. af rødt, med eller
uden hastighedsbetingel
ser (30-7 0) km/tim.

Tekniske
egenskaber
• Op til 32 signalgrupper.
• Op til 72 detektorkanaleL
• Op til 4 trafikringe.
• Op til 10(16) tilstands

faser.
• Indbygget fejldiagnostice

ring.
• Valg af forskellige hånd

styringsfunktioner.
• Programmeringsenhed

med 20 karakterers alfa
nummerisk display.

• Fjendtlige signaler overvå
ges gruppevis.

• Den enkelte gruppe over
våges for manglende rødt-
gult og grønt. Samtidig
overvåges for samtidig rødt
og grønt.

• Gruppen har selvcheck for
grøn styring contra fjendt
lige grønsignaler.

• Overvågning af detektorer.
• Udlæsning på lampesty

ringsenheden, såsom sig
nalfarve, fjendtlige grøn
meldinger, fodgængeran
meldelser, gruppefejl og
gruppekontrol.

• Udlæsning på overvåg
ningskontrolenheden,
såsom CPU-fejl, grøn-
konflikt, manglende
lampebelastning og
detektordelayfejl.

• Styreapparatet udkobler
eller går på gulblink ved
driftsforstyrrelser.

• Displayet og gruppeindike
ringen fastfryses og fejlår
sag kan aflæses.

• Overspændingsbeskyt
telse.

• Håndstyringsenhed med
betjeningspanel for:
— signaler til og fra
— anmeldelse af alle sig

nalgrupper
— fastholdelse af indevæ

rende tilstand
— alle signaler på rødt
— tilstandsvalg

• Via tastaturet kan føl
gende foretages:
— programmering
— valg af program
— udlæsning på display af

trafikring
— udlæsning på display af

statustællere
— udlæsning på display af

interne variable
• Tidsudmåling er krystal

styret.
• RS 232 — port for fjernpro

grammering.

t i]!
Styreapparat monteret på svingbor
ramme giver let adgang for
montage — og servireorbejde...

Looipestvringsenhed der viser den

i. a aktuelle signol-gruppestotus.



KLar adskillelse afde enkelte
funktioner letter vedligeholdelsen.
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Mekanisk-elektrisk • Konventionel fortråd- • Styreapparatet er mon- multistikdåser.
konstruktion ning er minimeret ved teret på en hængslet • De forskellige funktioner

anvendelse afmother- ramme, der svinges ud og er klart adskilt på de
• Styreapparatet er op- boards, hvilket øger giver let adgang til alle enkelte tekstede print

bygget på standard 19” sikkerheden og gør rack- apparatdele. kort — hvilket gør service
rack med modulkort i et meget kompakt og let • Alle ledninger til trafik- og vedligeholdelse let at
EURO-standard, at håndtere, signaler er afsluttet i udføre.



-5OOO

Tekniske specifikationer.

Tekniske data
Strømforsyning:
220 VAC ± 15% 50/60 Hz
Maximal belastning
pr. signaigruppe:
900 W ved 220 V AC
Maximal belastning ialt:
3,5kWved 220V
Servicestikkontakt sikret
med HFT-relæ
Miljøbetingelser:
Omgivende temperatur fra
—40° til +50° plus tilskud
fra solbestråling, relativ fug
tighed: 95%

Skab:
Søvandsbestandigt alumi
nium, overfladebehandlet
med polyester
Dør forsynet med håndgreb
med cylinderlås samt pas
quillukke

Fundament:
Galvaniseret jernkonstruk
tion

Ekstraudstyr
Telefon
Indvendigt lys
Varme
Ventilator
Dæmpning af sigrLallamper
til natrnveau

Trafikteknik
Kemp & Lauritzen AIS
Roskildevej 12 Cikorievej 68 B Albuen 80
2620 Albertslund 5220 Odense Sø 6000 Kolding
42644822 66177722 75503966

IJ 350 mm750 mm

Kemp & Lauritzen
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til 2 o.s.v. Hvis man således
vil beregne ulykkesfrekven
sen i 1979 indsættes 4 som
værdien for år.
Det ses af de to modeller, at
der i den første periode (med
hastighedsgrænse på 110
kmlh) næppe skete nogen
ændring, mens der fra 1979
indtræffer en faldende ten
dens (med 100 kmlh
grænse).

Analyse af drabsfre
kvensen
Som nævnt i forbindelse
med figur 2 er der tale om
relativt små drabstal, hvorfor
der kan opstilles mange mo
deller, som giver en god be
skrivelse af de foreliggende
tal. Mulige modeller er:

1976-1978:
DF 5,7431 • år 0,05164

1979-1987:
DF = 4,6427 • år 0,05164

Her ses den samme tidsmæs
sige udvikling i frekvensen,
idet eksponenten i begge pe
rioder er 0,05164 svarende til
en lille stigning. Effekten af
nedgangen fra 110 til 100
kmfh kan estimeres til -19%
med 95%-konfidensgrænser-
ne -59% og 60%. Sikker
hedsændringen er således be
stemt med en betydelig usik
kerhed.

Analyse af skadesfre
kvensen
Endelig skal antallet af tilska
dekomne per kort km betrag
tes. Modsat de to foregående
analyser viser det sig her ikke
muligt at fa en god beskri
velse af de foreliggende data.
Det bedste bud er dog to
modeller af samme natur
som i forbindelse med ulyk
kesfrekvensen, d.v.s.

— 1976-1978:
SF = 121,8755 • år 0,02908

1979-1987:
SF 177,8606 • år 0,3629

r ses atter en faldende fre
kvens fra 1979 og fremefter.

Et internationalt over
blik
Bundesanstalt fur Strassen
wesen har i flere år indsamlet
en række ulykkesstatistiske
oplysninger fra flere lande.
Tabel 2 giver en oversigt for
i alt seks landes dræbte og

ar kørte km på motorvej. Det er
således muligt atter at analy
sere drabsfrekvenser og en ri
melig model viser sig at være

DF = k • ir 0,1470

hvor 1980 svarer til år=1,
1981 til år=2 o.s.v. k er en
faktor, som viser sig at af
hænge stærkt af hvilket land,
der betragtes, jf tabel 3, hvor
den i 1986 gældende hastig
hedsgrænse desuden fremgår.
Det ses, at Holland, Dan
mark og England har de la
veste generelle grænser og
altså de laveste drabsfre
kvenser.

Sammenlàtning
Artiklen forsøger på summa
risk vis at give et indtryk af
udviklingen på danske og
visse udenlandske motorveje.
Målt per kørt km forbedres
færdselssikkerheden løbende.
Såvel de danske som uden
landske tal synes at pege på,
at der også på motorveje er
en tydelig sammenhæng
mellem de generelle hastig
hedsgrænser og færdseissik
kerheden.

Litteraturhenvisninger
Brilhning, Ekkehard & Kai
Uwe von Fintel (1988):
Entwiklung der Verkehrssic
herheit auf Europischen
Autobahnen.
Strasse und Autobahn, heft
1/1988.

Vejdirektoratet (1977-1989):
Trafikuheld på kommune-
veje, landeveje og hovedlan
deveje. (flere årgange).

Danmark Vesttyskland Frankrig Holland Italien England
dræbte km dræbte km dræbte km dræbte km dræbte km dræbte km

1980 11 2300 804 80700 534 35933 97 19900 796 32899 206 27476
1981 13 2400 797 81700 556 38174 96 20200 693 33995 223 27797
1982 15 2400 803 84800 599 40627 81 20700 680 35193 206 28999
1983 20 2500 878 88700 541 41918 94 20800 752 35502 187 30976
1984 14 2800 708 92600 578 43091 80 22300 679 37355 211 34965
1985 14 2800 669 94400 505 45097 94 23400 676 38300 241 37843
1986 21 3100 763 103200 559 49149 78 25800 793 39500 248 42348
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Figur 3.
Udviklingen i skadesfrekvensen (antal skadede per kørt mia. km)
1976-1987.

land k (drabsfrekvens) generel hastighedsgrænse

Danmark 7,1 100 km/h
Vesttyskland 10,4 ingen
Frankrig 15,8 130 km/h
Holland 4,9 100 kmlh
Italien 24,0 afhængig at motorstørrelse
England 8,0 112 km/h

Tabel 3.
Oversigt over faktor k, der er et udt,yk for drabsfrekvensen på
motorveje samt den gældende generelle hastighedsgrænse.

Tabel 2.
Antal dræbte og kørte mio, km på motorvej i seks lande i årene 1980-1986.
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Bruk av- og erfliring med
»Phønix PM system
i Kristiansand
Kursdagene ved Norges Tekniske Højskole 9. - 10. januar 1989

At civ.ing. Asbjorn Grovan, ASPLAN, Kristiansand

Inniedning
Phønix PM-system er et
verktøy laget primært for å
kunne utføre teknisk-
økonomiske beregninger for
optimalisering av veidekke
vedlikehold.
Systemet er EDB-baseret da
en stor mengde data skal lag
res og behandles. Det kan
nyttes PC’er med harddisk
20 Mb for hele systemet.
De data som er nødvendige
for å framskaffe en teknisk-

økonomisk dekkevedlike
hoidsberegning lagres i et
selvstendig veiregister. Dette
kan suppleres og utvides ved
behov til å gjelde andre typer
veidata enn de som er direkte
nødvendige for veidekkeved
likeholdet - f.eks. skiltregister,
kummer, veioppmerkning
etc.
Phønix PM-system er derfor
i tillegg et veiregister system
som om ønskelig kan opere
res uavhengig av PMS-delen.

Kristiansand kommune valg
te å prøve systemet primært
ut fra et håp om besparelse
på asfaltvedlikeholdsbucj
sjettet.
Ca. 58 km av de mest trafik
kerte veistrekningene i kom
munen ble gjennmgått.
Dette besto av kommunale
veier og fjlkesveier som kom
munen hadde vedlikeholdet
av mot refusjon.

Opprettelse av Phønix
PM-system
For at man som veiholder
skal kunne gjøre seg nytte av
en beregnings- og analyse
modell for optimalisering av
veidekkevedlikeholdet for ve
jnettet er det behov for en
del data.

Disse kan grupperes som
følger:
1. Data om hver konkret vie

strekning.
2. Generelle data knyttet til

veinormaler og material
fastheter.

3. Data for aktuelle vedlike
holdsprodukter.

Punkt i inkluderer:
a. Kilometrering, bredder

og arealer.
b. Visuell vurdering/måling

av sprekkdannelse, krake
lering, hjulspor, jevnhet
o.s.v.

c. Registrering av kantste
in/rabatt/grøft/avrennings
forhold.

d. Belegnings- og bærelags
type.

e. Belegnings- og bærelags
tykkelser.

f. Bæreevneregistrering.
g. Trafikk (ADT/ALJPF).

Punkt 2 inkluderer:
a. Ringtrykk.
b. Standardaksler.
c. Prognosert trafikkøkning.
d. Dimensjoneringstempe

ratur.

Punkt 3 inkluderer:
a. Aktuelle produkter for

vedlikehold og reasfàlte
ring s.s. slitelag, bitumi
nøse bærelag, overflate
handling.

b. Disse produktenes materi
alstyrke.

c. De aktuelle produirters
enhetspriser.

d. Enhetspriser for reprasjo
ner s.s. lapping, kantstein,
rabatthøvling.

Av denne datmengden utfør
te Kristiansand ingeniørve
sen selv punkt i d, i e og i
g. Dette ble utført ved at det
ble skjært ut hull Ca. 50 x 50
cm i vejbanen som ble gravd
ut. Avstanden mellom hulle
ne var 2-400 m.
Det ble her registrert type
bærelag og tykkelse av bitu
minåse lag og mekanisk
bundne bærelag. Enkelte ste
der ble det tatt sikteprøve av
bærelaget dersom det så Ut til
å være mulighet for høyt fin
stoffinnhold.
Det nøyaktige stedet for opp
gravning ble vurdert ut fra
kunnksap om dekketykkelse
(i hvor stor grad reasfaltering
var utført), hensyn til tilsyne
latende ensartede grunnfor
hold og hensyn til en visuell
vurdering av veidekkets til
stand.
Trafikktall (AUf) hadde vi
dels fra målinger, dels ble

Stdltunnelrar under vej til vandløb
gang og Cykelsti
Hurtrgt - billigt - sikkert

Ståttunnelror
Autoværn

Rekvirer
katalog

Geotekstiler

GG CONSTRUCTION

Armco + Gävle Galvan
= GG Construction

GG Construction ApS
Soflendaisvej 88A
9200 Asiborg SV- Til 98 18 95 00
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dette vurdert hvor ikke må-
unger var utført. Tungtrafik
kandelen (ADPf) ble san til
10% for de fleste veistreknin
ger og 20% for vejen i-eller
med tilknytning til industri
områder.
Videre ga Kristiansand inge
niørvesen selv de opplysnin
gene som framgår av pkt. 3
a, 3 c og 3 d. Dette inkluder
te de aktuelle asfalttyper som
man benyttet - eller ønket å
benytte og de normale enhet
spriser for disse. I tillegg ble
gitt våre normale enhetspri
ser for lapping, kantstein, ra
batthøvling o.a.
Vi valgte å la Phønix AIS ut
føre 1 a, 1 b og i c da vi reg
net med at deres skjønn som
utenforstående konsulenter,
ga en mer generell vurdering
av veienens tilstand tilpasset
EDB programmeta forutset
ninger. Det var imidlertid ik
ke noe til hinder for at vej-
holder selv kunne utføre det
te ved bruk av de skjemaer
som var utarbeidet for den
visuelle inspeksjonen.
Videre utførte Phønix A/S
selve bæreevnemålingen (lf).
Denne ble målt med »Fall
lodd Metoden» - men det er
ifølge Phønix A/S ikke noe
til hinder for at andre måle-
metoder kan benyttes da be
regningssystemet er tilpasset
alle målemetoder.
Det viste seg ut fra de bereg
ningsresultatene som fra
mkom at det var bæreevnen
som i det alt vesentlige var
dimensjonerende kriterier for
å oppnå ønsket levealder på
våre dekker.
Nedenfor er derfor tatt med
litt om selve bæreevnemåling
med »Fall-lodd Metoden» og
de resultatene som framkom
mer av denne. Målingene ble
i utgangspunktet forutsatt til
en måling pr. 100 m. Dette
ble imidlertid variert etter
som variasjoner i veistandard
synes å tilsi behov for det.
en videre dadainnsamlingen -

d.v.s. pt. 2 og 3 er generelle
data fra de norske veinorma
lene og som f1les ut av Phø
nix A/S - evt, andre data der-

/

som veiholder ønsker endre
de forutsetninger.
(Phønix PMS nyttes i flere
land og skal derfor tilpasses
ulike lands normaler).

Bæreevnemålinger
Bæreevnen måles med »Fall
lodd Metoden».
»Fall-lodd metoden» simule
rer belastningen fra en 10
tonn aksel i 30 krn/t. Deflek
sjonen måles med 6 geofoner
i ulik avstand fra belastning
spunktet. Ved hjelp av disse
dataene, elastisitetsteorien til
lempet for 3 eller 4-lags op
byggning (biruminøst lag,
ubundet bærelag og under
grunnen) og måling av dek
ketykkelse og bærelagstykkel
se finnes E-moduler og spen
ninger i de ulike lag.

Basen på dette og utmat
tingsbelastningen (antall
ekvivalente 10 tonn akslin
ger) bestemmes vejens bære
evnemessige levetid.
(Grunnlaget for utmattnings
beregningen er de amerikan
ske AASHO forsøkene).
En levetid på 0 år oppstår
når veidekket ikke har større
teoritisk »reserve» i utmat
tingspåkjenning og man der
for kan forvente gjennomlok
ning av dekket. D.v.s. at det
da kan oppstå en totalt krake
lert situasjon hvor dekket blir
å betrakte som et ubundet
dekke.

Fra bæreevnemålingerne fas
derfor:
— en beregnet levetid på nå-

værende veidekke

— en forsterkning - beregnet
tykkelse

— en ny levetid etter for
sterkning

— en alternativ rekonstruk

Nedenfor er forsterkning av
en av våre vejer basen på
bæreevnemålinger vist gra
fisk.

Y ,eee//
_P/a.Ze.

‘eoÆi, /or

/

sjon.

Databank
De innhentede data blir så
lagret i egen databank. For
Kristiansand kommunes del
ble bare de data som var
nødvendig for PM-systemet
tatt mn (som vist foran). Det
er imidlertid mulig å ta mn
et stort antall data slik at det

‘JejnuMMer: 0008
Fostrkningslagets tykkelse l M

60 85
MM

25
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etableres en fuilstendig veida
tabank. Denne datafàngsten
kan gjøres manuelt eller/og
ved hjelp av det system for
direkte datafàngst som er ut
viklet av »Norskilt - Merking
og Sikring med digitalise
ringsbord plassert i kjøretøy.
Dette er nå inntatt i Phønix
system for datainnhenting og
har særlig betydning for den
vegholder som ønsker å utvi
de PM-systemet til å omitte
et fuilstendig veiregister.

Nedenfor er vist innhold av
aktuelle registeroversikter:
Eksempel på ett av disse
nemlig Vei-bredde-areal regi
steret for en veistrekning er
vist nedenfor:

Databank + Analyse
modell = Vedlike
hoidspianer
Ut fra de data som er regi

strert og de analysemodeller
som anvendes franikommer
vedlikehoidspianer i forskjel
lig form. Det er dette som er
det »matnyttigev resultat av
PM-systemet for oss som vei
holdere.

Dette gis i form av 3 resul
tater:

1. KOSTNAD/NYTTE
ANALYSE

Her gis en kostnadlnyttebe
regning av alle aktuelle dek
keforsterkningerstyper basen
på hva som på kort sikt er
billigst for at veien ikke skal
nå 0 i restlevetid. Beregnin
gene er basen på den visuel
le kontrollen, bæreevnemå
lingene, aktuelle priser for
aktuelle belegninger og tra
fikkmengder.

2. 10-ÅRS PLANLEGG
1NGSPROGRAM

Dette er i budsjettmessig og
økonomisk sammenheng for
veiholderen den mest interes
sante del av resultatet. Her
beregnes på gnmnlag av det
foregående, og med flere ni-

sen kombinasjonsmuligheter:

a) den i et 10 års perspektiv
mest lønnsomme vedlike
hoidspian

b) de tiltak som hvert påføl
gende år gir lavest mulig
kostnad.

Disse beregningene mulig
gjør og anskueliggjør på en
meget god måte hvordan
vedlikeholdet av veidekkene
bør legges opp.
Det viser seg ofte at ved å in
vestere relativt mye i en tidlig
fase av 10-års programmet
oppnås ganske vesentlige be
sparelser de kommende år -

og totalt sett.

3. BUDSJETIOP’TIMA
LISERING

På samme måte som pkt. 4
ovenfor er også dette en me
get nyttig beregning. Det gis
her svar på hva som kan opp
nås med mest mulig resjo
nell bruk av et fast budsjett
beløp pr. år (dette kan varie
res for å se hvilke utslag som
fås).
Man rar da også en oversikt
over hvilke veier eller deler av
veier som når 0 restlevetid i
perioden dersom budsjettbe
løpet er for lavt - og som der
for står i fare for nedbryt
ning.

Eksempler fra Kristiansand
1. Nedenfor er angitt resul

tater for en 450 m lang
veistrekning. Øverst resul
tatene fra »økonomipla
nen«, deretter resultatene
fra »levetidsplanenv. Det
fremgår tydelig i dette
eksempelet at både kost
nadssum og gjennom
ssnittlig årlig forret
ning/avskrivning er gun
stigst i »økonorniplanene.
For denne veistrekningen

er det som ofte ellers, ak
tuelt med en relativ Stor
investering tidlig i peri
oden.

2. For 58 km av Kristian-
sand kommunes veinett
ble resultatene samlet som
nedenfor. (Budsjettopti
maliseringsplan 1 og 2 er
beregnet ut fra 3,0 og 3,5
mill.kr./år henholdsvis.

Bæreevne/Nedbytn ing
I Kristiansand kommune ble
det lagt vekt på den pro
blemstilling som er illustrert
nedenfor nemlig at veiens
nedbrytning må stanses tid
ligst mulig for ikke å få en
aksellererende rehabiitering
skostnad.

Prinsipp for en veistreknings
nedbrytning basert på tra
fikkmengde (ADEl) og bæ
relagets styrke.

Figur 4 viser den generelle
utvikling i en vejs bæreevne
år for år (krav til forsterk
ning).

Vejen gis et nytt slitedekke
som bringer bæreevne/leveti
den tilbake til opprinnelig
nivå.

Man venter ennå 3 år med
slitelaget. Veien skal på dette
tidspunkt også ha forsterk
ning, men det får den ikke -

nedbrytningen forsinkes,
men ikke mye.

Resultat: Vejen (det nye slite
lag) er ødelagt etter få år, og
dette er bortkastetie penger. I
prinsippet hadde det antage
ligvis vært bedre og billigere
ikke å utføre noe slitelag og
bare lau veien ligge (situasjo
nen som vist i figur 4).
Denne situasjonen ble for-
klart for kommunens bevil
gende myndigheter og det vi
ste seg å være god forståelse
for argumentasjonen.

Konklusjon
De er selvsagt for tidlig å

VER. 4.1 (c) PHØNIXDATA 1988 VER. 4.1 (c) PHØNIXDATA 1988

Register oversigt Side 1 Register oversigt Side 2
1. Grundregister 1. Prisregister
2. Vej -bredde (areal) 2. Levetidsregister
3. Belægningsregisler 3. Skilteregister
4. Trafikregister 4. Markeringsregister
5. Sideanlæg 5. Friktionsregister

(rabat - kantsten mv.)
6. Visuel vurdering 6. Brønd og dæksel-registe

(skadesbillede)
7. Bæreevneregister 7. Graveplaner
8. PSI-register (jævnhed) 8. Sporkøringsregister
9. Næste side 9. Forrige side

0. Menu - Oversigt 0. Menu - Oversigt

VD-SYSTEH VFR. 4.1 ic) PH(3NIXDATA l9A

Regnr 1005 Navn KPIST1ANSSAND Vejnr 0009 Vejnavn Cll,EMVRVE1F.N Side 9

01aterei 870R10 Fra et 0 Til s 1345 Vejnide V/A
Fortsættes ???

< Stationering og længder i meter. Arealer i m2
<—Stationering—> <—Bredde-> <—Sign.—> <—Till.areal—> < Areal
<—Fra—> (—Til—> <Strækn) (Akkurn.>

0 30 18.07.20 X 378 378

30 1325 7.20 9324 9702

1325 1345 7.2018 K 252 9954

1345 1345 0 9954

Total areal 1m2(: 9954

F50ver[øring til grundregintret Total lungde (ml: 1345

‘K angir kileformet vegareal.
I dette tilfelle fra 18.0 m ved St. = til 7,2 m ved st.30.

0
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trekke nær konklusjon av om
denne undersøkelsen har gin
de forventede besparelsene
på ca. b. 700.000.- pr. år
som beregnet.
(Denne besparelsen er bereg
net Ut fra en tilbakediskontert
verdi til år 1988 som vi selv
utførte. Phønix opplyser at
de nå har lagt denne tilbake
diskonteringen mn i sin sy
stem).
Vår argumentasjon overfor
de bevilgende myndigheter
basen på rapporten til »Phø
nix» ga oss imidlertid anled
ning til å nytte 3 ganger så
mye penger på asfàltering i
1988 i forhold til det norma
le slik at vi var istand til å i
stor grad følge »økonomipla
nen». »Økonomiplanene ble
justert noe. Den forutsatte
Ca. 13,7 mill. kroner første år
mens vi brukte ca. 10,5 mill.
kroner. Justeringen ble fore
tatt ved at vi:
a) Tok ut av programmet

noen km. av de minst vik
tige strekningene.

b) Sløyfet kantsteinsjustering
ved å »flaske Ut» asfàhen
nær kantsteinene.

c) La tykkere lag i hjulspore
ne enn i resten av vei
bredden.

d) Oppnådde gunstigere av
taler med asfaltentrepre
nørene enn tidligere p.g.a.
større arbeider.

Dette betyr at vårt hovedvei
nett nå er i en god forfatning
og vi vil følge opp veiene for
å se utvildingen de kommen
de år.
Undersøkelsen kostet kom
munen Ca. kr. 2.000.- pr. km.
I tillegg kom ingeniørvese
nets eget arbeid med å grave
opp og måle asfalt- og bære
lagstykkelse.
I tillegg til å være et PM sy
stem er også registreringene
som er gjort begynnelsen på
et veiregister hvor også andre
ønskelige data s.s. skilter, slu
ker, veioppmerking etc. efter-
hvert kan legges mn. Omfan
get av dette er under vurde
ring i kommunen.
Phønix PM-system er utvi
klet i Danmark og er også

øKO N OM IPLAN
Ar 88 89 9(1 91 92 93 94 95 96 97

tot.inv. 185025 0 0 0 0 0 498 102060 0 0
levetid 7 6 5 4 3 2 1 7 6 5
fort/afs 28969 28969 28969 28969 28969 28969 28969 33960 33960 33960
flg.omk. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
kantsten94so 0 0 0 0 0 0 0 0 0
rabatregO 0 0 0 0 0 498 0 0 0
grøftrego 0 0 0 0 0 0 0 0

287583.6

Cl 8= 111

LEVETIDSPLAN

Ar: 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97

tot.inv. 31764 34392 253745 0 0 0 498 0 0 102060 422460.6
levetid 2 1 7 6 5 4 3 2 1 7
torr/afs 17396 54197 38753 38753 38753 38753 38754 38754 38754 43744
flg.omk.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
kantsteno 0 9450 0 0 0 0 0 0 0
rabatreg498 0 0 0 0 0 498 0 0 0
grøftrego 0 0 0 0 0 0 0 0 0

C/B= 141

INVESTERINGER RISIROSTRAKNI31GER *)

(kr.x 1000) i perioden efter perioden
FLANTYPE/ÅR I 2 3 4 5 6 7 8 9 10 IALT antal meter antal meter

ØRONOMIPLAN 13705 1856 2112 2169 2682 873 862 1267 1391 1306 28227 0 0 0 0
LEVETIDSPLAN 1436 6447 9563 6788 6328 3467 1320 974 826 2575 39787 0 0 0 0
RUDGETOPT. I 3493 3264 3467 3498 3492 3477 3486 3442 3414 2329 33374 38 19837 I 1150
BUDGETOPT. 2 2999 2607 2827 2992 2983 2999 2806 2963 2944 2995 29119 44 23427 15 7121

*) RISIROSTRÅKNINGER er otrakninger der henligger med en slid)ags -og/eller breevnernæssig restlevtid p1 0 Ur.
På sådanne strkninger kan der opstå pladselige saenenhrad, og vejene oedannes langsom til GRUS -og JORUVEJE.

Nedenfor vises grafisk hvordan differansen i kostnadene for »levetidspIanen og »ekonomiplanen=
akkumuleres i 10-års perioden.

ELEUETIDSPLAN
-...-..-

Akk. tieroMkost. i rel. til OXONOMIPLAH

9000000 Er

1234
- 9000000 kr

5 6 7 8 9 10

Regnr.: 1005 dato: 09—19—1987
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benyttet i flere år i Sverige,
Tyskland og Storbritania. I
de to siste land er det oppret
tet egne datterselskap for
markedsføring. I Norge kjen
ner vi til at 22 kommuner
har brukt eller vil bruke sy
stemet.
Presentasjonen af resultatene
er meget god og gir klare an
visninger og dokumentasjon
på de tihak som skal iverk
settes.

Savings resumé
This articie is about experi
ences gained from using the
Phønix PM System in Kri
stiansand, Norway - as seen
from a user’s point of view.
The text is written by Mr.
Asbjørn Grøvan (M. Sc.)
from the company Aspian in
Kristiansand. It was applied
as a paper ifl connection
with a seminar held at the
Norwegian Institute of Tech
nology (S1NTEF) in Trond
heim in January 1989.
The article gives a descripti
on of which elements are
constituent parts of the PM
System, their connection and
the advantages and svaings
gained from using the sy
stem.
The introduction iridicates
which elements and data
may form part of the system
and in this connection, adap
tation to local conditions and

how the inventory is carried
out.
Furthermore, the articie
describes the application of
the Phønix falling weight
deflectometer for assessmeflt
of the bearing capacity of the
road and the creation of an
extensive road data base.
The article also gives a desc
ription of the calculation mo
dules and the budget ana
lyses.
In the coflclusion of the ar
tide, it is mentioned that the
road authority of Kristian
sand expects to have gained
an annual saving of NOK
700,000 for the next 10 ye
ars. Primarily because today
the roads have been brought
back to a good standard com
bined with favrouable agree
ments with the asphalt cont
ractors due to larger cont
racts.
At the time the seminar, the
PM System was applied by
22 Norwegian road authori
ties, 80 Danish authorities,
and several road authorities
in Germany and England.
The articie has been transla
ted into English and is obtai
nable from:
A/S Phønix
Pavement consultants
Fuglesangsalle 16
6600 Vejen

Tel.: +45 75 36 1111
Fax: +45 75 36 42 06

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
Fhv. amtsvej- og vandinspek
tør C.J. ørum, Sorø, er død
den 19. august 1989, - 86 år
gammel.
Carl-Johan Visby Ørum blev
civilingeniør i 1926 og blev
samme år ansat som assiste
rende ingeniør ved Viborg
amts vejvæsen.
Den 1. december 1930 kom
ørum til Sorø amts vejvæ
sen. De første 4 år var han
assistent for amtsvejinspektor
H.E. Refn, indtil han den 1.
oktober 1934 blev vejassi
stent i Fuglebjerg vejdistrikt.
Efter Refn’s død blev Ørum
amtsvej- og vandinspektør
den 1. december 1939.
Da Sorø og Holbæk amters
vejvæsener efter kommunal
reformen i 1970 blev samlet i
Sorø i 1971, gik Ørum på
pension den 30. april 1971 -

efter mere end 32 år i chef-
stolen.
C.J. Ørum var af den genera
tion af amtsvejinspektører,
hvis fornemste opgave var ef
ter krigen at foretage den me
get store udbygning af vej
nettet, som den stærkt sti
gende biltrafik nødvendig-
gjorde.
Da Sorø amt var et af de før
ste, hvor der skulle anlægges

motorvej (ved Halsskov i
1957), og da motorvejene
dengang var et anliggende
for amterne, deltog Ørum ak
tivt i udarbejdelse af tekniske
regler for motorvejenes ud
formning.
ørum var en meget flittig og
pligtopfyldende embeds
mand, og mange mennesker
i Sorø vil huske, at man også
i sene aftentimer kunne se
hans skaldede isse, når han
sad ved sit skrivebord på før
ste sal i den store villa på Al
leen i Sorø, hvor amtsvejvæ
senet havde hovedkontor, og
hvor Ørum også boede, ind
til han - sammen med sin el
skede hustru, »Malle« - flyt
tede til en villa på Heglinge
vej i Sorø i 1970.
Nogle år senere blev Ørum
enkemand, og for fa år siden
måtte han have begge ben
amputeret og boede derfor i
sine sidste år på det pleje
hjem, som var nabo til hans
eget hus.
Trods sin alder og sit fysiske
handicap var Ørum til det
sidste en uudtømmelig kilde
af oplysninger om vejvæsen i
bredeste forstand, og vejvæse
net i Vestsjælland har ofte
draget fordel af hans usæd
vanlige hukommelse, - lige
som han i mange tilfælde har
kunnet bidrage til belysning
af vej historiske emner.
C.J. ørum var et fint men
neske.

G.Asger-Olsen

øI<0NOMISX OPTIMAL

1 - i - Avf
Dansk
Amtsvejingenier
forening
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Figur 4



MED COLAS DRÆNASFALT
Drænasfalt med maksinialkornstørrelser 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.

Miljovenlige vejbelægninger
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PROGRAM FOR
DEN DANSKE VEJDAG

Hotel Scandinavia København

Den 12. oktober 1989

Kl. 10.00 Velkomst og præsentation af Dansk Vejfo
rening
Formanden for Dansk Vej forening præsenterer
den nystiftede forenings formål, aktiviteter og
holdninger.

Kl. 10.30 Det europæiske vejnet i dag og i morgen
Generalsekretæren for International Road Fe
deration, M.W. Westerhuis gør status over den
aktuelle udvikling på vej- og vejtransportområ
det i Europa, og redegør for den forventede ud
vikling i forbindelse med etableringen af det
indre marked.

Frokost

Det danske vejnet i dag og i morgen

Kl. 13.00 Nye finansieringsformer på vejom
råder.
Departementschef Hans Würtzen, Finansmi
nisteriet, giver en redegørelse om de aktuelle
forslag til nye finansieringsformer på vejområ
det, som bl.a. er omtalt i »Würtzen rapporten.
Efterfølgende debat med repræsentanter for de
politiske partier.

Kl. 14.00 Ny alternativ trafikplan for Køben
havn.
Trafikøkonom Kim Steen-Petersen præsente
rer et nyt alternativt forslag til løsning af Kø
benhavns trafikale problemer.
Efterfølgende debat med repræsentanter for de
politiske partier.
Kl. 15.00 Vejudbygningens betydning for dansk
erhvervsliv.
Direktør Kurt Weber, Vestjyllands Udviklings-
råd, redegør for de undersøgelser af vejudbyg
ningens betydning for dansk erhvervsliv, der
for nylig er gennemført.
Efterfølgende debat med repræsentanter for de
politiske partier.

Kl. 16.00 Sammenfattende debat
Vejtransportens betydning for dansk erhvervs
liv og dansk konkurrenceevne.

PRAKTISKE OPLYSNINGER

Sted:
Hotel Scandinavia
Amager Boulevard 70
2300 København S
Telf.: 33 11 23 24
Fax: 31 57 01 93

Tilmelding:
Kan ske ved telefonisk eller skriftlig henvendelse til:
Dansk Vejforenings sekretariat
Rentemestervej 23
2400 København NV
Telefon 3110 69 88
Telefax 31 86 11 33

eller ved blot at indbetale konférencegebyret på
Postgirokonto 7 69 58 10

Deltagerantal:
Deltagerantallet er begrænset til 360, så vi anbefaler
derfor hurtig tilmelding.

Overnatning:
Ved henvendelse til Dansk Vejforenings sekretariat kan
vi være Dem behjælpelig med at reservere overnatning i
forbindelse med konferencen.

Transport:
Dansk Vejforenings sekretariat sørger gerne for fly- og
togbestilling m.v., hvis De ønsker det.

Konferencegebyr:
Genyr for deltagelse i konferencen er 650 kr.
For foreningens medlemmer dog kun 480 kr.
Medlemskab af Dansk Vejforening kan tegnes ved hen
vendelse til sekretariatet. Ved indmeldelse i Dansk Vej
forening i forbindelse med tilmelding til konferencen
kan vi tilbyde Dem gratis medlemskab af Dansk Vejfo
rening for den resterende del af 1989.

Kl. 12.00

Kl. 13.00

Kl. 16.30 Afslutning
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The Third International
Conference on The Bearing
Capacity of Roads and Airfl
elds will be held at the Nor
wegian Institute of Technolo
gy in Trondheim, Norway, 3.
- 5. July 1990. The first con
ference was organized in
Trondheim in 1982. The se
cond followed in Plymouth,
England in 1986.

Background and Scope
Traffic volumes and loads in
crease steadily in most cont
nes and require stronger and
more durable pavement
strucrures. Our pavement en
gineers are faced with the
difficult task of designing
and strengthening pavements
which are subjected to vague
ly known traffic loads under
highly variable environmen
tal conditions. In this situati
on, field measurements have
proved to be a valuable prac
tical tool to check the real be
aring capacity of flexible and
rigid pavements, evaluate
their performance and detect
the need for repair and reha
bilitation at an early stage.
Various methods of measure
ment are available, and their
cost, efficiency and capabili
ty may vary considerbly.
This conference vill cencent
rate on the following themes:
1. Concepts on Bearing Ca

patity
- Pavement climate data
- Traffic loads

2. Field Surveys
- Soils, materials and

structural layers
- Pavement condition
- Drairiags and moisture

conditions
- Seasonal variations and

frost effects
3. Load and Tyre Pressure

Responses
- In-situ measurements of

stresses and strains
- Permanent deformations

- Effects of high tyre pres
sures

4. Deflection Measurements
and Other Indicators
- Equipment and measu

ring procedures
- Data acquisition strategi

es, sampling methods
and cost effectiveness
of procedures

5 Interpretation of Field
Data
- Variability of data
- Backcalulation and

structural analyses
- Evaluation of design me

thods and construction
- Prediction of structural

performance
6. Load Limits and Load

Restrictions
- Bearing capacity register
- Load and tyre pressure

limits
- Seasonal bad restric

tions
7. Case Histories

- Roads
- Airfields

The confèrence is planned to
be nin with plenary mee
tbings, workshops and poster
presentations.

Cal for Papers
Offers of papars are invited
on the subjects indicated
above. Authors should sub
mit and abstract of the pro
posed paper approximately
250 words long, by 1 Octo
ber 1989. Authors of ab
stracts which are accepted
will be notified by 1 Novem
ber 1989. All authors will re
ceive instruction on the per
paration of amnuscripts. AlI
authors will receive instructi
on on the preparation of ma
nuscripts. AlI accepted pa
pers will be printed in the
conference proceedings. The
conference language will be
English.

Exhibition and Poster
Display
There will be opportunities
to display literature and po
ster material in the hall just
outside the conference audi
toria where coffee is served.
Indoor and outdoor space
will be available for commer
cial displays and larger exhi
bits of equipment at a mode
rate cost.

Social programme, pre
and post-conferende
tours
A social programme and ac
companying person prag-
ramme will be arranged. If
suflicient interest is indica
ted, the following tours will
be arranged:
— Arctic Seminar with lec

tures on the history, poli
tics, geology etc. of the
Arcic, charter flight to
Svalbard and sightseeing

on the island of Spitzber
gen (pre-conference).

— Western Norway with
fjords and glaciers. Visits
to road and tunnel con
struction sites and airport
facilities.

Conference Deadlines
1. Ocober 1989
Submission of abstracts with
three copies.
15. November 1989
Notification of acceptance
sent to authors.
15. January 1990
Preliminary programme.
1. April 1990
Submission of final manusc
ripts
20. may 1990
Registration deadline

Conference Secretariat
BCRA ‘90
The Norwegian Institute of
Technology
Dept. of Continuing Educa
tion
N-7034 Trondheim, Norway
Phone: +47 7 59 52 54.
Fax: + 47 7 51 72 26
Telex: 55637 NTHAD.N

The Bearing Capacity
of Roads and Airfields

1-2-3 fremtidens tunnel

©

• Hurtig montage
- ibrugtagning straks

• Ingen forskalling og
armering på pladsen

• Fra 3,5 m2
til 120m2tværsnit

• Kvalitetskontrol
efter B.E.K.

pEmup • •
PET.W

________ERSTRUP

PETW —
PERSTRUP

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



Nyt hold kursister fra øst
og vest
Omkring 1. september startede et nyt
hold kursister på Road Maintenance &
Pavement Management Course 1989.
Holdet består af 19 personer, der forde
ler sig på følgende lande:

2 fra Tanzania
i fra Ghana
2 fra Uganda
4 fra Philippinerne
4 fra Nicaragua
i fra Saudi Arabien
1 fra Hongkong
4 fra Indonesien

Kurserne afholdes som sædvanlig på
Statens Vejlaboratorium, og slutter om
kring 10. november.

De jyske tværveje
Vej direktoratet har i samarbejde med
Ringkøbing, Vejle, Viborg og Arhus
amter samt Herning, Silkeborg, Skive
og Viborg kommuner undersøgt vejfor
holdene i Midt- og Vestjylland. Et tek
nikerudvalg blev nedsat med den opga
ve at beskrive trafikbehovet i Midt- og
Vestjylland og fremkomme med forslag
til et højklasset vejnet på ruterne Arhus
- Silkeborg - Herning, Vejle - Herning -

Holstebro og Arhus - Viborg - Skive -

Hanstholm.
Som noget nyt og hidtil uprøvet fik ud
valget til opgave at søge belyst de udvi
klingsmæssige og erhvervsmæssige kon
sekvenser af forbedringerne.
Resultatet foreligger nu i form at to rap
porter, en »Hovedrapport« og en »Er
hvervsrapport».
Specielt erhvervsrapporten er interes
sant derved, at Midt- og Vestjylland si
den begyndelsen af 70’erne har haft en
markant vækst i industrien og her ud
viklet sig til Danmarks mest industriali
serede region. F.eks. har Ringkøbing
amt det højeste antal industribeskæftige
de (13%) i landet. Man taler ligefrem
om »Vækst-Jylland«. Forventningerne til
de nye højklassede veje er:
— bedre kontakt muligheder med kun

der og servicesektoren

— udvide arbejdsmarkedsoplandet
— reducere transportomkostningerne
— muliggøre mere præcise transportti

der (just in time principet)
— forbedre adgangen til det europæiske

motorvejsnet
— fremme servicesektorens udvikling.

Vejnummer-kampagne
Første uge i september startede Vejdi
rektoratet en informationskampagne om
vej numre, specielt om de nye E-numre
på Europavejene, som FN har dikteret
og frakørselsnumrene på motorvejene i
Danmark. At E-vejnumrene ændres vol
der næppe problemer. At motorvejsfra
kørsler alle ffir numre i rækkefølge gør
det nemmere for bilisterne at tælle sig
frem til den frakørsel, man skal benytte.
Kampagnen, som køres af Vejdirektora
tets Informationstjeneste, har som slo
gan »Ta’ et nummer - før du ruller ..

Alle massemedier og PR midler tages i
brug. Det begynder i uge 36 med pres
semøde, traflkradioen informerer løben
de i 5 uger. Aviser og fagblade (MO
TOR) fodres med pressemeddelelser.
Der vises OBS programmer, en folder
uddeles fra alle biblioteker, tankstationer
og kiosker. En Inföpakke, der indehol
der Vejdirektoratets nye kortbog »Kort
og godt», et kassettebånd,
konkurrence-klæbemærker og en ny fol
der »Kørefiduser og vejnumre» sælges
for små 30.- kr gennem diverse butikker
og kiosker.
Informationskampagnen løber til og
med uge 40.

Frederikssundfingeren
I november 1987 anmodede trafikmini
steren Vejdirektoratet, i samarbejde med
de lokale myndigheder, at gennemføre
en teknisk, økonomisk og trafikal revur
dering af det foreliggende skitseprojekt
til en motorvej mellem B4 og Frederiks
sund, eventuelt komme med nye forslag
til linieføring og vejstandard (kommisso
rium vedirende betjeningen af Frede
rikssundfmgeren, 4. nov. 1987).
Resultatet foreligger nu i form af en rap-

port »Højklasset vej i Frederikssundfin
geren, maj 1989».
Iøvrigt sarte trafikministeren et spørgs
målstegn ved, om det er en statslig op
gave at løse problemerne her, idet vej
lovsreformen fra 1972 forudsætter, at
kun veje med væsentlig trafik ud over
en enkelt region skal være hovedlan
devej.
At der må gøres noget er klart. Trafik
ken på den nuværende Frederikssunds
vej har været stærkt stigende gennem
flere år. Gennem Ballerup er registreret
en hverdagsdøgnstrafik på op til 36.000
biler i 1988. Endvidere sker der årligt
28 personskadeuheld på strækningen
mellem Ring 4 og Udlejre.
Rapporten indeholder 4 forskellige linie
føringer med konsekvensanalyser.

SemInar an! Séminaire sur

Speed jb
management

I dagene 14. - 16. maj 1990 afholdes et
seminar om Speed Management in Ur
ban Areas. (Hastighedsregulering i be
byggede områder).
Seminaret arrangeres af Vejdirektoratet
og PIARC.
I det tekniske program vil indgå over
vågning, brug af dynamiske hastig
hedsgrænser på større trafikårer, fàrt
dæmpning i form af generelle hastig
hedsgrænser, Miljøprioriteret gennem
f.rter m.m.
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Nyt fra v Vejdirektoratet
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Speed Management
wt Urban Areas
Copenhagen. Denmark
14-16, May 1990

Régulatian deVitesse
dans les Agglom&aiions
Copenhague, Danemark
14-16. mal 1990



Leverandorregister
Asfaltudlægning
Colas Vejmateriale AIS
Kongevejen 153, 2830 Virum
Astaltudlægning, Overtladebehandling, Recycling

Dansk Stabeasfalt
Navervænget 9, 4000 Roskilde
Støbeastalt (Broer og Industrigulvej

Inreco AIS
Taulov Kirkevej 31-33, 7000 Fredericia
Fræsning, Remising, recycling, Betonknusnieg

Hans Guldmann Astalt
Sydhavna Plads 4, 2450 København SV
Stebeavtalt

København Asfaltkompagni AIS
Scandiagade 14, 2450 Kebenhavn SV
Sløbeastalt (Broer og Industrigulvej OB, Slurrytea

Marius Petersen AIS
Ørbækvet 49, 5863 Ferritslev, Fyn
Overtiadebehandlieg, astaltudlægning

Nyfalt ApS
Grenriemosen 9, 2860 Søborg
Astaltudlægning, Miniremiv

Pankas AIS
Rundtorbivej 34, 2950 Vedbæk
Astalt udlæg ning

Phønix Contrsctors AIS
Vester Allé 1, 6600 Vejen
Astaltsdlægning, Recycling

Superfos Dammann-Lusol AIS
Fryderilsedavet 30, 2950 Vedbæk
Astalludlægning, Overtiadebehandling, Recycling

Tarco Vej AIS
Ridderstien 38, Fjelsted 5560 Arup
Astaltudlægnieg, Overtiadebehandling. Recycling

Astaltreparation
Colas Vejmateriale AIS
Kongevejen 153, 2830 Virum
Astaltreparation, Astaltmaterialer, Vinter mis revnemastic

Dansk Stabeasfalt
Navervænget 9, 4000 Roskilde
Stebeantalt, Broer og Industrigulve

tnreco AIS
Taulov Kirkevej 31-33, 7000 Fredericia
Fræanieg, Remising. Recycling, Betoeknusning

GØ- Construktion ApS
Sotiendaisvej 88 A, 9200 Aalborg
Amopave astalttorstærkning

Hans Guldmann Astalt
Sydhavnn Plads 4. 2450 København SV
Stebeastalt

Kabenhavns Astsltkompagni AIS
Scandiagade 14, 2450 Kabenhavn SV
Stebeastalt, broer og Industrigulve, OB Slurrytea

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

Nytalt ApS
Greinemosen 9, 2860 Søborg
Miniremia, Fræsning

Pankas AIS
Rundtorbive134, 2950 Vedbæk
Astaltreparation, Astaitmaterialer

Phønix Contractors AIS
Vester Allé 1, 6000 Vejen
Astaltreparation, Aataltmaterialer, Fugeastalt.
Bilumenplader, Isoleringapap

Superfos Damman-Lusot AIS
Frydenlundavej 30, 2950 Vedbæk
Astaltreparation, Astaitmaterialer, Vinterpulver, Fugeastalt

Tarco Vej AIS
Ridderatien 38, Fjeldated, 5560 Årup
Astaltreparation, Astaitmaterialer

Globef lex
Fabrikavej 19, 9690 Fjerritslev
Plaatasfalt

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

G.G. Construkilon ApS
Sotiendalaeel 88 A. 9200 Aalborg
Stålautoværn

Københavns Astsltkompagnl AIS
Scandiagade 14, 2450 København SV
Betonautoværn, stationære og tlytbare + plast tlytbare

Via Con
Østergade 30, 7430 Ikast
Stålautoværn

Håndværktøj m.m.
Gade Ebbesen AIS

4583 11 00 Stæremonegårdsve 44, 5230 Odense M.
Håndværktej, beklædning, landmålingsudstyr

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

Diamantværktej, tugeakæring, borung, træsning

75562588 Maskiner: Vintervedligeholdelse
Bpoke -

Askov, 6600 Vejen
Salt- og grusapredere, sneplove og tejemaskiner

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

31214111
Skilte og afmærkningsmateriel
Armeta ApS

65961078
Nordlandavej 70. 8240 Risskov

Colour Rettes
Stæremosegårdsvej 30, 5230 Odense M.

31 69 79 13 Åderupvet 81-83, 4700 Næstved

Gade Ebbesen AIS
Stæremosegårdsvej 44, 5230 Odense M,

42 89 17 99 Phønix Contrsctors AIS
Vester Allé 1, 6600 Vejen

Sertcot AIS
7536 1111 Løvegade 67, 4200 Slagelse

Striber, stribemaling og vejmarkering
4 Brila Maling AIS

Bimeallé 2, 4760 Vordingborg
Stribemating

6488 1717 Gade Ebbesen AIS
Stæremosegårdsve 44. 5230 Odense M
Premark thermoplastmarkering

75 56 25 88 Phønix Contractors
Vester Allé 1, 6600 Veten
Malede striber og Thermoplast striber

98 18 95 00 Raot Vejmarkering
Rugvænget 5, 4200 Slagelse
Malede striber, thermoplast striber

31 2240 01 Superfos Dammann-Luxol AIS
Grenåvei 746, 6541 Skedvtrup
Spottlev

3121 4111 Teknisk udstyr
Dansk Auto-Værn
Tietgeesvej 12, 8600 Silkeborg

65 96 10 78 Rendestenselementer, Siloelementer mm.

G.G. Construktion ApS
Sotiendaisvej BB A, 9200 Aalborg SV

31 69 79 13 Geotekstiler

København Aafaltkompagni AIS
Scandiagade 14, 2450 København SV

42 89 17 99 Thorma Joint Fugekonstruktioe

Trattk Produkter AIS
Carlsbergvet 34, Postboks 92, 3400 Hillerød

7536 1111 Rækværker, låger, led, sluxer og stolper

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

42 89 3111 Wirtgen AIS
Taulov Kirkevej 31 - 33, 7000 Fredericia
Fræsemaskiver, Remiamaskiner, Heateranlæg, Betonknusere

64881717
Tunnelror
G,G, Construktion ApS

1 21 77
Sotiendaisvej 88 A, 9200 Aatborg SV98 2 Ståltunnelrer

Via Con
Østergade 30, 7430 kant
Ståltuneelrar

Vejafvandinq86 82 29 00 G.G. Construktion ÅjsS
Sotiendalsvej 88 A, 9200 Aatborg SV
Drænrør

98189500
Vejsalt
Korn- og Foderstot Kompagniet AIS

31 21 4111 Grendalavej 1, 6260 Viby J , Århus

R Brøste AIS
Lundtottegårdsve 95, 2800 Lyngby

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

BB 15 80 39

64 84 1468

75 36 0700

86 16 24 44

86 21 4044

66 15 99 29
53 72 26 11

BB 15 80 39

75361111

53 52 16 53

53 77 0972

66 15 8039

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

45 83 11 00 Langelands Kemiske Fabriker
Longelse 6250 10 16
Malede striber, thermoplast striber

4675 6111 Trafik Produkter AIS
Carlnbergvej 34, Postboks 92, 3400 Hillerød 42 26 94 94
Meracalie apraylvejatribemaling, Meracatin præ Fab , Thermoplastmaase

75 36 34 22

53 52 8755

6699 21 22

86 82 29 00

98 18 9500

31 21 4111

4226 9494

9725 0300

75 5633 22

98 18 95 00

97350300

42 18 95 00

86 14 4111

45 93 3333

9858 32 22
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Thorma Joint
LIMFJORDSBROEN
AALBORG

BROFUGEKONSTRUKTION
TA’R ALLE STØD

250 fuger, Ca. 3.000 Ibm.,
Thorma-Joint udført her
i landet siden 1981.

Eneret for Danmark

IKAK]
- et led i KAK’s vejvedligeholdelsessystem

KØBENHAVNS ASFALTKOMPAGNI A/S
SCANDIAGADE 14 - 2450 KØBENHAVN SV - TLF. 31 21 4111


