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MÅNEDENS SYNSPUNKT:
Om fremtidige vejbestyrelsesforhold?
- sammendrag af og indlæg på Dansk Asfaltdag 1990.

Partipolitik, ikke saglige argumenter
bag vej-debatten

Den debat, som på det seneste har væ
ret om det danske vejvæsens fremtid,
har i hovedsagen været en debat om,
hvorvidt vejvæsenet skal være centrali

Amterne er klar til at overtage stats-
vejene

Der er mange eksempler på, at amt

svejvæsenerne er fuldt rustede til med
dags varsel at varetage administratio
nen af alle landets overordnede veje.

Flere kommunalveje og 2 vejbesty
relser

1. Introduktion til det primærkommu
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Synspunkt af Per Milner fortsat fra side 2.

seret eller ej. Skal statens veje overgå til
amterne eller skal den nuværende struk
tur bibeholdes?
Imidlertid er der ikke meget perspektiv i
denne debat. Hidtil har det været en po
litisk debat, hvor partipolitiske hensyn
har spillet en større rolle end rationelle
og overordnede økonomiske hensyn.
Det, der i stedet bør diskuteres, er: Skal
vi have et vejvæsen, der kvalitetsmæs
sigt kan måle sig med, hvad vi ser i det
øvrige Europa? Skal vi have et vejvæ
sen, der kan sikre et ensartet niveau for
vej enes standard, udnytte fremtidens
forskningsresultater optimalt og sikre
den højst mulige produktivitet for fær
rest penge?
Baggrunden for debatten er en under
søgelse af vej sektoren, som Ad
ministrations- og Personaledeparte
mentet foretog i 1988. Denne undersøg
else dannede baggrund for en rapport,
hvori Finansministeriet foreslog, at am
ternes veje blev fordelt mellem Vejdi
rektoratet og kommunerne. Dette for
slag blev gentaget i den afbureaukrati
seringsplan, som regeringen udsendte i
december 1988, i maj 1989 besluttede
afbureaukratiseringsudvalget sig ende
ligt for denne løsning.
Siden vejlovens ændring i 1971 har sta
ten fungeret som vejbestyrelse for
hovedlandevejsnettet. Før den tid var
amtskommunerne bestyrelse for de
overordnede veje, og de fik tilskud fra
staten efter faste regler. Denne ordning
blev vurderet uhensigtsmæssig, idet
økonomisk og administrativt ansvar må
føLges ad, hvis ressourcerne skal anven
des rationelt.
Siden da har der med jævne mellemrum
været rejst debat om, hvorvidt denne
ordning er hensigtsmæssig. Amtskom
munerne har igennem flere runder for
søgt at overbevise omverdenen om, at
hovedparten af statsvejene burde admi
nistreres af amtskommunerne. Spørgs
målet er nu igen aktuelt, især efter at
indenrigsminister Thor Pedersen i
Radioavisen efter Amtsrådsforeningens
generalforsamling forkyndte, at vejdi
rektoratets opgave nu igen skal overgå
til amterne.
Vejdirektoratets holdning er, at den
ordning, der har fungeret i snart 20 år,
har været til stor fordel for dansk vej-
væsen, men det er klart, at den kan til
passes og omstruktureres, hvis man
måtte ønske det.

Gode prioriteringssystemer
Fordelen ved den nuværende ordning

ligger først og fremmest i, at Vejdirek
toratet kan prioritere opgaverne på
landsbasis ud fra objektive kriterier og
nationale interesser.
Det kommer f.eks. til udtryk i Vejdirek
toratets planlægning af vej- og broved
ligeholdelse, af nye hovedlandeveje og
af foranstaltninger til bedre trafiksik
kerhed. Vejdirektoratet har f.eks. kun
net prioritere vedliggeholdelsen af det
landsdækkende vejnet og optimere ud
nyttelsen af hver krone på baggrund af
den vej databank, som vi har opbygget
siden 1972
Resultatet er, at vi har kunnet vedlige
holde hovedlandevejene med et svagt
faldende budget, selv om trafikken er
steget med Ca. 40%. Det har vi kunnet,
fordi vore styringsmuligheder har vir
ket, men også fordi vi ved stordriftsfor
dele har kunnet udnytte markedets mu
ligheder.
Til planlægning af større hovedlande
veje har Vejdirktoratet opbygget et in
ternationalt berømmet prioriteringssy
stern, der bl.a. tager hensyn til trafikbe
hov, kørsel og tidsforbrug, sikkerhed,
støj og forurening. Op gennem 80’erne
er dette system ikke alene blevet brugt
ved vejudbygningen, men det er også
blevet accepteret og anerkent af alle for
dets resultater. Ikke mindst har mange
trafikministre været glade for det. De
har kunnet afvise den ene deputation
efter den anden, der var sendt til byen
for at pleje lokale særinteresser, som
gik imod de samlede hensyn.
Også det arbejde, som Vejdirektoratet
har udført for at nedbringe antallet af
trafikulykker, viser, at overordnet plan
lægning er en forudsætning for en kon
sekvent trafikpolitik. Indtil dato har
Vej direktoratet udpeget og forbedret
300 såkaldte sorte pletter. Herved er vi
blevet forskånet for 250 færdselsuheld -

OM ÅRET.
Dette er blot nogle få eksempler på,
hvad Vej direktoratet har udbedret si
den 1972. Og lad os så lige huske på, at
alle vi 5,1 mill, danskere har bundet me
re end 100 milliader kr. i de danske
veje. Det er disse værdier, som vi ikke
alene skal værne om. De er også basis
for de kommende års udvikling på vej-
området.
Vejdirektoratets argumenter for, hvor
dan fremtidens vejvæsen skal organise
res, er baseret på nogle hovedforudsæt
finger:

øget privatisering af rutine- og servi
cefunktioner.

- De effektivitetskrav, vejsektoren
står overfor, kræver, at der sker en
rationalisering af de personaleres
sourcer, der findes.

- Fremtidens informationsteknologi
vil blive et af de vigtigste styrings
midler over for trafikudviklingen og -

afvikling.

- øget internationalisering og samord
ning på europæisk plan er afgørende
nødvendigt.

Det er vores opfattelse, at disse hoved-
tendenser og betingelser kræver en cent
ral vejmyndighed med et selvstændigt
økonomisk og trafikalt ansvar.

Amtssynspunkt
Heri er amtskommunerne ikke overra
skende uenige. Jeg vil nævne tre hoved-
typer af påstande, som Amtsrådsfore
ningen er fremkommet med i debatten:

- En række detailafgørelser om f. eks.
skilte, overkøresler og lignende af
gøres i dag i Vejdirektoratet uden
det fornødne lokalkendskab.
Vi er enige i, at så meget som muligt
skal decentraliseres, dog under hen
syn til ensartethed i afgørelserne.

- Amterne er i forvejen vejbestyrelse
for egne veje og entreprenører for
staten. Det ville være mere hensigts
mæssigt, at amterne havde det fulde
ansvar fort det samlede vejnet.
Argumentet virker ikke overbevisen
de, og det er bestemt ikke givet, at
entreprenøvirksomheden for amts-
vej ene også i fremtiden skal være
amtskommunal.

Det sidste af de tre hovedsynspunkter
lyder umiddelbart besnærende:

- Amterne kan vanskeligt gennemføre
en sammenfattende regionplan læg
ning, når man ikke råder over vejene
som forudsætning for at gennemfø
re planerne.

Forudsætningen for påstanden er imid
lertid, at amtsrådet i givet fald har pen
ge til at udbygge dér, hvor behovet end
nu ikke har vist sig, for at støtte en for
ventet udnyttelse af bestemte geografi
ske områder. Men sådan foregår
regionalpianlægning ikke. Regionaipla
nerne giver nogle muligheder og kan
forhindre uønsket udvikling. Men de
kræfter, der rent faktisk styrer udvi

- Det er nødvendigt, at der sker en
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klingen der, hvor det er tilladt, har rod i
helt andre samfundsmæssige forhold.
Endvidere har Vej direktoratet i årevis
indarbejdet sådanne regionale hensyn,
og der kan næppe gives eksempler på,
at staten har trumfet en vej igennem
imod regionpianmæssige interesser.
Alt i alt mener jeg ikke, at der er nogle

saglige argumenter for, at vi skulle gå
tilbage til den ordning, som gjaldt for

omkring 20 år siden. Der er derimod
behov for at tænke nyt. Det er der ikke
mindst, når vi ser det danske vejvæsen i
internationalt perspektiv.

Internationalt samarbejde
Med den europæisering også af trans
portsektoren, der sker i øjeblikket, er

det meget svært at forestille sig Dan

mark som det eneste land i Europa, der
ikke har et nationalt vejvæsen, men der

imod 14 lokale administrationer.
I de sidste 6-7 år har Vejdirektoratets
systemeksport beløbet sig til op mod

100 millioner kroner.
Som sidste skud på denne stamme kan
nævnes en eksport af viden og udstyr
for ialt 35 millioner kr. til Polen.

Løsningsforslag
Det vil være en illusion at forestille sig,
at denne eksport kan varetages og ud
bygges af 14 amter.
I stedet for at vende tilbage til ordnin
gen før 1972, er vii Vejdirektoratet til
hængere af et forslag, der bygger på 3
elementer:

- Decentralisering
- Privatisering
- Internationalisering

Kommunerne skal tage sig af de veje,
der er knyttet til lokalområdet. Det er
ca. 60.000 km. Hvorvidt dette skal være
et- eller tostrenget, er en anden sag.
Vejdirektoratet skal tage sig af de veje,
der har størst betydning for virksomhe
dernes effektivitet og for den fri bevæ
gelse over store afstande. Det er ca.
7.000 km. veje.
Samtidig vil vi privatisere, så langt det
er muligt, til entreprenører og konsu
lenter.’
Endelig vil vi yderligere udvikle Vejdi
rektoratet til at møde den internationale
fremtid som bindeled mellem Norden

og det øvrige Europa og som voksende
eksportør af viden og udstyr.
Som nævnt i min indledning må man
med beklagelse konstatere, at debatten
desværre hidtil ikke har fokuseret på
det centrale spørgsmål om vejvæsenets
fremtidige struktur.
Man må heller ikke overse, at de fleste
deltager i debatten har egne interesser at
varetage - det være sig økonomisk, poli
tiske eller eksistentielle.
Det vil være naivt at tro, at disse hensyn
ikke også får indflydelse på den endeli
ge afgørelse.
Der er derfor endnu mere grund til at
fremhæve, at det er det danske vejvæ
sens fremtid, det drejer sig om! Hvilken
struktur vil være bedst egnet til at løse
de forestående opgaver?
Det er mit håb, at afgørelsen såvidt det
overhovedet er muligt, bliver truffet på
et professionelt, sagligt grundlag, og at
den eneste »vinder<. eller »sejrherre« i
striden bliver det danske vejvæsen.

Synspunkt af Jerge Wedel fortsat fra side 2.

Amtsvejene vil ved en decentralisering,
hvor amterne overtager bestyrelsen af
hovedlandevejene fra staten, kunne sikre

- dynamik i den teknologiske udvik
ling,

- tværgående koordinering til andre
forvaitningsområder,

- optimal udnyttelse af personaleres
sourcerne, og

- effektiv økomomisk styring.

Og i det snævre samspil med den politi

ske side i amterne kan vejvæsenerne bi

drage med beslutningsgrundlag, som
imødekommer det politiske ønske om

- prioritering af de begrænsede res
sourcer, samt

- afvejning af hensynene i vejsektoren
til hensynene i andre sektorer.

Teknologiudviklingen
Lige siden amterne for 123 år siden fik
pålagt styrelsen af alle landets overord
nede veje, har amtsvejvæsenerne måttet

være i front med teknologiudviklingen.

Jeg kan eksempelvis nævne, at en erfa

ren amtsvejingeniør i 1980’erne lagde

sin brik til den teknologiske udvikling

ved at kombinere makadamteknikken
med den nyere tids asfaltteknologi.
Men naturligvis skal udvikling og forsk
ning have en forankring.
Der skal være nogle kernepunkter, hvor
ny viden kan opsamles og som selv kan
bidrage til udviklingen.
Under Akademiet for de Tekniske Vi
denskaber har vi mange af den slags in
stitutter. Det skal vi også have på vej-
området, og det har egentlig ikke så
meget at gøre med selve myndighedsan
svaret.
Det vil være en bekræftelse af de sidste
10 års udvikling og erfaring at karakte
risere det hensigtsmæssige udviklings-
miljø som et netværk, hvor der foregår

- hurtig og fleksibel kommunikation,
og

- erfaringsudveksling, hvor gode ideer
fremmes og mindre gode frasorteres.

Et netværk, der består af

- beslutningstagerne (vejbestyrelserne)

- de deraf uafhængige institutter, og

- producenterne,

vil være optimal til sikring af

- dynamik i udviklingen, og

- seriøsitet i anvendelse af ny viden.

Jeg må på denne baggrund konkludere,
at institutområdet, uanset ordningen af
vejbestyrelsesforholdene, må oprethol
des -gerne med en styrket og uafhængig
position. I øvrigt mener jeg, at institut
terne i den situation, hvor vejbestyrelse
sansvaret decentraliseres til amter og
kommuner, og hvor institutområdet
derfor ikke er underlagt en myndighed,
der også har vejbestyrelsesfunktion, ne
top kan få en sådan styrket position.

Tværgående koordinering.
Vedligeholdelse af den allerede investe
rede vejkapital vil i l990’erne fremtræ
de med en stigende andel af vejbudget
terne.
Forbedringer på eksisterende veje vil i
vidt omfang også have et trafiksikker
hedsmæssigt sigte. Færdseissikkerheds
kommissionens mål om en halvering af
færdselsulykker vil blive omfattet med
stigende alvor i de kommende år.
Jeg tror det vil fremme ansvarsbevidst
heden heroverfor, hvis der kun er en
vejbestyrelse for de overordnede veje.
Trafiksikkerheden drejer sig i 1990’erne
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først og fremmest om, at trafikanterne
må ændre adfærd, ikke mindst de unge
trafikanter.
Der er næppe tvivl om, at man med am
terne som hovedansvarlige for de over
ordnede veje får de bedste muligheder
for at fremme den tværgående koordi

nering til sygehussektoren, gymnasieud
dannelserne m.v.
Den tværgående koordinering har også
betydning i dagligdagens små detaljer
og i det åbne land vil amtet næsten altid

i forvejen være involveret som myndig

hed i arealanvendelsesspørgsmålet.
Der ligger en væsentlig forenkling i
princippet om En ansøger, En myndig

hed, En afgørelse, og det er uomtviste
ligt, at der på dette område er behov
for, at vejmyndighederne har lokal-

kendskab.
Den tværgående koordinering udøves
derfor bedst i amter og kommuner, thi
det er her de mange tråde fra statens
lovgivning samles og koordineres.

Optimal ressourceudnyttelse
Der er mange eksempler på, at den

tværgående koordinering, der sker i

amterne, giver de bedste muligheder for

optimal ressourceudnyttelse.
Eksempivis kan nævnes, at vejvæsenet

ordner ekspropriationer for miijøafde

ungen, når den en sjælden gang skal

ekspropriere - specialviden på ét områ

de udnyttes på et andet område.
Vejdirektoratets tanker om oprettelse

af 20 lokalt placerede statsvejkontorer
finder jeg ud fra en administrativ syn

svinkel mildt sagt utidssvarende.

- Ingen virksomheder viii dag oprette
20 filialer med hertil hørende intern

administration for at bestyre 1 mia.

kr . /år.

Styringsbehov
Jeg finder ingen grund til at betvivie, at

amterne kan styre et større vejbudget

end i dag.
Amterne styrer i dag 0,9 mia. kr./år på
amtsvejene og 25 mia. kr./år i sygehus

væsenet. 1,5 mia. mere på vejområdet

vil ikke give styringsmæssige proble

mer.
Med hensyn til spørgsmålet om sikring

af en ensartet standard på de overord

nede veje finder jeg, at vore udmærkede
vej regler er i fin harmoni med en de-

centralisering.
Og regionplanen er simpelthen instru

mentet i vejplanlægningen. Heri koor

dineres den overordnede planlægning
med kommunernes detailpianlægning,

der sikres afvejning i forhold til andre
sektorer og staten har vetomulighed.

Ganske enkelt = ideelt!
Afslutningsvis vil jeg skitsere en statslig

organisering af vejområdet, som man i

amtsvejvæsenerne gerne ville samarbej

de med, nemlig:

- Statens vejlaboratorium og vejdata

laboratoriet bør være uafhængige
fors kningsinstitutter, som de fremti

dige vejbestyrelser samarbejder

med.

- Motorvejskontoret, vejregelsekreta
riatet og et alment sekretariat bør

gives en ophæftning på trafikmini

steriets departement.
Hvordan det skal ske, må staten na

turligvis selv finde ud af.

Synspunkt af Hans Jul Jacobsen fortsat fra side 2

primærkommunale vej nets betydning

på vejlængder at være 83%, på vejud

gifter 60% og -måske mere overset - og

så betydningsfuldt på trafikarbejdet,

nemlig 45%.

Store forskelle blandt kommunerne.
Medens statsvejene kun har en vejbesty

relse: Vejdirektoratet, og landevejene
»kun« 14, nemlig amtskommunerne,
har det primærkommunale vejnet, hver

af de 275 primærkommuner som vejbe

styrelse.
Men blandt disse mange kommunale

vejbestyrelser er der meget store for

skelle - og som eksempel herpå omtales

nogle vejforhold i min egen kommune.

Odense, der har 175.000 indbyggere og

750 km kommuneveje (+ 200 km pri

vate fællesveje) og Tranekær Kommune

på Langeland med 3.800 indbyggere og

117 km kommuneveje.

Odenses overordnede vejnet.
I forbindelse med åbningen af motor

vejen syd om Odense i 1985 gennemfør

te de 3 vejbestyrelser i god enighed en

ret stor ændring af de indtil da gælden

de vejbestyrelsesforhold.
Hovedideen heri var for det overordne

de vejnet

at motorvejen ø-V samt et par histo
risk betingede hovedlandeveje mod
sydfynske byer, blev statsveje,

at den kendte gamle hovedlandevej
gennem Odense blev en del af et
regionalt, og dermed amtskommu
nalt system bestående af ringvejen i

3-5 km fra Odenses centrum, og al
le de regionale landeveje til større
bysamfund på Fyn, strålende ud
herfra, og

at alle veje og gader inden for denne
ringvej samt øvrige veje skulle være
kommuneveje.

Ser vi nu på trafiktallene på det over

ordnede vejnet for den sydlige del af

Odense,

Man kan af dette eksempel se, at det ik

ke alene er ud fra trafikbelastningen, at

de 3 vejbestyrelser er valgt. Trafikbe

lastningen på de store kommunale veje

kan ofte godt konkurrere.
Tranekær Kommune med 3.800 ind

byggere er medtaget som et eksempel på

en lille kommune, hvor den knap 30 km
lange landevej løber gennem hele kom
munen og derved udgør den helt væ
sentlige trafikforbindelse, selv om års
døgntrafikken er mindre end 2.000.
Det kommunale vejvæsen, der vareta
ger Tranekærs øvrige 117 km kommu
neveje med forholdsvis små trafik-
mængder, må naturligvis have en helt
anden karakter end vejvæsenet i den
store kommune Odense.

Hovedopgaven i dag for kommunerne.
Laver vi en meget overordnet opdeling i
hovedopgaver for de 3 vejbestyrelseska
tegorier, nemlig forholdet mellem nyan
læg og vedligeholdelse af vejene,

ser vi en klar forskel i arbejdstyper, især

mellem statsveje og kommuneveje. Ud

fra tallene ses også, at det gælder for os

i kommunerne om, gennem gode drifts

tiltag, populært sagt »at holde sammen

på vore veje«. Det har vi da også gjort i

de 275 kommuner, men nok med veks

- statsveje : motorvejen og 2 Hyl. ÅDT 5.200 - 16.200

-amtsveje : ringvejenm.fl. - 5.800- 19.300

- komm.veje : de store trafikårer - 9.000 - 21.600
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lende held - og afhængigt af, i hvilken
grad vi kunne råbe vore bevilgende
myndigheder - kommunalbestyrelserne
op.

2. Kommunernes problemer med den
nuværende vejbestyrelsesordning.
Efter denne introduktion til det kom
munale vej net vil jeg omtale nogle af de
problemer, vi i dag har i kommunerne i
forholdet til det, der ofte kaldes »de
overordnede vejbestyrelser«.
Problemerne er normalt ikke så meget
af faglig eller menneskelig karakter
mellem de tekniske forvaltninger, for vi
finder oftest nogle fornuftige faglige
løsninger på enkelt-sager, men det er
snarere de mere »politiske« udtryk,
som dette »overordnet - underordnet<.
forhold giver anledning til.

Nærhedsprincippet.
Her er især nærhedsprincippet vigtigt.
Vi føler ofte i kommunerne, at repræ
sentanterne fra staten og amterne sidder
i nogle »gIashuse<. langt fra daglig-
dagens vejproblemer for vore kommu
ners borgere, erhvervsliv o.s.v.
Som et eksempel føler vi os ofte brem
set i realiseringen af vore kommunepla
fler, når amterne i egentlige byområder
modsætter sig nye sidevejstilslutninger
til landeveje ud fra teoretiske betragt
ninger om, at der f.eks. skal være min.
500 m mellem sådanne tilslutninger.
Dette kan være fornuftigt af sikker
hedsmæssige grunde ude i det åbne
land, men i byområder giver det anled
ning til sære vejføringer med uforståeli
ge - og måske farlige - omkørsler.
Et andet eksempel er vej direktoratets
meget rigoristiske bestemmelser for,
hvornår der må henvises fra hovedlan
deveje.
Vi står i dag i kommunerne mange ste
der i en omstillingsproces, hvor vi skal
have det samlede vejnet inden for kom
munen oprustet til at fungere bedre, og
herunder hjælpe erhvervslivet ved ind
gangen til EF’s indre marked - og så er
det svært at leve med bindinger af den
ne art.
Byernes borgere og erhvervsliv kan lige
ledes ikke forstå, at kommunen, som de
kender, ikke bedre:

- kan afhjælpe flaskehalse på vej-
strækninger og ved lyssignaler, så
vejnettet fremtræder som en funkti
onel helhed

- kan sørge for en sammenhængende
snerydnings- og renholdelsesindsats
- kan koordinere de mange opgrav
ninger, især i byerne o.s.v.

blot fordi vejene har forskellige vejbe
styrelser. For dette argument opfattes
som rent bureaukrati - og man kan jo
heller ikke som menigmand se det på
vejenes betydning, hvilket det tidligere
viste eksempel fra Odense demonstrere
de.
Det sidst nævnte problem med koordi
nering af opgravningerne i byområder
ne er et stedse voksende problem. Vi
giver i Odense Kommune årligt mere
end 3.000 opgravningstilladelser på
kommunens veje, og Fyns Amt giver
knap 400 på landevej ene inden for
kommunegrænsen.
Disse mange opgravninger i byområ
derne er af stor betydning for trafikaf
viklingen, og en koordinering er derfor
bydende nødvendig. Vi har hertil udvik
let et Fælles Lednings- og Informations
System, (FLIS), som vi venter os meget
af - men det var jo enklest med kun een
vejbestyrelse hertil i byområdet!
Det er i øvrigt oftest vore egne kommu
nale fjernvarme- vand- og kloaklednin
ger, der er »skadevolder« ved opgrav
finger kørebanearealer.

3. Kommunale synspunkter som bidrag
til en forbedret løsning.
Det fremgår af det allerede nævnte, at
jeg er tilhænger af, at kommunerne
overtager den del af hovedlandevej ene
og landevejene, der ligger i de egentlige
byområder, og som sammen med de
store kommuneveje udgør et integreret
overordnet trafikvejnet i byen.
Det fremgår også, at jeg for de små
kommuner, jfr. eksemplet fra Trane
kær, forudser nogle problemer.
Men et andet stort spørgsmål er: Har
kommunerne overhovedet råd til at
overtage nogle veje? Har de danske
kommuneveje, der engang blev kaldt
Verdens Bedste ikke fået det dårligere

og dårligere gennem de seneste ret man
ge år?
Svaret herpå kan vist kun blive bekræf
tende, og det står i øvrigt udførligt be
skrevet i en rapport om »Vej- og vedli
geholdelsespolitik i kommunerne«, som
Stadsingeniørforeningen netop har ud
sendt.
Men også amterne og staten har vist vi
gende interesse i at tildele de nødvendi
ge ressourcer til deres vejnet.
Så opgaven for de danske offentlige
vej folk er nok den udfordring, der lig
ger i forbedringer af vejnettet - uden
flere ressourcer. Det kræver forøget
omkostningsbevidsthed og især ny
tænkning, og helt naturlige elementer
heri er bortskæring af al dobbeltadmi
nistration og brug af ny og bedre tekno
logi.
Vi bliver allerede i dag i kommunerne
politisk mødt med krav om selvstyre og
selvforvaltning - også på de tekniske
områder, ligesom vi skal finde bedre og
mere rationelle samarbejdsformer mel
lem private virksomheder og vore for
vaitninger, så også disse tanker bør ind
gå i overvejelserne, så vi får fundet en
fremtidssikker løsning.
Den mest hensigtsmæssige opdeling af
vejnettet vil efter min mening kunne
skitseres som:

I. Der fastlægges et overordnet vej net
bestående af motorvejene samt de
store hovedveje, med skillegrænsen
ved egentlige byområder. Længden
formentligt 6-8.000 km.

2. Vejene i byområder og øvrige veje
administreres af kommunerne, idet
der fastlægges nye bloktilskuds for
mer.

3. Snitflader i nyopdelingen og til
private fællesveje forhandles b-

Ud fra mine erfaringer fra den omtalte
aftale om ændrede vejbestyrelsesfor
hold i Odense området efter motorvej-
ens åbning, skulle fastlæggelse af så
danne nye snitfiader ikke volde proble
mer, hverken af teknisk eller politisk
karakter.

statsveje amtsveje kommuneveje
Nyanlæg 45% 30% 15%
Vedligeholdelse 55% 70% 85%

kalt.
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BLEM’s medlemmer tegner
sig for halvdelen af arealet på E’90
Tre års interval mellem de udendørs arbejdende udstillinger for entre

prenørmateriel giver mulighed for udstillerne at møde op med spæn

dende nyheder, siger formanden og næstformanden i BLEM, direktør

Erik Jacobsen og salgschef Arne Pedersen i anledning af E’90, der fin

der sted 15.-19. maj i Herning.

Tre års interval mellem de
udendørs arbejdende udstil
unger for entreprenørmateri
el i Danmark giver mulighed
for udstillerne at møde op
med mange spændende tek
nologiske nyheder både hvad
maskiner og tilbehør angår.
Det er formanden og næst
formanden i BLEM - Bran
cheforeningen for Leveran
dører af Entreprenør
Materiel, direktør Erik Ja
cobsen og salgschef Arne Pe
dersen enige om.
BLEM er sammen med Mes
secenter Herninghallerne
A/S arrangør af E’90 - den
store udendørs arbejdende
udstilling for entreprenør
maskiner og tilbehør, der
finder sted 15.-19. maj i Her
ning, og BLEM’s medlem
mer har da også bakket ud
stillingen 100% op, idet de
tegner sig for halvdelen af
det 90.000 kvm, store stan
dareal, ligesom de også vil
gøre flittig brug af det 30.000
kvm, store demonstrationsa
real og vise ydeevnen i de
moderne maskiner, der er
blevet udviklet siden E’87
for 3 år siden i Farum.
At holde en udstilling for
entreprenørmateriel oftere
vil ikke tjene noget formål,
idet der ikke vil være nyhe
der nok til at gøre udstillin
gen interessant for brugerne,
men med 3 års interval vil
man hver gang kunne vise
avancerede nyheder både
hvad maskiner og tilbehør
angår, siger formanden og
næstformanden i BLEM, der
begge er medlem af messeud
valget, der har Arne Peder
sen som formand.

Der fokuseres på
Arbejdsmiljø og støjniveau

Et af de områder, som E’90
vil fokusere meget på, er ar
bejdsmiljøet og støjniveauet.
Et godt førermiljø i maski
nerne samt lav både inden
dørs og udendørs støj har i
dag top-prioritet hos produ
centerne, fordi flere og flere
lande indfører skrappe love
og regler om arbejdsmiljøet
og støjniveauet. Derfor tror
Erik Jacobsen og Arne Pe
dersen på, at mange brugere,
både virksomhedsejere, ma
skinførere og repræsentanter
for amternes og kommuner
nes tekniske forvaltninger vil
besøge E’90, der bliver
Nordeuropas største udstil

ung for entreprenørmateriel,
men de besøgende vil ikke
blot komme fra Danmark.
De vil også komme fra de
øvrige nordiske lande og fra
Nordtyskland, og der er alle
rede anmeldt flere delegatio
ner fra disse lande.
I modsætning til E’87 i Fa
rum vil der på E’90 i Herning
være asfalterede stier ned til
demonstrationsarealet, hvor
entreprenørmaskiner i alle
størrelser vil kunne ses i ar
bejdssituationer, og man er i

BLEM’s ledelse overbevist
om, at flere besøgende end i
1987 vil bevæge sig ned til
udsigtsbalkonen ved demon
strationsarealet på grund af
affaitstierne.

De små maskiner vil blive
trukket frem i forreste linie
på demonstrationsarealet,
hvilket de ikke var på sidste
udstilling, men denne gang
får man rig mulighed for at
se dem i funktion.
Der er i den seneste tid kom
met gang i licitationstilbude
ne igen, og derfor er Erik Ja
cobsen og Arne Pedersen og
så enige om, at E’90 holdes
på det rette tidspunkt, idet
brugerne kan blive orienteret
om de nyheder, der er kom
met frem siden 1987, inden
de beslutter sig for køb.
Statsminister Poul Schlüters
planer for Københavnsområ
det er de to BLEM-folk enige
om vil gavne både entrepre
nørerne og maskinbranchen.
Der skal opføres erhvervs
byggeri og boligbyggeri samt
etableres grønne områder,
og der vil give en masse be
skæftigelse. Hvis der ikke
sker noget for at gøre Kø
benhavn attraktiv på både
den ene og den anden måde,
dør byen. Her vil der være
noget at gøre for entreprenø
rerne i fremtiden, og maski
nerne, der skal bruges, kan
ses på E’90 i Herning.
Der tales meget om Øre
sundsbroprojektet for tiden,
og en del danske virksomhe
der får en erfaring fra Store
bæltsbroprojektet, som de

kan udnytte i forbindelse
med anlæg af en fast forbin
delse over Øresund. Det er
fremtiden, der her er tale
om, men E’90 er også med i
den, understreger forman

den i BLEM.

Messekomiteen for E’90 har under komite-moderne kun

net studere, hvordan arbejdet med opførelse afMessecen

ter Hernings nye hovedbygning er skredet frem. Bygnin

gen, der erpå 6.000 etagekvadratmeter og indeholder for

bedrede faciliteter for de besøgende, vil stå færdigindret

tet til E’90.
Med BLEM-formand Erik Jacobsen, i forgrunden ses fra

højre Poul S. Kjærgwird og Arne Pedersen, begge

BLEM, Klaus Erichsen og Bent Green, begge Messecen

ter Herning.
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Velkomst.
Formanden for asfalt indu
strien, direktør Vagn Niel
sen, Colas Vejmaterialer
A/S bød velkommen og var
glad for det store fremmøde.
Han beklagede de reducere
de midler til vejsektoren spe
cielt set i lyset af den stigende
trafik. Der vil i de kommen
de år ske en væsentlig stig
ning i vejsliddet med stadig

tungere køretøjer og Vagn
Nielsen oplyste, at asfaltin
dustrien har udviklet belæg
ningstyper, der kan klare den
øgede belastning. Disse as
faltbelægninger har bevist
deres holbarhed i modsæt
ning til betonbelægning, som
han ikke så behov for yderli
gere forsøg med, Vagn Niel
sen oplyste afslutningsvis at
asfaltindustrien i de kom
mende år vil anvende væ
ssentlige ressourcer på miljø-
siden såvel på arbejdsmiljø-
et, som til mere miljøvenlige
belægninger, som bl.a. giver
mindre støj. Han forudså

endvidere at asfaltindstrien i
1990’erne vil få væsentligt
øgede aktiviteter på eksport-
siden.

Vejbestyrelsesforholdene
Efter velkomsten leverede re
præsentanter for de tre vej-
bestyrelser et bud på de
fremtidige vejbestyrelsesfor
hold. Disse indlæg er gengiv
et i »månedens synspunktc

Den efterfølgende panelde
bat viste ikke opbakning bag
Thor Petersens oplysninger i
slutningen af marts om, at
det er Vejdirektoratet, der
skal nedlægges.
Den politiske ordfører for
det konservative folkeparti,
Kaj Ikast var ikke sikker på,
at den endelige løsning blev
med 2 vejbestyrelser. Han
oplyser, at forhandlingerne
starter i regeringen i slutnin
gen af april, og at det ikke er
sikkert at det foreløbige ud
spil står ved magt, idet der
skal findes et flertal i folke
tinget.

Nyt udredningsarbejde.
Formanden for Folketingets
trafikudvalg J. K. Hansen
(S) mente hverken vi kunne
undvære en statslig eller en
amtslig vejmyndighed. Vi
bør bevare et 3-delt system
hvor dobbeltadministratio
nen er afskaffet, og han be
tonede, at den stivhed, som
Vejdirektoratet er anklaget
for, skal fjernes. Han ville
dog først tage endelig stil
ling til sagen efter et større
udredningsarbejde, som skal
klarlægge en række af de
påstande, der er fremført i
den forløbne debat. - Der
skal en 100-siders rapport
på bordet, sluttede J.K.
Hansen.
Udvalgsformand Kirsten Je
nsen, Roskilde Amtskom
mune, var ikke i tvivl om, at
der i fremtiden kun skal væ
re to vejbestyrelser, nemlig
amterne og kommunerne.
Hun efterlyste en hurtig løs
ning, så der kan falde ro ov
er vej sektoren. Hun advare
de mod at lade spørgsmålet
om privatisering spille ind
på afgørelsen, for langt den
største del af vejsektoren er
privatisert - det drejer sig
om ca. 80% hos amterne.
Hun mente i øvrigt, at mo
torvejene var blevet bygget
hurtigere, såfremt amterne
havde varetaget hele det
overordnede vejnet i landet.
Kommunernes Landsfore
ning (KL) var helt enige i
amternes forslag til fremti
dig vejbestyrelsesforhold.
Vicekontorchef John Jensen

oplyste, at KL finder det
vigtigt at lokale spørgsmål
afgøres lokalt og i harmoni
med den øvrige lokale fysi
ske planlægning. En af be
grundelserne for at oprette
Vejdirektoratet i 1972 var
motorvejsbyggeriet - dette
er nu snart tilendebragt.
John Jensen oplyste endvi
dere, at den trafiksik
kerhedspolitiske handlings
plan er baseret på mange de-
centrale aktiviteter, som
forudsætter kommunale og
amtskommunale vejbesty
relser.
Kommunernes Landsfor
ening ser i øvrigt med glæde
frem til et tættere samarbej
de med amterne med for
valtning af det danske vej-
net, og finder, at vejreglerne
er et udmærket forvalt
ningsgrundlag.

Ingen hurtig losning.
Professor Jørgen Grønne
gaard Christensen forudsag
de indledningsvis på grund
lag af bemærkninger fra pa
nelet, at det ikke vil ske
ændringer af vejbestyrelses
forholdene i år.
Men han fandt det væsent
ligt, at den kommende fast
læggelse af vejbestyrelses
forholdene under alle om
stændigheder skal have én
vinder nemlig det danske
samfund. Han mente ikke,
der er en enkel løsning, og
oplyste at erfaringerne har
vist, at store reorganiserin
ger sjældent giver de tilsigte
de besparelser.
Han oplyste, at en øget priv
atisering ville gøre den poli
tiske beslutningsproces mere
smertefri, men samtidig be
tyde, at vejsektoren bliver
uhyre sårbar overfor ned
skæringer. Han mente iøv
rigt, at vej sektorens økono
miske problemer kan løses
ved at lokalisere afgifter fra
bilerne direkte over til vej
sektoren.
Cheføkonom Curt Lilje
green, entreprenørforenin
gen fandt det ikke afgøren
de om forvalteren af det

Ingen ændringer i
vejbestyrelsesforholdene i år
- rapport fra Dansk Asfaltdag 1990.

Af sektionsingenior Svend Tofting.

På Dansk Asfaltdag 1990 arrangeret af asfaltindustrien var bl.a. vek
bestyrelsesforholdne sat under lup. På grundlag af 3 indlæg, som er
gengivet i »månedens synspunkt, viste en paneldebat, at der er lan
ge udsigter til en afklaring af de fremtidige vejbestyrelsesforhold.

kommen til de 570 deltagere.
Vagn Nielsen, formanden for asfaltindustrien bød vel-
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overordnede vej net bliver
staten eller amterne, idet
disse allerede har »privatise
ret« omkring 80% af mid
lerne. Den interessante part
i denne sag er kommunerne,
der kun anvendte omkring
50% af vejmidlerne til priv
ate entreprenører. Er kom
munerne indstillet på at øge
denne andel?
I denne afsluttende debat

har deltaget.

Stadsingeniør H.G. Kjær
fortalte på Dansk Asfaltdag,
at arbejdsgruppen har bestå
et af repræsentanter fra as
faltindustrien, amterne og
kommunerne. Vejdirektora
tet og de rådgivende ingeniø
rer var også inviteret med i
arbejdsgruppen, men de øn
skede ikke at deltage.
Arbejdsgruppens beregnin
ger er foretaget på grundlag

om vejbestyrelsesforholdene
oplyste J.K. Hansen, at han
forudsatte, at Thor Petersen
med sin udmelding repræ
senterede hele regeringen og
han mente iøvrigt, at der
skal tilføres vejsektoren fle
re midler. Det er regeringen,
der har ansvaret for det
skrabede statsbudget.

af talmateriale fra l6’o af
kommunevej nettet fra Phö
nix vejmaterialer A/S.
Det er forudset at 90% af al
le lastbiler øger drivaksel
trykket til 11,5 t og der er
foretaget beregninger for
dæktryk på henholdsvis 7 og
9 bar, idet der forventes ved
tagelse af en sådan stigning i
dæktryk.
- Beregningerne af hovedre
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PERSTRUP
- er klar med
fremtidens

tunneiprogram
Opført for Vejdirektoratet, DSB, Amter og Kommuner.

Mere end 1100 Matière-tunneler opført indenfor
EF de sidste 6 år.

Panelet, der debaterede de fremtidige vejbestyrelsesfor

hold, bestod både af politikere og embedsmænd.

Større akeltryk giver
større vedligeholdelsesudgifter

EF har vedtaget at akseltrykket på drivaksler

pr. 1.1.92 må være 11,5t mod i dag lOt. Effek

ten af denne ændring har været vurderet i en

arbejdsgruppe hvori stadsingeniør H.G. Kjær

Flexible og tilpassede løsnin
ger i smagfuldt design.
Kort byggetid (ingen forskal
ling og armering pä pladsen)
og er straks klar til brug.
Systemopbygning med
beton-elementer med BEK
kvalitetskrav fra egen fabrik.
Lang levetid og små vedlige
holdelsesomkostninger.

. Et Matière patent.

PERSTRUP
BETON-INDUSTRI AIS
Pederstrup - 8560 Kolind - Tlf. 86363200- Fax 86363880

før lOt/7bar lOt/7bar lOt/9bar

efter ll,5t/9bar lOt/9bar ll,5t/9bar

265 mio kr. 191 mio kr. 74 mio kr.

Figur 1. Årlige merudg{fter 1989 niveau for stigning i akse/tryk

på drivaks/er og dæktryk.
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sultater er gengivet i Figur 1, vedtagne stigning i det tillad- regningerne var behæftet pens arbejde blev fulgt op i

har vist merudgifter på te akseltryk på drivakslerne. med en del usikkerhed og op- de kommende år.

mindst 74 mill kr. p.g.a. den H.G. Kjær betonede, at be- fordrede til at arbejdsgrup

Den intelligente vej
Om 10 år vil mange af os kø- man nu tale om ikke bare et Parprometheus er bilindu- tagende virksomheder. Ialt

re rundt i en »intelligent bil< vej-, men et komplet trafik- striens program til udvikling medvirker Ca. 300 virksom-

på et lige så »intelligent« vej- system. Vejnettet kan udnyt- af den intelligente bil. Som et heder og institutioner.

net. Det vil sige, at bilen er tes optimalt, fordi trafikken modstykke hertil har EF
- Men Danmark deltager

forsynet med et informati- kan dirigeres derhen, hvor etableret DRIVE-pro-
kun i 2 af de 72 projekter, og

onssystem, der ikke alene der er ledig kapacitet. Vejaf- grammet, der beskæftiger sig
det fandt Jan Kildebogaard

overvåger bilens funktioner, gifter kan opkræves løbende - med infrastrukturen og de
var for lidt. Han opfordrede

men også kommunikerer ikke bare som bompenge, overordnede strategier for
til, at vi her i landet skal væ

med andre biler og den øvri- men som et reelt udtryk for trafikstyring m.m.

ge omverden - vejen, forbruget målt på sted og
re mere aktive i 2. del af
DRIVE-projektet, der snart

Det bliver meget lettere at tid. Tilsvarende kan f.eks. - Formålet med DRIVE er
skal iværksættes.

være trafikant. Allerede trafikanternes hastighed at øge transporteffektivite

hjemmefra kan man vælge overvåges af informationssy- ten, trafiksikkerheden og mi- I DRIVE 2 vil der blive lagt

den bedste rejseform og - stemet - hvis man vil det. ijøbeskyttelsen gennem an- særlig vægt på systemopbyg

rute. Undervejs bliver man vendelse af moderne infor- ning og feltforsøg, bl.a. ind
- Denne fremtidsvision er

ledt ad den mest hensigts- ved at blive virkelighed oply-
mationsteknologi. Program- en for emnerne transportsty

mæssige rute under hensyn- ste afdelingsingeniør Jan Kil
met består i dag af 72 for- ring, kommunikation samt
skningsprojekter med ca. støttesystemer for bilførerne.tagen til trafik-, vejr- og vej- debogaard, vejdatalaborato
500 deltagere fordelt over heforhold. Bilen giver en ad- net på Asfaltdagen.

varsel, hvis man kommer for le Europa. Programmet lø

tæt på den forankørende, og - Det sker gennem de to sto- ber over 3 år (1989-91) med

hvis det ikke hjælper, brem- re europæiske forskning- et samlet budget på 65 mill.

ser den af sig selv. sprogrammer Prometheus og ECU finansieret af EF og et

For vejmyndighederne kan DRIVE, tilsvarende bidrag fra de del-

Lidt om Thisted amt i 1842.
1842 er året, hvor det ny
oprettede Thisted amtsråd
trådte i funktion. Amtsrådet
i Thisted amt såvel som
amtsrådene i de øvrige amter
i landet var oprettet i hen-

hold til kongelig anordning
af 13. august 1841. Amtsrå
dene fik kompetence vedrø
rende en række landkommu
nale sager, medens kompe
tencen ved amtet tidligere
alene var knyttet til amtman

den, det var kongens og cen
traladministrationens lokale
repræsentant.
Aret 1842 var den da 82-
årige amtmand G. Faye’s
sidste år i embedet. Gerhard
Faye, der havde været amt-

mand siden 1805, havde i sin
embedstid fået gennemført
en betydelig forbedring af
vejene i Thisted amt.
Landevejene i Thisted amt så
i 1842 meget anderledes ud
end i dag. Det var grusveje,
og der var ingen tæt trafik.
Der var ingen biler eller cyk
ler, men hestekøretøjer, ri
dende og gående. Trækken
med stude og andre dyr har
der også været.

Ny vejforordning.
I henhold til forordning af
29. september 1841 skulle -

efter kongens bud og befa
ling - gennemføres en række
ændringer i vejadministrati
onen. Nogle af disse ændrin
ger faldt ikke i god jord i
Thisted amt. Det fremgår
bl.a. af nogle indlæg i Thi
sted Amts Avis (»Den nord
cimbriske Tilskuer«).

Utilfredshed med vejforord
ningen.
I avisen fra d. 8. februar

Strid om landevejene - også i 1842.
At civilingeniør Poul Kjeldgaard, Viborg.

Hvem skal administrere de offentlige veje?

I dag er opgaverne delt mellem stat, amter og kommuner, men rege

ringen fremsatte i 1988 forslag om indskrænkning af vejadministrati

onen til 2 niveauer. Det indgik i forslaget, at de amtskommunale veje

for størstedelens vedkommende skulle overtages af kommunerne, I

skrivende stund er det ikke afklaret, hvad der kommer ud af regerin

gens forslag, der blev fremsat som led i »Handlingspian for afbu

reaukratisering.
Men det er langt fra første gang, man diskuterer spørgsmålet om for

delingen af vejopgaverne, og herunder fordelingen mellem staten og

amterne.
Måske kunne det interessere nogen at høre om, hvordan Thisted

amtsråd i året 1842 så på denne sag.
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1842 skriver en indsender om
de ypperligt anlagte og vel
vedligeholdte landeveje i
Thisted amt, og som næppe
overtræffes i nogen anden
dansk provins. Æren tillæg
ges amtets virksomme og
nidkære amtmand Faye, der
har sat sig et minde, som ti
den sent eller aldrig vil glem
me. Det tilføjes, at vel hørtes
ej sjælden af amtets beboere
klage over eller misnøje med
det uvante og møjsommelige
arbejde, men omsider indså
man dog nytten deraf.

Indsenderen til avisen er

utilfreds med den nye vej for

ordnings bestemmelser om,

at naturalarbej det (pligtar

bejdet) på landevejene skal

ophæves, samtidig med at

der til udførelse af vejarbej

der skal opkræves en ny vej-

skat. Det er urimeligt, at

Thisted amt, der har anvendt

så meget arbejde og bekost

ning på sine veje, at de næ

sten er fuldkomne, skal tage

lige del i vejudgifterne med

de egne, hvor landevejene

først nu skal anlægges. Det

er en uretfærdighed.

Opfordring til det kommen

de amtsråd.
I næste nummer af avisen (d.
16. februar 1842) følges sa
gen op af en ny indsender,

der omtaler det ønskelige i,

at vejen fra Oddesund til

Thisted, der med vej forord

ningen er ophøjet til hoved

landevej, degraderes til igen

at være »mindre landevej« -

eller at Thisted amt får no

gen godtgørelse for udført

arbejde og bekostning ved

vejens anlæg i sin tid. Det

anføres dog - opgivende - at

der efter kongens resolution

af 29. september 1841
(vejforordningen) kun er li

det håb om erstatning. Men

ønsket om degradering af
hovedlandevejen er rimeligt,

og det ønskes af flertallet af

amtets vejpligtige beboere.
Man finder heller ikke, at

der ved den nye ordning er

tilstrækkelig garanti for en

tilbørlig vedligeholdelse af

Thisted amts veje.
Med hensyn til de opgaver,

der efter vej forordningen

henlægges til Ingeniørkorp

set, bemærker indsenderen,

at et amtsråd må have lige så
megen interesse for vedlige
holdelsen af amtets egne veje

som Ingeniørkorpset. Des
uden kan der ikke ventes at
blive tanke eller tale om no

gen væsentlig forandring el

ler hovedforandring af vores
gode vej mellem Oddesund
og Thisted (undtagen hvad
mulig oversvømmelse på
Sunddraget eller ved Vejle-
broen kunne foranledige).
Der ses ikke at kunne anven

des synderlig anden vedlige
holdelsesmetode end den

hidtil brugelige påkørsel af
grus og andre passende ma
terialer. Skulle der blive tale

om opførelse eller ombyggel
se af en eller anden bro, og

der haves frygt for, at amts

rådet muligen ikke måtte be

sidde tilbørlig indsigt med
hensyn til konstruktion, da

kunne jo - i sligt særegen til

fælde - rekvireres en ingeni
ør.
I øvrigt bliver den udkårede
vej fra Oddesund til Thisted

vist ikke brugt mere af rej

sende end den mindre lande

vej gennem Mors fra Salling
sund til Vildsund og vejen

fra Thisted til Alborg, hvilke

veje begge er postveje.
Indsenderen skriver, at der
eksisterer en temmelig almin

delig frygt for den ved vej ad
ministrationens ændring
fremkomne nye skat, og de
fleste ønsker, at det måtte
blive ved det gamle, idet man
må befrygte, at vejskatten
mestendels vil holde sig på
dens maksimum på 1 Rbd.
og 32 Sk. pr. Tønde Hart-
korn.
Mangen mand trækkes nok
med at klare de allerede på
budne skatter og afgifter,
imedens han dog altid - ùden
egentlig så håndgribeligt at
føle trykket - kan forrette sit

vejarbejde, hvilket i mange
år, og vist siden vejene blev
færdige, ikke her i amtet har
overskredet det ved forord
ning af 13. december 1793,
§19 bestemte minimum 1/2
spanddag eller i 1/2 gangdag
pr. Td. Hartkorn. Dog tror
indsenderen, at frygten ville
tabe sig meget - om endogså
naturalarbejdet må vige for
pengebetaling - når kun hele
vort vejvæsen måtte være
vort eget, thi man har da na
turligvis i dette, som i de fle
ste tilfælde, mest tillid til sine
egne foresatte.
Indsenderen ønsker altså, at
Oddesundvejen skal udgå af
hovedlandevejenes klasse og
bemærker, at sagen måske
bedst ville nyde fremme, når

Thisted a!nt. Landeveje 1842

Thisted a!nt. Landeveje /970
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den blev indstillet til det sig
nu snart konstituerende
amtsråd.

Modstridende synspunkter i
Thisted by.
Forinden den nye vej forord-
ung fik kongelig godkendel
se, havde lovforslaget i 1840
været forelagt de kongerig
ske stænderforsamlinger.
Her havde den deputerede
for købstædernes 8. vaigdi
strikt herredsfoged Rummel
hoff, Nykøbing Mors, haft
problemer med, hvilken stil
ling han skulle tage til forsla
get om klassificering af Od
desundvej som hovedlande
vej.
L.ang tid efter behandlingen i
stænderforsamlingen og et
halvt år efter kongens god
kendelse af loven, stiller en
indsender til Thisted Amts
Avis i marts 1842 Rummel
hoff spørgsmålet om, hvor
for han intet foretog sig for
at afværge, at Oddesundvej
en blev henlagt under Ingeni
ørkorpsets bestyrelse, hvilket
ikke alene ville blive til byrde
for Thisted amt, men også
for Thisted by.
Rummelhoff svarer i avisen
d. 17. marts 1842 - med hen
visning til Stændertidende -

at han har understøttet et
fremsat ændringsforslag om
»at Thisted Amt maatte fri
tages for Bidrag til Hoved
landeveienes Istandsættelse
i andre amter, indtil Hoved
landeveiene overalt i Landet
vare færdige, og først da i
Lighed med Andre bidrage
til Vedligeholdelsen<.
Rummelhoff anfører videre,
at han har bidraget til at
modarbejde de i forsamlin
gen fremkomne forslag om,
at købstæderne skulle pålæg
ges større byrder end lov
forslaget antydede.

F.s.v. angår spørgsmålet om
optagelse af Oddesundvejen
som hovedlandevej, havde
Rummelhoff oprindelig væ
ret af den opfattelse, at dette
ville blive til ufornøden byr

de for Thisted amt og mulig
vis også for Thisted købstad.
Han havde imidlertid rådført
sig med repræsentanter for
Thisted by, og disse havde
været af helt modsat mening.
De ønskede endogså vejene
fra Sallingsund til Thisted og
fra Thisted til Nørresundby
optagne som hovedlande
veje.
Rummelhoff havde fundet
det betænkeligt at protestere
mod optagelse af Oddesund
vejen som hovedlandevej og
hermed handle imod de syns
punkter, der var fremsat af
repræsentanterne for Thisted
by. Men han havde ikke fun
det sig beføjet til at stille

ændringsforslag om, at veje
ne Sallingsund - Nykøbing -

Thisted og Thisted - Nørre
sundby skulle optages som
hovedlandeveje, idet han var
af den overbevisning, at det
ville medføre ufornødne og
for de to købstæder meget
byrdefulde omkostninger.
Han var endvidere bekendt
med, at borgerne i Nykøbing
ingenlunde delte det ønske,
der var fremsat af repræsen
tanterne for Thisted borger-

skab. Det var endvidere hans
opfattelse, at en bestemmelse
om optagelse som hovedlan
deveje som ønsket af repræ
sentariterne for Thisted by,
ikke ville blive hilst velkom
men af flertallet af amtets
landmænd.

Sagen behandles på Thisted
amtsråds første møde.
Det fremgår af det foregåen
de, at spørgsmålet om den
fremtidige vej administration
var en sag, der optog mange i
amtet.
Sagen behandledes på det
nyoprettede amtsråds aller
første møde d. 2. juni 1842.
På mødet besluttede amtsrå

det at sende kongen en an
søgning om, at vejen fra Od
desund til Thisted måtte ud
gå af hovedlandevejenes
klasse, og at amtet fremdeles
-som hidtil - selv måtte vedli
geholde sine veje, som det
ved egen bekostning selv har
bragt i den nuværende for
trinlige stand, fremfor de fle
ste andre egne i landet.
På tidspunktet for amtsrå
dets behandling af sagen var
vedligeholdesen af Odde-

sundvejen allerede overgået
til Ingeniørkorpset. Overdra
gelsen skete d. 8. maj 1842,
hvor premierløjtnant J.G.
Linde på korpsets vegne for
melt modtog vedligeholdel
sen af repræsentanten for
Thisted amt, vejinspektør
A.E.S. Faye (amtmandens
søn).

Der blev da heller ikke som
følge af ansøgningen fra Thi
sted amtsråd ændret ved vej
forordningens bestemmelser.
Oddesundvejen forblev
hovedlandevej, indtil en ny
lov i 1867 ophævede det hid
tidige centralstyre for hoved
landevejene, og disse henlag

des under amterne lige som
de mindre landeveje.

Ingeniørkorpsets rolle.
Ingeniørkorpset var ret aktiv
med arbejder til forbedring
af Oddesundvejen. Af lande
vejskort og vejprojekter i
Thisted amts vejvæsens arkiv
for tiden før år 1900 vedrø
rer hovedparten Oddesund -

Thisted - vejen og er fra den
periode, hvor vejen var
hovedlandevej.

Flere af de af Ingeniørkorpset projekterede vejan læg er bevarede. På billedet ses vejanlæg ud

ført efter ingeniørkaptajn I. G. Lindes projekt fra 1843: »Nedstigning over Odbv Bakke til

den nye vejdæ,nning over Sunddraget på Hovedlandevejen mellem Thisted og Oddesund.c
(Fot. 1990).
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Ingeniørkorpset inddrog - ef
ter vej forordningens bestem
melser - amtsrådet og andre
lokale myndigheder i et sam
arbejde vedrørende både
anlægs- og vedligeholdelses
arbejder, så mon ikke vejad
ministrationen er foregået på
en måde, som det oprindelig
genstridige Thisted amtsråd
har kunnet acceptere.
De folk, som for Ingeniør-
korpset forestod vejarbej
derne, var foruden at være
officerer også uddannede
inden for vejbygningsfaget,
så den tekniske indsigt har
utvivlsomt været til stede. Af
førnævnte kort- og tegnings
arkiv fremgår navnene på 6

ingeniørofficerer, som i ho
vedlandevejsperioden havde
opgaver med Oddesundvej
en. Af disse 6 forfremmedes
de tre senere til chefstillinger
inden for Ingeniørkorpset,
en blev landinspektør, en di
rektør for vandbygningsvæ
senet (V. Kolderup-Rosen
vinge) og en generaldirektør
for statsbanerne. (I. V. Teg
ner). Sidstnævnte blev i
øvrigt den første formand
for Dansk Ingeniørforening.

Thisted amts veje gode, men
ej fuldkomne.
Ingeniørkorpset gennemfør
te nogle efter tidens forhold
ret betydelige anlægsarbejder

på Oddesundvejen, men
hvordan kan det mon være
gået til? Amtsrådet havde jo
i 1842 været af den opfattel
se, at amtets landeveje var i
en fortrinlig stand. Svaret
må være, at Thisted amts
veje nok efter tidens forhold
var i god stand, men fuld
komne var de nu ikke. Det
fremgår jo også af et af de
tidligere omtalte indlæg i
Thisted Amts Avis, at der er
problemer ved Sunddraget
og ved Vejlebroen (Sindrup
Vejle). Det er bl.a. disse
problemer Ingeniørkorpset
tager fat på, og herudover
foretages en række regule
ringsarbejder forskellige ste

der på strækningen fra Od
desund til Thisted. Der blev
udført vejudretninger, af
gravning af bakker og om
bygning af broer.

Staten igen vejbestyrelse.
Efter 1867 var Oddesundvej
en i over hundrede år under-
lagt amtsrådets bestyrelse.
Men i 1972 skete så et nyt
skifte af vejbestyrelse, idet
den ny vejlov af 1971 indsat
te staten som vejbestyrelse
for en række udpegede
hovedlandeveje, herunder
Oddesundvejen.

Trafikministeriets brev af
19. maj 1989 (j.nr. 89-
522/k070-1) om orientering
om vejarbejder ved tilladel
se til nedlæggelse af ledning.
I brev af 12. januar 1989 (j.
nr. 12.03.00) har Naturgas
Midt/Nord l/S klaget over,
at Arhus Amtskommune
har nægtet at afholde udgif
terne til flytning af en gas-
ledning i hovedlandevej 512,
km 1,9-3,5.
Det fremgår af sagen, at
N.N. for Naturgas Midt/
Nord den 16. juni 1987 an
søgte Arhus Amtskommune
om gravetilladelse til ned-
lægning af gasledning bl.a.
på ovennævnte strækning.
Gravetilladelsen, som amts
kommunen meddelte den
10. juli 1987, indeholdt visse
vilkår, herunder at vejbesty
relsen kan kræve lednings
anlægget flyttet uden udgift
for vejbestyrelsen.
Ledningsanlægget blev ud
ført i efteråret 1987 og led
ningen taget i brug i slutnin

gen af året. I april 1988 blev
det under et ledningsejermø
de pålagt selskabet at flytte
ledningen på to strækninger
af landevejen som følge af
udvidelse og forstærkning
af denne.
Selskabet anfører i klagen,
at selskabet er klar over, at
§ 106 i lov om offentlige
veje pålægger ledningseje
ren at afholde udgifterne til
flytning af ledninger i vej-
arealer, når vejen ændres.
Selskabet finder imidlertid,
at Arhus Amtskommune i
denne sag har forsømt sin
oplysningspligt ved ikke at
have orienteret selskabet om
planerne om det forestående
vejarbejde. Såfremt selska
bet havde været orienteret
herom, ville det have valgt
en anden ledningsføring
langs landevejen. Selskabet
finder derfor, af amtskom
munen bør afholde udgifter
ne til flytning af ledningen.
Arhus Amtskommune har i
en udtalelse af 27. februar
1989 med bilag, som tidlige
re er tilsendt selskabet i ko
pi, fastholdt, at ledningseje
ren selv må afholde udgif
terne til ledningsflytning.
Amtskommunen er dels af
den opfattelse, at selskabet
har været bekendt med vej-
planerne, idet ledningsførin
gen på strækningen ørne
borgvej-Kristrup Engvej er

sket i overensstemmelse med
et i 1984 udarbejdet skitse
projekt for vejarbejdet, dels
finder amtskommunen ikke,
at selskabet i 1987 havde
mulighed for at anlægge led
ningen, så den ikke kom i
strid med vejprojektet.
Sagen har været drøftet på
et møde i ministeriet den 12.
maj 1989. Det blev herunder
oplyst, at detailprojekterin
gen af såvel vej anlægget
som ledningsanlægget er
sket i firmaet N.N., som
dels har forestået koordine
ring af vejprojektet med de
øvrige ledningsanlæg i vej-
arealet, dels har søgt amts
kommunen om tilladelse til
at udføre gasledningspro
jektet i landevejens areal, og
dels efterfølgende har søgt
at justere ledningsarbej det
efter vejprojektet, uden der
ved at undgå krav om flyt
ning af gasledningen.

Ministeriet kan oplyse, at
vejlovens § 106 bygger på
det princip, at ledninger kan
nedlægges i vejarealer, uden
at ledningsejeren yder vé
derlag for tilstædeværelsen,
mod at ledningsejeren til
gengæld afholder omkost
ningerne ved flytning, af
ledningerne, hvis vejen
ændres. Det må imidlertid
erkendes, at udgifterne ved

ledningsflytning kan andra
ge betydelige beløb. Vejbe
styrelserne bør derfor ved
administration af bestem
melsen bestræbe sig på at bi
drage til at reducere udgif
terne til ledningsflytninger
til et minimum, bl.a. ved på
et så tidligt tidspunkt som
muligt at orientere lednings
ejere om påtænkt vejarbejder
der kan forventes at berøre
ledningsanlæg samt optage
forhandling med lednings
ejere om det pågældende
vejarbejde, således at der i
videst muligt omfang kan
tages hensyn til ledningseje
rens interesser.
Ministeriet finder, at amts
rådet i den foreliggende situ
ation burde have sikret sig,
at Naturgas Midt/Nord I/S
var orienteret om, at det
forestående vejarbejde kun
ne være af væsentlig betyd
ning for den aktuelle led
nings placering.
På grund af de særlige om
stændigheder i denne sag,
især firmaet N.N.’s rolle
som forretningsfører for
begge parter, finder ministe
riet imidlertid ikke grundlag
for at pålægge Arhus Amts
kommune at afholde nogen
del af udgifterne til omlæg
ning af gasledningen.

Ministenelle
afgørelser
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Nyt fra vejsektorens leverandører

Svenningsens Maskinforretning A/S
Svenningsens Maskinforretning A/S, der blev grundlagt i 1861, har sit
hovedsæde i Kastrup og har med eget servicecenter i Skanderborg
mulighed for at yde landsdækkende service.
Firmaet importerer et bredt udvalg af entreprenørmaskiner og frem
stiller selv en universaltraktor.

Svenningsens Maskinforret
ning er eneimpotør af de
vesttyske HOLDER trakto
rer og overtog ved udgangen
af 1989 eneimporten for
Danmark af MAMMOUTH
saltspredere og saltopløs
ningsanlæg. Disse maskiner
og anlæg produceres af den
hollandske fabrik Nido
Universal Machines b.v. og
har allerede en betydelig
kundekreds i Danmark.
MAMMOUTH saltspredere
type 80 og 03 er af meget høj
kvalitet, de arbejder med
meget stor nøjagtighed sam
tidig med en enkel teknik,
som giver hurtig justering
med minimal vedligeholdel
se. Sprederne har en let over
skuelig betjening, hvor
spredemængde- og bredde
aflæses direkte på lysdisplay.
Saltopløsningsanlægget

fremstiller automatisk 2000
ltr. 20% saltopløsning i ti
men, når der er salt og til
strækkelig vandtilførsel til
stede.
Hos Nido-Universal Machi
nes b.v. foregår der en kon
stant udvikling. SM vil der
for til den kommende sæson
1990/91 kunne præsentere
den nye MAMMOUTH spre
der type 90.
Den nye MAMMOUTH ty
pe 90 bygger videre på det
grundprincip, som MAM
MOUTH altid har arbejdet
med. Nu er den mekaniske
udformning blot blevet yder
ligere forenklet i forbindel
sen med udviklingen af en ny
elektronisk styring, der er af
født af den omfattende ud
vikling, som finder sted ind
en for den elektroniske indu
stri.

Betjeningsboksen er blevet
yderligere forenklet i nyt de
sign, og samtidig kan sprede-
programmet programmeres
ved hjælp af en P.C.
Den nye styring er selvkon
trollerende, således at even
tuelle afvigelser fra de indta
stede værdier straks korrige
res.
Udadtil fremtræder MAM
MOUTH type 90 i nyt de
sign, som giver en række for
dele for brugerne. Væsketan
kene i forbindelse med be
fugtningen er nu placeret på
begge sider af materialebe
holderen, herved har man få
et en mindre totallængde på
sprederen.
De elektriske- hydrauliske
styringer er samlet på sprede-
rens bagende i et rum, der
indgår som integreret del af
materialebeholderen. Her-

med er adgangen til disse
komponenter blevet lettet,
når sprederen er monteret på
bilens lad. Drivhjulets op
hæng er ændret, så det kan
forskydes i bilens længderet
ning og i højden.
MAMMOUTH type 90 er en
fuldautomatisk spredeauto
mat med fuldstændigsyn
kronisering af hastighed,
spredebredde- og mængde,
hvor den nyeste teknologi er
taget i anvendelse.

Nærmere oplysninger om det
store alsidige produktpro
gram fra Svenningsens Ma
skinforretning A/S kan ind
hentes på:
Tlf. 31 50 29 02 eller
SM Service-Center
Tlf. 86 5242 11.

El

AGRIA 5600
Motorslåmaskine med
hydraulisk drift
og styring.
Også:
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Status for arbejdet på Storebælt
1. april 1990.

Vi vil her i bladet med mellemrum bringe status for arbejdet med Sto
rebæltsforbindelserne. Her er den første status.

østtunnel:
Om få måneder starter bo
ringen af jernbanetunnelen
under Storebælts Osterren
de. Hermed er anlægget af
den 18 kilometer lange faste
forbindelse over og under
Storebælt for alvor i gang -

knap to år efter at første spa
destik til forbindelsen blev
taget den 23. juni 1988.
Det er på Sjællandssiden ar
bejdet er længst fremskredet.
Her arbejder MT Group, der
er entreprenør på den otte ki
lometer lange Osttunnel.
MT Group har bygget en ar
bejdshavn med tilhørende
elementfabrik op på en op
fyldning på 400.000 kubik
meter sand fra Storebælt.
På elementfabrikken produ
ceres de lidt over 60.000 tun
nelelementer, der skal fore
jernbanetunnelens to tunnel
rør. Tunnelelementerne bol
tes sammen i sæt på syv til
ringe, der tilsammen vejer 44
ton. Når produktionen er på
sit højeste, vil elementfabrik
ken være i stand til at produ
cere et tunnelelement på ca.
syv ton ca. hvert femte mi
nut.
Nord for elementfabrikken
er der anlagt en rampe, der
på sit dybeste sted er 23 me
ter dyb. Her er MT Group
ved at gøre de sidste forbere
delser til at modtage de to
tunnelboremaskiner »Da
nia« og »Selandia.<, der skal
bore tunnelrørene fra Sjæl
landssiden.
De fire tunnelboremaskiner
til østtunnelen bygges i Glas
gow hos James Howden.
Den samlede pris er 500 mil
lioner kroner ud af den sam
lede værdi for østtunnel

entreprisen på 3,1 milliarder
kroner.

Selve »hovedet« på en tun
nelboremaskine vejer 800
ton. Hertil kommer hele den
kørende »tunnelfabrik« på
ligeledes ca. 800 ton. Hele
tunnelboremaskinen er 220
meter lang, og diameteren på
borehovedet er 8,752 meter.
Den færdige tunnel har en
indre diameter på 7,7 meter
og en ydre diameter på 8,5
meter. I alt 7,3 kilometer af
tunnelen bores, resten af de
otte kilometer bygges på ste
det på begge sider som en al
mindelig betonkonstruktion.
Alt i alt bortgraves der ca.
800.000 kubikmeter materia
ler fra de to tunnelrør. I 30
procent af tiden (ved bore-
starten) bores der i istidsaf
lejringer, der er jord- og
sandmaterialer iblandet stør
re og mindre sten (vandre-
blokke). 70 procent af tiden
bores der i mergel, der er lige
så hårdt som beton.
På Sprogø er det hovedsage
lig MT Group, der arbejder.
Den 40 hektar store ø er alle
rede vokset med det tredob
belte. I alt vil der ske opfyld
finger ved Sprogø på 116
hektar - eller 1,16 kvadratki
lometer. Indtil omkring 1.
april 1989 var der blot vand,
hvor der i dag er arbejds
plads for et par hundrede
mennesker.
På Sprogø bliver tunnelram
pen endnu dybere end på
Halsskov, 27 meter. Anlæg
get her bliver stort set iden
tisk med anlægget på Hals-
skov. Herfra skal tunnelbo
remaskinerne »Fionia« og
»Jutlandia« bore med start

én til to måneder efter bore
start ved Halsskov.
Onsdag den 7. februar an
kom »halen< - back up-toget
- til »Dania« og »Selandia<
til Halsskov. Næste sendin
ger er selve de to tunnelbore
maskiner, »halen« til »Fio
nia« og »Jutlandia« til Spro
gø og selve »Fionia« og
»Jutlandia<.
På Halsskov er opbygningen
af de såkaldte startkamre for
de to tunnelboremaskiner
»Dania<. og »Selandia« ved
at være færdig, ligesom selve
færdiggørelsen af de to back
up-tog er ved at være tilen
debragt. Startkamrene er op
bygget, så tunnelboremaski
nernes 36 hydrauliske jacks
har noget at støde af imod.
Hver tunnelboremaskine
skubbes fremad med en kraft
på 10.000 ton. På Sprogø er
opbygningen af startkamre
ne for »Fionia< og »Jutlan
dia« også godt fremskredet,
idet selve betonarbejderne
blev færdige 3. april 90.
Facts om elementfabrikken,
der producerer de ca. 60.000
betonelementer, der skal fo
re østtunnelen:
Produktion af 60.000 beto
nelementer
Forbrug: 12.000 ton stål og
ca. 175.000 kubikmeter be
ton
6 elementer a 7 ton og I låse-
element a 2 ton
Til armeringen, den stålkas
se, der giver betonelementet
dets styrke, bruges der for
hvert af de store elementer
230 meter stålstænger.
Der bruges 30 ton stål om
dagen.
Når produktionen virkelig
løber stærkt, produceres der

et element ca hvert femte mi
nut.
Stålet bliver renset ved at
blive »stålblæst<.
Stålkassen opvarmes og dyp
pes i et bad af epoxy-pulver.
Det meget tynde lag epoxy er
medvirkende til at give
betonelementet den levetid
på 100 år, der er holdbar
hedskravet for den faste for
bindelse.
Der er ca. 400 svejsninger i et
net - de fleste foregår auto
matisk.
Elementerne er 1,65 meter i
boreretningen og 4,5 meter
på ydersiden (over ryggen)
En ring er næsten 27 meter i
omkreds på ydersiden
Hvert 20. element vælges ud
og underkastes en meget om
hyggelig måling - på 132 må
lesteder.

Sprogø-entreprisen:
Ved siden af MT Group på
Sprogø arbejder CD Joint
Venture på at anlægge ram
per til både Vestbroen og
østbroen. Entreprisen om
fatter desuden jordarbejder
på gamle Sprogø, hvor en
fjerdedel af øen inddrages til
Storebæltsforbindelsen.
Alt i alt er der på de to kon
trakter indpumpet ca. 2,2
millioner kubikmeter sand til
at danne »Ny Sprogø<. Des
uden er der brugt en lille mil
lion kubikmeter stenmateria
ler til beskyttelsesdiger hele
vejen rundt omkring »Ny
Sprogø«. De fleste af sten-
materialerne er danske,
blandt andet fra Bornholm.

Vestbro:
På Fyn er entreprenøren på
Vestbroen, European Store-

Storebælt
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bælt Group, ESG, i fuld
gang med at anlægge sin ar
bejdsplads på en opfyldning
i Nyborg Fjord. Arbejds
pladsen er opbygget af ca.
300.000 kubikmeter sand fra
Storebælt, og den har en
størrelse, der svarer til 60
fodboldbaner.
Ligesom ved Halsskov skal
der her foregå en omfattende
produktion af betonelemen
ter. Til den 6,6 kilometer
lange Vestbro drejer det sig
om 310 betonelementer -

sænkekasser, pilleskafter og
brodragere - med en vægt på
op til 6000 ton stykket.
Elementerne anbringes på
deres plads på brolinien ved
hjælp af en specialbygget
kæmpekran, »Svanen«.
Kæmpekranen ankommer til
efteråret, hvorefter selve
brobyggeriet går i gang. Kra
nen bliver Ca. 65 meter høj
over vandlinien og den får
grundmål på 65 gange 94
meter.
Støbningen af de første ele
menter starter i midten af
maj. I disse dage er ESG ved
at anbringe den første por
taikran ved produktionslini
en for Vestbroens sænkekas
ser. (Den skulle være monte
ret i dag, den 4. april, eller
senest i morgen). Kranen er
så stor, at Rundetårn med
lethed kunne stå inde under
den.
Der er fem produktionslini
er: En for vejdragerne, en
for jernbanedragerne, to for
sænkekasserne (bropillernes
nederste del) og en for pille
skafterne (bropillernes øver
ste del - der er et pilleskaft
for henholdsvis vejdragere
og jernbanedragere).
Når ESG er færdig med sit
arbejde, overdrages ar
bejdspladsen til Nyborg
Kommune, der herved får en
ny dybvandshavn.

østbro:
Det tredie og sidste led af
den faste forbindelse er den
6,8 kilometer lange østbro,
der bliver en af verdens stør
ste broer.

Broen får et frit spænd på
mellem 1600 og 1700 meter.
(Mindst 1624 meter). Broen
med det hidtil største frie
spænd er broen over
Humber-floden i England
med et frit spænd på 1410
meter.
De entreprenørfirmaer eller -

konsortier, der er interesseret
i at byde på anlægget af
østbroen, skal senest 17.
april have meldt sig til A/S
Storebælt. Ca. en måned se
nere vil det blive meddelt,
hvilke konsortier, der er
prækvalificeret til at byde på
broen. For at blive prækvali
ficeret skal konsortierne de
monstrere, at de både har
den tekniske og økonomiske
baggrund til at kunne give
sig i kast med bygningsvær
ket.
Omkring 1. juni udsendes
udbudsmaterialet til konsor
tierne og i december er der li
citation på østbroen. I løbet
af de første måneder af 1991
skrives der kontrakt på østb
roen.

A/S Storebælt:
Det er A/S Storebælt, der er
bygherre på projektet. Sel
skabets opgave er at projek
tere (blandt andet ved hjælp
af rådgivende ingeniørfirma-
er), anlægge (gennem entre
prenører) og drive den faste
forbindelse.
Selskabet ejes 100 procent af
den danske stat.
Prisen på den faste forbin
delse er 17,85 milliarder kro
ner i januar 1988-priser. Pro
jektet finansieres gennem
låntagning i Danmark og ud
landet. Brugerne, dvs DSB
og bilisterne, betaler for at
benytte forbindelsen. Ifølge
anlægsloven skal DSB betale
sin halvdel af forbindelsen
over 30 år. Herefter bliver
jernbaneforbindelsen DSB ‘s
ejendom.
Taksterne for bilisterne bli
ver de samme, som gælder
for færgerne i dag, dog mi
nus bilisternes egne udgifter
ved at køre de 18 kilometer
over bæltet.

Vej forbindelsen forventes
betalt 14 år efter åbningen,
idet det skønnes, at trafikken
frem til åbningsåret stiger
omkring 1,5 procent om
året, at ca. halvdelen af tra
fikken på Kattegatruterne
overføres til Storebælt, og at
der bliver et trafikspring -

dvs nyskabt trafik - på 26
procent. De seneste år er øst-
vest-trafikken årligt steget
ca. tre gange så meget som
de tal, A/S Storebælt har
skønnet.
Jernbaneforbindelsen åbner
i september 1993 og motor
vejsforbindelsen tre år efter.

Beskæftigelse:
På nuværende tidspunkt - 1.
april 1990 - er der hos
bygherren, A/S Storebælt og
direkte hos de tre ovennævn
te hovedentreprenører ansat
ca. 1500 mand. Hertil kom-

mer beskæftigelse hos under-
leverandører og hos rådgive
re, der er meget svært at gøre
op, da det svinger meget.
Men man kan med god ret si
ge, at der nu arbejder ca.
1500 mand »ved bæltet«.

Annoncemateriale til

Dansk
Vejtidsskrift
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hænde senest den sidste hver
dag i mâneden.
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Fortsat fra Dansk Vejtidsskrift nr. 3

Kollektiv trafik
og energiforbrug 2
- konsekvenser af en mere behovstilpasset drift.

Af civilingeniør Per Thost, Anders Nyvig AIS.

I en tidligere artikel er ener
giforbrugene ved rejser med
personbil og bus beskrevet. I
denne artikel vurderes kon
sekvenserne af i højere grad
at tilpasse den kollektive tra
fikbeljening efter behovene.
Det viser sig, at der herved
kan opnås betydelige energi-
besparelser, uden at service-
niveauet forringes. Samtidig
kan udgifterne til den kollek
tive trafik i mange tilfælde
reduceres.
Denne konklusion fremgår
af en rapport, som trafik
planlægningsfirmaet Anders
Nyvig A/S, Hørsholm har
udarbejdet under energimi
nisteriets forskningspro
gram.

Nye betjeningsformer
I rapporten »Energibesparel
sesmuligheder ved indførelse
af nye betjeningsprincipper
for kollektiv trafik« under
søges energimæssige, drifts
mæssige og servicemæssige
konsekvenser af at erstatte
den nuværende busdrift med
en mere behovstilpasset
drift:
- Liniebetjening med kombi
nation af store busser og mi
nibusser.
- Hurtigbusbetjening d.v.s.
liniebetjening, hvor busserne
stopper ved få stoppesteder.
- Linietaxa d.v.s. linibetje
ning efter fast rute og køre-
plan, hvor driften varetages
af taxaer.
- Liniebetjening med ruteaf
vigelser, hvor afvigelsen kun
betjenes, såfremt der er pas
sagerer at bringe eller afhen
te (efter forudgående tele
fonbestilling).
- Telebusbetjening, hvor pas
sageren pr. telefon bestiller

afhentning og har mulighed
for transport til et eller flere
bestemmelsessteder.
- Teletaxa, hvor betjeningen
foregår med 8 passagers ta
xa.

- Abonnementsbus, hvor
kørsel bestilles for f.eks. en
måned ad gangen, og ruten
tilrettelægges efter de mod
tagne bestillinger.
- Abonnementstaxa, hvor

der benyttes 8 passagers taxa
i stedet for bus.
- Servicebus, hvor rute og
køreplan er specielt indrettet
efter ældre, handicappede og
gangbesværedes behov.
- Fleksibel betjening med va
rierende betjeningsprincip
per på forskellige tider af
døgnet.
- Koordineret kørsel, hvor
den almindelige rutekørsel
koordineres med bl.a. de
lovbundne særkørsler, så
som sygehuskørsel, instituti
onskørsel m.m.
I rapporten analyseres bus-
trafikken i en række byer og
områder, og der opstilles
forskellige forslag til alterna
tiv betjening.

Eksempel på abonnements
betjening på en landrute
- ruten til/fra Thise
Thise er en landsby ca. 8 km
vest for Brønderslev med
knap 250 indbyggere. I
landsbyen ligger en skole,
men ingen butikker.
Thise har en regional forbin
delse til Brønderslev. Her
udover er der en landrute,
som starter og slutter ved
Thise skole. Landruten be
tjenes af en minibus, der kø
rer i fast rute 9 gange dagligt,
men kun på skoledagene.
Ofte er der på lange stræk
ninger ingen passagerer, der
skal af eller på.
Da hovedparten af passage
rerne er skolebørn, foreslås
kørslen tilrettelagt for en
måned ad gangen på grund
lag af forudbestillinger. Ru
ten kan derfor skræddersys
efter de faste rej sendes be
hov. Andre rejsende må i

Figur 8. I myldretiden er der brug for hurtige, direkteforbin

delser

- — -

Figur 9. Servicebusser - en blandt mange muligheder for be

hovstilpasset kollektiv trafik.

forvejen orientere sig om
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bussens ruteforløb og kan
samtidig risikere at få længe
re gangafstand.
Herved vil energiforbruget
og omkostningerne falde
hhv. 15 og 10%. Indsættes
taxa i stedet for minibus fal
der energiforbruget til under
det halve og omkostningerne
med 1/6.

Eksempel på
minibusbetjening på en
regionalrute - ruten
Brønderslev-Frederikshavn
Regionalruten mellem de 2
byer er 47 km lang og passe
rer gennem et relativt tyndt
befolket landområde. Der er
7-8 ture i hver retning på
hverdage og halvt så mange i
weekends.

Linien betjenes af store bus
ser med plads til 60-75 passa
gerer. På 60% af turene på
en hverdag sidder der maksi
malt 20 passagerer i bussen.
Om lørdagen og søndagen
gælder dette hhv. 90 og 80%
af turene.
Ved at erstatte de store bus
ser helt eller delvist med 28
personers busser, kan energi
forbruget sænkes 25-35%,

LØRDAG _,‘4ØNOAG

samtidig med at omkostnin
gerne er omtrent uændrede.
Når der ikke er plads i bus
sen, tilkalder buschaufføren
supplerende taxa.

Eksempel på taxabetjening
i et mindre egnscenter -

bybusnettet i Frederikssund
Frederikssund blev i 1986 be
tjent af busser med plads til
Ca. 70 passagerer. Disse kør

—
.- TIRSDAG

s

iendbæk /
Figur 10. Busbetjening af Thise og opland.
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Figur 11. Ture fordelt efter maksimalt antal passagerer på
den enekelte tur.
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Kontakt os og få en
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ler tilbud på Deres vej.
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Figur 14. Ture fra/mod bykernen fordelt efter ,naksimnalt an

tal passagerer på den enkelte tur.

tilfældet for hhv. 86% og Også ved betjening med mi-
98% af turene. Hovedparten nibusser vil der i Frederiks

af den kollektive trafik vil sund kunne opnås besparel

således kunne afvikles med ser. Energiforbruget vil såle
store taxaer med plads til 8 des falde med knap 50%,

passagerer. På tidspunkter mens omkostningerne kun

og strækninger med flere falder 3-5%.
passagerer vil det dog være Kombineret anvendelse af
nødvendigt at indsætte sup- taxaer og minibusser vil spa
plerende taxaer. Dette kan re knap halvdelen af energi-

_____________

enten ske ved at forøge fre- en, mens omkostningerne

kvensen eller tilkalde reserve- falder 10-15%.

Figur 13. Bybusbetjening i Frederikssund (1986).
taxaer, når behovet konsta
teres. Eksempel pa fleksibel

te i 2 store sløjfer hhv, nord På en hverdag var der på ca. I forhold til liniebetjening betjening i et stort egnscenter

og syd for bykernen med Ca. 3/4 af turene mindre end 9 med store busser falder ener- - bybusnettet i Næstved

1 afgang i timen i hver ret- passagerer i bussen. Om lør- giforbruget ca. 65% og om- Næstved betjenes af 8 busli

ning. dagen og søndagen var dette kostningerne ca. 25%. nier, der alle på nær én kører
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Figur 16. Ture fra bykernen
passagerer på den enkelte tur.

i store enkeltrettede sløjfer
for at dække områderne mel
lem indfaldsvejene. Hertil
kommer 2 buslinier til indu
striområderne med afgange
nogle få gange i spidstimer
ne. Ruterne har timedrift,
men de fleste strækninger be
tjenes af 2 buslinier, således
at der hver halve time er for
bindelse til bykernen. Etage-
boligerne i den sydlige del af

fordelt efter maksimalt antal

byen har 6-7 gange i timen
forbindelse til bykernen. By
busnettet giver en god geo
grafisk dækning, idet gan
gafstanden til et busstoppe
sted de fleste steder er under
3-400 m.
Belægningen i busserne er
væsentligt højere end i Fre
derikssund. Således har halv
delen af turene om hverda
gen over 20 passagerer, mens
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Figur 15. Bybusbetjening i Næstved. (1985).
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de tilsvarende andele om lør
dagen og søndagen er hen
holdsvis 30% og 20%.
Den nuværende busbetjening
foreslås erstattet af et mere
grovmasket net bestående af
3 stamlinier, som forbinder
bydele på hver side af byker
nen med hinanden. Buslini
erne får 30 min, drift om
hverdagen kl. 7-18 (lørdag
kl. 9-13) og ellers timedrift.
Den ene buslinie splittes dog
i dagtimerne op i 2 linier øst
for bykernen, men trafikeres
som ringlinie aften og week
ends.
I hverdagsmyldretiderne eta
bleres en hurtigbuslinie mel
lem industriområderne og de
store etageboligområder i
den sydlige del af byen
og Herlufsholm Kostskole,
Handelsskolen og industri-
kvarteret i den nordlige by
del.
Uden for myldretiderne
suppleres stamlinierne med
en servicebuslinie, der betje
ner en række offentlige insti
tutioner og samtidig giver
forbindelse til bykernen.
Den fleksible betjening giver
en væsentlig forbedret tra

fikbetjening for de passage
rer, der foretrækker hurtige
og direkte forbindelser
til/fra bykernen på bekost
ning af større gangafstande
til stoppestederne. For ældre
og gangbesværede vil servi
cebussen tilgodese ønsket om
korte gangafstande, idet rej
sehastigheden til gengæld
nedsættes. Energibesparelsen
vil ligge på ca. 25% og om
kostningerne kan sænkes
med knap 15%.

Hvor meget energi
spares der?
De analyserede eksempler vi

ser, at det er muligt at spare

betydelige mængder energi

ved at tilpasse driften bedre

efter behovene. Besparelser

ne opnås stort set under op

retholdelse - og i visse tilfæl

de forbedring - af serviceni

veauet. Samtidig kan ænd

ringerne gennemføres med

uændrede eller reducerede

driftsudgifter.
Den driftsform, der først fal

der i tankerne, når der tales

om behovstilpasning og be

hovsstyring, er telebusser.

Disse viser sig imidlertid kun

at give moderate energibe
sparelser, samt at være væ
sentlig dyrere end almindelig
liniebetjening. Til gengæld
giver telebusser en betydelig
forøgelse af serviceniveauet.
Men behovstilpasning er
meget andet end telebusser.
Ved liniebetjening med rute
afvigelser, abonnementsbus
ser o.l. kan i de fleste tilfælde
opnås energibesparelser ind
en for uændret omkostnings
niveau.
Gunstigst er dog de løsnin
ger, hvor der benyttes fleksi
bel betjening (stamruter, ser
viceruter m.m.), samt for
skellige busstørrelser (store
busser, minibusser m.m.).
Her kan både spares energi -

typisk 25-50% - og spares 10-

—

15% på driftsudgifterne.
Indførelse af servicebusser
åbner mulighed for koordi
nering af den almindelige ru
tekørsel med de lovbundne
særkørsler. Herved vil det
samlede energiforbrug kun
ne falde lidt, men derudover
opnås en årlig besparelse,
som kan medvirke til at gøre
den alternative betjening me
re fordelagtig.
Specielt store besparelser kan
opnås ved at inddrage taxa
som en integreret del af den
samlede kollektive trafikbe
tjening.
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Figur 18. Telebus giver en høj service, men er dyr i drift.
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Figur 17. Forslag til stamlinier i Næstved.

Figur 19. Et samarbejde med taxa kan give store fordele. E
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Vejtrafikkens luftforurening
på mange niveauer
af Hans Bendtsen og Jørgen Madsen

Denne artikel gennemgår biltrafikkens luftforureningsmæs
sige konsekvenser på lokalt, regionalt og globalt plan.

Civilingeniør Jørgen Lund Madsen er konsulent og civilin
geniør Hans Bendtsen er ansat i Vejdatalaboratoriets tra
fikforskningsafdeling under Vejdirektoratet. De arbejder
på at skrive en grundbog om vejtrafik og luftforurening.

Luftforurenende stoffer
Den nedre del af jordens at
mosfære består af 02 (ilt),
der er en nødvendig betingel
se for dyr og menneskers liv
og udgør omkring 1/5 af
lufthavet. Helt dominerende
er N2 (kvælstof) som udgør
Ca. 80% af lufthavet. Dertil
kommer en lang række gas-
arter, der naturligt forekom
mer i små mængder.
Benzin og dieselolie består af
kulbrintemolekyler (H C)
af forskellig art. Eventuelt
med et indhold af svovl i die
selolie eller bly i benzinen.
Inden forbrændingen i køre-
tøjets motor opblandes
brændstoffet med luft. Ved
den ideelle forbrænding om-
dannes kulbrintemolekylerne
samt luftens ilt til CO2 (kul
dioxid) og H20 (vand).

HC+O2 >
CO2 + H20.

Den ideelle proces forekom
mer imidlertid aldrig. Der
emitteres altid en række an
dre stoffer, som HC (kul
brinter), CO (kulilte) og NO
(kvælstofilter). Betegnelsen
NO dækker her over den
samlede mængde af hen
holdsvis NO (kvælstofoxid)
og NO2 (kvælstofdioxid).
Kvælstoffet kommer enten
fra urenheder i brændstoffet
eller fra atmosfærens fri N2.
Specielt fra dieselmoterer

emitteres desuden partikler
og SO2 (svovldioxid). Herun
der skal nævnes bly, samt di
oxiner som kan opstå ved
forbrændingsprocessen.
Fra en typisk benzinmotor
består omkring 1% af ud
stødningsgasserne af de
ovennævnte sundhedsskade
lige stoffer. De resterende
99% fordeler sig på stoffer,
som i normale koncentratio
ner ikke er skadelige for
mennesker. CO2, der udgør
Ca. 20% af udstødningsgas
sen, er dog en såkaldt driv
husgas, og som sådan et væ
sentligt problem.

CO 80%
Bly 67%
HC 57%
NO 34%
CO2 15%
SO2 2%

Tabel 1. Transportens andel
af den samlede emission af
luftforurening i Danmark
fordelt på forskellige stoffer.

Tabel I viser det samlede
danske transportsystems bi
drag til luftforureningen
(incl, jernbane, fly og skibe).
Da den indenlandske vej-
transport anvender 90% af
den energi, der anvendes i
transportsektoren, giver dis
se tal også en god vurdering
af vejtrafikkens luftforure

Det ses af tabel 1, at for nog
le stoffers vedkommende
(CO, HC, og bly) er trafik
ken sidst i 80’erne den mest
dominerende forureningskil
de. For andre stoffer som
No er trafikken en væsentlig
forureningskilde.
Disse tal giver kun et finger
peg om de regionale og glo
bale påvirkninger, mens de
ikke kan anvendes ved vur
deringer af fordelingen lo
kalt i byerne i de enkelte ga
derum.

Effektoversigt
Stoffernes effekter kan hen
sigtsmæssigt opdeles på 3
måder.

1. Hvad bliver påvirket:
- sundhed
- økologi
- klima
- materialer

2. Hvilket geografisk områ
de påvirkes:
- lokalt
- regionalt
- globalt

3. Efter hvilken påvirk
ningstid opstår effekten:
- kort tid
- lang tid

Fig. 1. Opdeling af de
luftforurenende stoffers ef
fekter.

TRAFIKSIKKER MILJØ
MERCALIN Præfabrikerede termoplast, symboler,

I striber, bogstaver og tal, og andre
MercaliflveJstribeProdukter

Postbox 92
ÇPRODUICTER 40Hed94

Telefax 42 26 92 93(Tidligere: Nørtott S. Agentur ApS)
ning.
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Ved »sundhed« menes på
virkninger af menneskers
sundhed, økologiske effek
ter er påvirkninger af natu
ren bredt forstået, og effek
ter på materialer er påvirk
ninger af bygningsværker,
kulturgenstande m.v.
De lokale effekter, der skyl
des høje luftforureningsni
veauer langs en vej, kan af
grænses til påvirkninger, der
kun sker i umiddelbar nær
hed af kilden. D.v.s. påvirk
ninger af mennesker, økolo
gi og klima eller materialer
tæt på vejen. De regionale
effekter er påvirkninger der
rammer mennesker, økologi
og klima eller materialer i en
geografisk afgrænset afstand
fra luftforureningskilden. De
globale effekter rammer
jordkloden og dens økologi
og klima som helhed.

Sundhedseffekter
CO (kuldioxid) dannes under
forbrændingsprocessen i en
bilmotor. CO bindes meget
kraftigere end ilt til blodets
hæmoglobin, og hæmmer
derved blodets ilttransporte
rende egenskaber. Dette
medfører nedsat ijttilførsel
til vævene, og rammer især
de organer der kræver megen
ilt, hvilket gør at hjertet, det
centrale nervesystem og fo
stre er særligt påvirkelige.
Personer med hjerte-kar-
sygdomme er særligt udsatte,
og må formodes at opleve
gener ved længere tids op
hold i CO forurenet luft, fx.
i stærkt trafikerede byområ
der. Meget høje CO koncen
trationer kan medføre kvæl
ning, men de optræder kun
hvor en bilmotor er i drift i et
lokale uden udluftning.
NO (kvælstofoxider) dannes
hovedsagelig ved afbrænding
af fossilt brændstof, bl.a. i
bilmotorer. Størstedelen af
kvælstofoxiderne udsendes
som NO, som så gradvist
orndannes til NO (kvælstof
dioxid) ved en iltningsproces
med atmosfærens 03 (ozon).

5 til 10% af bilernes NO
emission består dog direkte
af NO2. NO2 er et stof der
kan påvirke luftvejene og
lungefunktionen hos menne
sker. Børn, astmatikere og
personer med kronisk bron
kitis synes at være mere føl
somme over for NO2-
påvirkning end raske voksne
personer. Blandt disse føl
somme grupper kan der op
træde forøget hyppighed af
akutte luftvejssygdomme i
forbindelse med påvirkning
med NO2. Flere forsøg har
vist en påvirkning af lunge
funktionen selv ved kortere
tids eksponering med relativt
lave koncentrationer af NO2.
Koncentrationerne af NO
(kvælstofmonoxid) kan ikke
komme op på niveauer, der
er kritiske for mennesker i
forbindelse med forurenin
gen fra vejtrafik.
03 (ozon) dannes via kemi
ske reaktioner mellem NON,
og HC under indflydelse af
sollys. Da biltrafikken især i
byer er en væsentlig kilde til
luftens indhold af NO og
HC, medvirker trafikken
indirekte til dannelsen af 03.
O3-niveauet er meget afhæn
gigt af meteorologiske for
hold. Målinger viser at 03

niveauet generelt er højere i
landområder end i byområ
der. Det skyldes, at det ud-
slip af NO, der findes fra bi
ler i byområder, reagerer
med 03 og danner NO2. Selv
kort tids påvirkning med 03
kan give anledning til øjenir
ritation, hovedpine og luft
vejsirritationer hos en ikke
ubetydelig del af befolknin
gen. Mennesker med kroni
ske lidelser er særligt udsatte.
Det bly som er tilsat benzin
en, udsendes med udstød
ningsgassen til omgivelserne.
Blyforbindelser indvirker på
det bloddannende væv og på
nervesystemet. Børn er sær
ligt følsomme over for bly-
forbindelser, der kan give al
vorlige påvirkninger af hjer
nen og centralnervesystemet.
Bly ophobes i kroppen. Flere
undersøgelser har vist, at en
høj blybelastning bl.a. påvir
ker børns indlæringsevne og
deres koncentrationsevne.
En dansk undersøgelse har
kunnet påvise en sammen
hæng mellem blyindholdet i
børns mælketænder og intel
ligenskvotient, hvor blyind
holdet i tænderne igen kan
henføres til i hvilken afstand
fra trafikerede veje børnene
er opvokset. Det bly, der ud-

sendes fra biltrafikken, giver
både anledning til en direkte
eksponering via indånding
samt en inddirekte ekspone
ring via føden (fx. grøntsa
ger, der kan være forurenet
med deponeret bly). Små
børn vil desuden kunne få et
ekstra bidrag ved at slikke på
støvbefængte ting eller spise
jord på legepladser og i par
ker, der ligger nær trafikere
de veje.

Kuibrinter
Betegnelsen HC (kulbrinter)
dækker over en meget stor
gruppe af stoffer, der kan
dannes af kulmolekyler og
brintmolekyler (H Cy). De
HC’ere der emitteres fra bi
ler består dels af uforbrændt
brændstof og dels af stoffer,
som dannes under selve for-
brændingen i motoren. HC
fordamper fra køretøjet
bl.a. i forbindelse med tank
ningen på servicestationerne.
Nogle grupper af HC’ere er
luftvejsirriterende og vil
sammen med NO2 og 03 ud
gøre en del af den samlede
belastning, som især kan på
virke særligt udsatte grup
per, der i forvejen har kroni
ske luftvejsledelser.
Andre grupper af HC’ere, de

Fig. 2. Mennesker der færdes i trafikerede gaderum udsættes for mange forskellige

stoffer.NO + 03 >N02 + 02.



såkaldte polycycliske aroma
tiske kuibrinter (PAH) samt
benzin m.fl. er potentielle
carcinogener, dvs. potentielt
kræftfremkaldende. Både
emissionen fra benzin- og
dieselkøretøjer indeholder
carcinogene stoffer. Indhol
det af carcinogene stoffer er
dog væsentligt højere pr.
kørt kilometer for dieselkø
retøjer, end det er for ben
zinkøretøjer.
For de potentielt kræftfrem
kaldende stoffer er eventuel
le akutte gener af mindre be
tydning. Det er primært
langtidseffekten, der er af in
teresse. Man regner ikke
med, at der findes nogen
nedre grænseværdi for de
kræftfremkaldende effekter,
idet selv en meget lav ekspo
nering over en lang periode
kan medføre effekter.
PAR’en, der bl.a. er bundet
til partikler, medfører i såvel
dyreforsøg som i epidemio
logiske undersøgelser en for
øget forekomst af lunge
kræft.
Endelig er der nogle grupper
af HC’ere der kan give an
ledning til luftgener.

Partikler
En væsentlig del af luftens
støvindhold i byområder
stammer fra biltrafikken.
Hovedparten er slitagepro
dtTkter fra vejbane, bildæk
og bremsebelægninger. Ud
stødningsgasserne, især fra
dieselkøretøjer, giver også et
væsentligt bidrag til den
samlede partikelforurening.
Den interesse, der knytter sig
til partikler (støv og sod (de
sorte partikler)) skyldes pri
mært disses evne til at binde
potentielt giftige stoffer, som
bl.a. de uforbrændte HC’ere.
Mennesker der udsættes for
partikelbelastning vil kunne
få irritationsfornemmelser i
øjne og luftveje. Nogen
egentlig akut sundhedseffekt
kan dog kun forventes hos
personer med kroniske luft-
vej slidelser. Den reelle risiko
ligger derimod i en langtid
spåvirkning med potentielt

kræftfremkaldende stoffer
som selvstændige PAR-
partikler og specielt med
PAH-forbindelser bundet til
andre partiklers overflade.
Dioxin er en betegnelse for
en gruppe stærkt giftige stof
fer, der er dødelig i selv me
get små mængder. Der er på
vist dioxiner i emissionen fra
biler, der anvender blyholdig
benzin. Arsagen er formo
dentlig, at der sammen med
blyet tilsættes dikloreton, der
har til formål at omdanne
blyet til flygtige forbindelser,
således at det ikke afsættes i
motorens forbrændingskam
mer. Efterhånden som blyfri
benzin bliver mere alminde
lig vil dette problem og blyet
gradvist forsvinde. Men ben
zinen vii formodentlig blive
tilsat andre stoffer, som vil
kunne have nogle sundheds
mæssige effekter.
I det foregående er de enkel
te stoffers mulige effekter på
mennesker gennemgået. I
virkeligheden udsættes men
nesker for en påvirkning af
mange forskellige stoffer
samtidig. I sådanne tilfælde
kan de enkelte stoffer tilsam
men have en større effekt på
mennesker, end de har en
keltvis. Dette er et felt, hvor
der idag ikke er gennemført
særlig mange undersøgelser.

Fundet af dioxin i emissio
nen fra biltrafikken er en re
lativ ny opdagelse. I fremti
den vil det kunne forventes
at forskningen fremkommer
med nye resultater, der evt.
kan påpege hidtil ukendte
stoffer i udstødningsgassen,
klarlægge ukendte kemiske
omdannelsesprocesser i luf
ten eller påvise nye
sundhedseffekter på menne
sker. Sådanne forskningsre
sultater viii fremtiden kunne
stille nye krav til arbejdet
med vejtrafik og luftforure
ning.

Miljøstyrelsens vurdering
I Orientering nr. 3 1989 fra
Miljøstyrelsen (3) konklude
res følgende:
»Luftforureningen i Dan-

mark er årsag til sundheds-
skadelige effekter. Dels er
der tale om akutte gener i
form af irritation af øjne og
luftveje, dels kan kræftfrem
kaldende stoffer medføre
skader på længere sigt. Mens
kulilte må anses for en fak
tor af mindre betydning, er
især emission af kvælstofoxi
der sundhedsmæssigt betæn
kelig. Blandt kulbrinterne vil
nogle kunne forårsage slim-
hinde-irritation, mens andre
kan have en kræftfremkal
dende effekt. Både benzin-
og dieseldrevne køretøjer bi
drager til denne luftforure
ning, men anvendelse af ka
talysator på benzindrevne
køretøjer vil kunne nedbrin
ge forureningen betydeligt.«

økologiske effekter
Luftforureningsemissionen
fra vejtrafik kan have økolo
giske effekter både på lokalt,
regionalt og globalt niveau.
På hvilket niveau et stof vir
ker, afhænger af dets kemi
ske egenskaber, hvordan det
kemisk reagerer med andre
stoffer i luften samt, hvor
lang tid forandringen af stof
fet tager.
De lokale effekter opstår,
når høje luftforureningsnive
auer forårsager en akut for
giftning af vejens umiddel
bare omgivelser.
Regionalt virkende stoffer
har ofte en langtidseffekt på
et område, der kan variere
fra nogle få kvadratkilorne
ter til et helt kontinent.

Tabel 2. Luftforurenende
stoffer fra vejtrafik og deres
effekt på de økologiske sy
stemer. (5)

De gLobalt virkende stoffer
har en effekt på jordklodens
samlede økologiske system.
I tabel 2 vises en oversigt
over nogle forskellige luftfo
rurenende stoffer fra vej tra
fik, samt deres eventuelle
økologiske effekter på for
skellige geografiske lokalite
ter. Det ses, at de enkelte
stoffer har en virkning på
meget forskellige geografiske
områder. I det følgende gen
nemgås de økologiske effek
ter på de enkelte geografiske
områder.

Lokalt
NO fra bilernes udstødning
kan påvirke beplantningen i
vej enes umiddelbare nær
hed. Beplantningen kan dog
neutralisere NON, hvis ikke
koncentrationerne bliver for
høje.
Bly samt HC bundet til
partikler kan afsættes på og
optages i planter. Det kan
have en negativ effekt på
mennesker, hvis der er tale
om frugt og grøntsager. I
Sverige findes en vejledning
om, at der ikke bør dyrkes
fødevarer i en afstand af un
der 25 m. fra overordnede
veje med over 3000 køretøjer
i døgnet, for at begrænse
denne sundhedsskadelige ef
fekt. Er trafikken på mere
end 20.000 køretøjer i døg
net bør sikkerhedsafstanden
på 25 m. forøges, efter en
nærmere vurdering.

Endelig skal det nævnes at
03 har en væksthæmmende
effekt på beplantning. 03
dannes som tidligere omtalt
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Stof Geografisk Lokalitet

Lokalt Regionalt Globalt

CO2 x
Bly X X

N0 X X

03 X X X

S02 X X

HC X X X
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ved fotokemiske reaktioner
mellem N0 og HC, der beg
ge emitteres fra vejtrafikken.
03 anses som den mest be
tydningsfulde planteskaden
de luftforurening. Høje 03
koncentrationer kan føre til
nedsat vækst, ændrede
vækstmønstre, tidligt blad-
fald samt eventuelt til skader
på bladene.

I Orientering nr. 3 1989 fra
Miljøstyrelsen (3) siges føl
gende:
»Sammenfattende må man
sige, at koncentrationerne i
byområder af stofferne NO2,
03 og S02 ligger på niveauer,
som menes at kunne påvirke
vegetationen i parker, haver,
rekreative anlæg m.v. i nega
tiv retning. I landbrugsområ
der menes S02 og NO,- kon
centrationerne ikke at med
føre direkte skadevirkninger.
Derimod er det vist, at der
episodevis forekommer kon
centrationer af O3 som på
virker væksten af adskillige
af vore landbrugsafgrøder.«

Regionalt
På landsplan bidrager biler
ne med en væsentlig andel af
de fleste forurenende stoffer.
Selv om de udsendes i lav
højde, vil de indgå i luftmas
sen og kunne transporteres
over lange afstande.
Træer og planters liv i skove
og på marker består af nogle
komplicerede biologiske pro
cesser, der er dele af det sam
lede økologiske system.
Luftens indhold af NON,
hvoraf 34% kommer fra tra
fikken, afsættes løbende på
jordoverfladen, samt på søer
og have. Dette NO har en
forsurende virkning på jord
bund og vandområder.
Umiddelbart har kvælstoffet
i NO, en gødende effekt i
forhold til træer og planter.
Men såfremt økosystemerne
bliver »mætte«, så ophører
fx. skoven med at reagere på
nitratdepositionen med øget
tilvækst, og der vil istedet
optræde en udvaskning af
næringssalte fra jorden, som
efter en periode vil hæmme

skovens vækst. Ifølge sven
ske vurderinger (5) så kan de
skandinaviske økosystemer
på langt sigt tåle en kvælstof-
deponering på 10 til 20 kilo
pr. hektar pr. år. Sidst i
80’erne ligger den aktuelle
deponering af kvælstof i Sve
rige allerede på 15 til 25 kilo
pr. hektar pr. år.
NO2 reagerer med vand i luf
ten og omdannes til salpe
tersyre som sammen med
SO,, omdannet til svovlsyre

bidrager til den såkaldte for
suring.
Forskellige internationale
undersøgelser peger på at
kvælstofdeponeringen og sy
reregn på længere sigt giver
skader på skovene, lige som
det vurderes, at en stor del af
de observerede skader på de
europæiske skove skyldes
luftens indhold af N0.
Luftens indhold af NO bi
drager ligeledes til forsurin
gen af vandløb og søer.

Globalt
Middeltemperaturen på jor
den afhænger af hvor meget
energi, som stråler ind mod
jorden gennem atmosfæren,
og hvor meget der igen ud
stråles. Når der er balance
mellem ind- og udstrålingen
så er temperaturen konstant.

Indstrålingen består primært
af ultraviolet lys, der er kort
bølget, hvorimod udstrålin
gen består af infrarød var-

Fig. 3. Luftforureningen kan have en effekt pd bevoksningen i vejens nærhed.

Fig. 4. Det vurderes at en stor del af de observerede skader pd de europæiske skove

skyldes luftens indhold af NOE.
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mestråling, der er langbøl
get.
I de øvre luftiag ligger 03-
laget som beskytter mod det
ultraviolette lys. Udstrålin
gen af infrarøde varmestrå
ler hæmmes af forskellige
gasser i øvre luftlag. Det
drejer sig bl.a. om CO2, fre
onforbindelser samt metan.
Disse gassers reducerende ef
fekt på energiudstrålingen
fra jorden kaldes drivhusef
fekten. CO2 bidrager med
godt 50% af den del af driv
husgasserne, der skaber uba
lance i jordens globale ener
gisystem. CO2 dannes ved al
afbrænding af fossilt brænd
sel, så derfor har verdens
energiforbrug en stor betyd
ning for udviklingen af driv
huseffekten. Da trafikken
bidrager med ca. 15°lo af
CO2-udslippet i Danmark, så
har denne sektor også en be
tydning for løsningen af
problemerne omkring den
globale drivhuseffekt.
En del af jordens CO2 er
bundet i klodens skove. Hvis
skovskaderne bl.a. forårsa
get af NO-udslippene, bliver
så store, at skovens vækst
hæmmes, vil skovene ikke
kunne binde mængden af frit
CO2 og dermed forøges
drivhuseffekten. På denne
måde kan NO-udslippene,
også fra vejtrafikken, indi
rekte have en global effekt.

Materialenedbrydning
Luftforureningen fra biler
samt fra andre kilder udgør
en fare for dele af den dan
ske kulturarv, idet luftforu
reningen har en nedbrydende
effekt på materialerne i man
ge kulturelle mindesmærker
så som bygninger og statuer.
Luftforureningen angriber
de fleste materialer. Især
bløde stenarter som sandsten
samt kalksten og marmor er
stærkt udsatte. Disse stenar
ter er opbygget af små mine
ralkorn, der holdes sammen
af et kalkholdigt bindemid
del. Når disse stenarter ud
sættes for luftforureningen,
så angriber sure svoviforbin

delser (bl.a. dannet af SO2-
forureningen) kalken i en ke
misk proces, der ændrer bin
demidlet til gips. Den sam
menbindende effekt forsvin
der og stenen pulveriseres.

Det har vist sig, at denne
proces i høj grad forstærkes
hvis der findes NON, i luften.
Materialenedbrydningen kan
gå op til 10 gange hurtigere
hvis der er NO i luften. Da
en del af den samlede NON,
forurening stammer fra vej t
rafikken, så har bilerne en
betydning for nedbrydnin
gen af historiske bygninger
o.l. Langs trafikerede veje i
byområder stammer typisk
60 til 80% af luftens indhold
af NO fra trafikken, så her
har bilerne en væsentlig be
tydning for forekomsten af
bygningsskader.
Dette har bl.a. medført, at
myndighederne i Stockholm
forsøger at tage hensyn til
beliggenheden af historiske
bygninger, når der planlæg
ges nye vejanlæg samt trafik
omlægninger.
Også hårde stenarter påvir
kes af luftforureningen. Li
gesom der er konstateret ska-

der på statuer og andre min
desmærker af metal.

Grundbog
På Vej datalaboratoriet udar
bejdes der i vinter en grund-

bog om trafik og luftforure
ning. Denne grundbog vil be
skrive forskellige strategier,
som kan vælges i arbejdet
med at reducere vej trafik
kens luftforureningsmæssige
konsekvenser. Der fortages
en vurdering af, hvad rege
ringens beslutning om at stil
le krav, der betyder at nye
personbiler i 1989/90 forsy
nes med en såkaldt katalysa
tor, vil betyde. Endelig gen
nemgås en række planlæg
ningsmetoder og styrings
midler, der kan anvendes i
kommuner og amter.
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Fig. 5. Sandsten pd Amalienborg, der er angrebet af luftforurening.
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Svinninge - en stationsby i
Nordvestsjælland - gennem-
skæres på langs af landevej
522 (ca. 1,7 km) mellem Hol
bæk og Viskinge (en del af
sekundærrute 155). Det er
den gamle hovedvej mellem
København og Kalundborg.
Den var meget trafikeret ind
til »Skovvejen« (primærrute
23) blev åbnet i midten af
70’erne. Arsdøgntrafikken
(1988) ligger mellem 3.500 og

6.300 afhængig af hvor på
strækningen man ser.
Når trafikanterne - læs bili
sterne - kom til denne by, op
levede de, at kørebanen fra
at have været 6 m bred (hertil
kommer cykelbaner på hver
1,5 m) udvide sig til Ca. 10 m.
Det indbød næsten til at sæt
te farten op - samtidig med
at disse 10 m også skulle
rumme cyklister og parkere
de biler.

Sådan et bredt kørebaneare
al - kun afmærket med en
punkteret midtlinie - gav u
trykhed hos cyklister og fod
gængere. Sidstnævnte havde
problemer med at overskue
om de kunne nå over til det
modsatte fortov i sikkerhed.
I årenes løb har der været
talt meget om, hvad man
kunne gøre i Svinninge:

- En forlægning af lande
vejen nord om byen.

- Midterhelle igennem hele
byen, for på den måde at
fartdæmpe. Samtidig
skulle der anlægges par
keringpladser og buslom

Hastighedsmålinger
Gennem en årrække har ha
stighedsmålinger vist, at gen
nemsnitshastigheden i begge
retninger gennem byen har
ligget på ca. 80 km/t, og en
kelte køretøjer har kørt med
hastigheder over 100 km/t.
Ændringen af de generelle
hastigheder fra 60-50 km/t i
byzoneområder i oktober
1985 medførte ikke en ned
sættelse af gennemsnitshas
tigheden, som var registrer
bar.
Utallige hastighedskontroller
har ikke haft en egentlig ef
fekt ud over kontroldagene,
og det var derfor åbenbart,

________

TLF. 62 50 10 16 ,f/1/ FAX 62 50 20 45

________

Fra gennemfart til hensynsfart i
Svinninge
at kommuneingeniør Ole Guldager, politiinspektør Ole Steen,

distriktsvejingeniør Hans Bremholm og ingeniør Frank Hagerup.

Forsøg med en billigere form for miljøprioriteret gennemfart.

Her berettes om et sam arbejde mellen Svinninge kommune, Holbæk

Politi og Vestsjællands amts vejvæsen om anlæg at 3 heller og æn

dring af kørebaneafmærkninger på landevejen gennem Svinninge i

Nordvestsjælland, samt markedsføring at dette.

mer.

VEJMARKERI NG
A/S LANGELANDS KEMISKE FABRIKKER

VEJAFSTRIBNING . VEJSTRIBEMASKINER . STRIBEMATERIALER . REFLEXMATERIALER
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at vejanlægget måtte ombyg
ges på en eller anden måde
for fysisk af tvinge hastighe
den ned på det lovlige og for
svarlige niveau.

Blomsterkasser og brøndrin
ge på kørebanen
I sommeren 1985 gennem
førtes et forsøg med opstil
ling af blomsterkasser,
brøndringe m.v. på køreba
nen, således at biltrafikken
måtte »zig-zag<(-køre gen
nem byområdet. Dette med
førte en markant nedsættelse
af hastigheden og skabte
tryghed blandt de svage tra
fikanter. Stort set alle var til
fredse med ordningen, idet
de erhvervsdrivende dog sav
nede parkeringspladser. Da
forsøget ophørte, øgedes

hastigheden øjeblikkeligt til
det tidligere uacceptable niv
eau.
Efter at dette forsøg var ud
ført og projektet i Ugerløse
gennemført, var der i amts
kommunen en politisk vilje
til, at der også skulle laves en
form for miljøprioriteret
gennemfart i Svinninge.
De senere års stramme an
lægsokonomi for amtsvejvæ
senet har gjort det nødven
digt at »pille en miljøpriori
teret gennemfart i Svinninge
ud af vejplanerne, da vej-
strækningen ikke er udpeget
som »sort plet.

Anlæg af tre heller - og hvad
deraf fulgte
På baggrund af forslag fra
kommunen om at etablere

sikre overgange for forgæn
gere besluttede amtsrådets
udvalg for teknik og miljø i
juni 1989, at der skulle an
lægges 3 heller med tilhøren
de fodgængerfelter på
Hovedgaden i Svinninge i ef
teråret 1989.
Dette projekt blev forelagt
Holbæk Politi til godkendel
se. Politiet godkendte pro
jektet med en bemærkning
om, at der samtidig med an
læg af de 3 heller burde ænd
res på korebaneafmærknin
gen gennem hele Svinninge
by.
I løbet af kort tid afholdtes
nogle møder, hvorunder føl
gende hovedtræk i en af
mærkning af kørebanen blev
aftalt mellem amtsvejvæse
net, politi og kommune:

- 2 vognbaner med en bred
de på 5,5 m (2 x 2,75)

- 2 cykelbaner med en
bredde på 1,5 m (incl. 30
cm kantlinie)

- Resterende areal afmær
kes som parkeringsareal,
buslommer og spærrefla
der.

- Igennem hele byen skulle
der være dobbelt optruk
ne spærrelinier, så over
haling blev ulovliggjort.

I begyndelsen af oktober
blev forslaget hastebehandlet
i amtskommunens tekniske
udvalg.
Vi skitserede lidt på projek
tet og startede anlægsarbej
det inden for en uge efter
godkendelsen.

Markedsføring
Da arbejdet var blevet ud
ført, opstod der behov for
information om, hvorledes
anlægget skulle bruges. Det
blev derfor besluttet at lave
en folder til husstandsom
deling i kommunen som be
skrev anlægget.
Derudover var der ønske om
at opstille to plancheudstil
linger. Tidsfristen for dette
arbejde var meget kort.
Efterfølgende blev der ned
sat en »reklamegruppe<, be
stående af repræsentanter

fra politi, amtsvejvæsenet og
kommune bistået af en
mindre konsulenthjælp fra
amtskommunens informati
onsmedarbejder.
Dette samarbejde var særde
les tæt og fantastisk produk
tivt set ud fra det aktuelle
projekt, idet der ved tidsfri
stens udløb var tilvejebragt
to ens plancheudstillinger i
henholdsvis bibliotek og
kommunekontor, en brochu
re til husstandsomdeling

i SVINNINGE

fra

GENNEMFART

til

HENSYNSART

Fjecens forside

I SVINNINGE

GENNEMFART

HENSYNSFART

Før

Nu Plakaten.



36 DANSK VEJTIDSSK RIFT NR.4 • 1990

samt en god pressedækning.
Arbejdet med pjecen var et
interessant arbejde. Det var
noget vi ikke havde prøvet
før. Vi skulle lære - kort og
tydeligt - med få ord, få bil
leder og streger at formidle
et budskab.
Vi endte med at udforme den
som en trefløjet dobbeitsidet
pjece, d.v.s. der var 6 sider,
der kunne være tekst og bil
leder på.
Som slogan og blikfang for
plancheudstillingerne fik vi
en medarbejder fra amts-
kommunens landskabsafde
ling til at lave en plakat.
Lanceringen blev foretaget
under det fælles motto: Svin
ninge - fra gennemfart til
hensynsfart. Ordet »HEN-

SYNSFART< blev lanceret
fordi det var meget beskriv
ende for den tilstand, der
skulle opnås, og der blev ik
ke skelet til eventuel
sprogforurening og påtale
fra SSV og Rådet for større
færdselssikkerhed, men
gruppen har til gengæld ikke
taget rettigheder over ordet,
så det er til fri afbenyttelse.
Formålet med kampagnen
var at skabe opmærksomhed
om ændringen hos byens
borgere og at lære bilisterne
at anvende anlægget.
Denne nye opgave - informa
tion - oplevedes som meget
interessant; men også meget
vanskelig for en tekniker
med fastlåst tankegang om
teknik og penge. Der blev

formentlig begået alle de fejl
der kunne, men der er draget
nogle erfaringer fra arbejdet,
så den næste kampagne kan
produceres lidt bedre og lidt
hurtigere. Og den næste
kampagne kommer nu, der
er taget hul på informations
området, for omkostninger
ne er begrænsede. Hos de
implicerede parter er der ik
ke tvivl om, at såvel politi,
som amtsvejvæsen og kom
mune har brug for positiv re
klame og åbenhed om de for
skellige tiltag på vej området.
I midten af november måned
1989 var anlægsarbejderne
færdige, de to plancheudstil
linger åbnet og husstand
somdeling af folderen var
udført. Udstillingerne var
åbne i måned.

økonomi
Etablering af den beskrevne
»HENSYNSFART kostede
ca. 570.000 kr. Hertil kom
mer 30-40.000 kr. for mar
kedsføring (incl, lønninger
m.v.).
Med andre ord kostede det
samlede projekt i Svinninge
ca. 600.000 kr.

Umiddelbare erfaringer
Ændringen af kørebaneaf
mærkningen medførte, at
det visuelle billede af Hoved
gaden i sin helhed fremstår
om et snævert og kanaliseret
vejanlæg, der nødvendiggør
en væsentlig nedsættelse af
hastigheden under gennem-
kørsel.
Effekten udeblev ikke. En
række efterfølgende kontrol-

målinger af hastigheden i de
cember 1989 med skjult ra
dar i positioner i hver ende af
byzoneområdet og midt i by
en viste, at gennemsnitsha
stigheden midt i byen var ne
de på 55 km/t og i yderposi
tionerne mellem 66 og 69
km/t. Af det samlede antal
kontrollerede køretøjer på
548 kørte kun 9 over 65
km/t, og højeste hastighed
var 76 km/t.
Spørgsmålet er så, om denne
effekt er permanent eller

ændrer sig i tiden fremover.
For at belyse dette, er det af
talt, at der skal foretages
kontrolmålinger med bestem
te intervaller i en længere
periode fremover. Samtidig
med, at der foretages auto
matiske dognmålinger af tra
fikudviklingen og hastighe
den med stationært udstyr til
en nærmere analyse.
Der er tale om et forsøg, som
man kan stille store forvent
ninger til. Holder den kon
staterede effekt sig nogen
lunde, er der opnået et abso
lut tilfredsstillende resultat,
som delvis kan sammenlig
nes med effekten af de miljø
prioriterede gennemfarter,
der er etableret med et om
kostningsniveaum, som er
10-20 gange større pr. anlæg.
Tilsvarende afmærkning vil
kunne anvendes mange ste
der med god effekt, og kun
ne måske på længere sigt
blive obligatoriske i byzone
områder, hvor det eksiste
rende vej anlæg muliggør det.
En god idé som de lokale
færdselssikkerhedsgrupper i
amter og kommuner kunne
arbejde med i relation til den
nylig udsendte færdelssik
kerhedspolitiske handlings
plan.
I den kommende tid følges
projekt »HENSYNSFART<
nøje af politi og amtsvejvæ
sen med henblik på vurde
ring af om effekten også hol
der i længden. Når resultatet
heraf kendes vender vi tilba
ge her i Vejtidsskriftet.

oven. Foto: Søren Holmberg.
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Gør valget let:

SM KOMPAKT
TRAKTOR

Dansk produceret

SVENNINGSENS
Maskinforretning as

Tømmerupvej 13-15, DK-2770 Kastrup. Tlf. 31 50 29 02
Telex 31 375 SMTRAC Telefax 31 50 53 77

Afd.: SM Service Center, Danmarksvej 35
DK-8660 Skanderborg. Tlf. 86 52 42 11

MAMMOUTH SPREDEAUTOMAT

Grundlagt 1861
HOLDER Iraktorer

Medlem af



Alle ved, hvordan en gravemaskine ser ud. På E’90
kan du se den i funktion - sammen med bl.a. kraner,
lifte, pumper, fejemaskiner, larvebånd, laserudstyr,
rotorblink og personsogere. Og hvad din branche
ellers gør brug af i det daglige arbejde.
E’90 adskiller sig aktivt fra andre fag messer - ved
at være aktiv! At det så oven i købet er Nordeuro
pas største fagmesse for materiel, teknologi og
know-how til jordflytning og gravearbejde, er et
ekstra plus, der gør den et besøg værd.
Fremtiden er krævende! Kom og få et indblik i,
hvordan du tackler den bedst muligt.

MESSECENTER HERNING
Telefon 97 12 60 00

- gør noget aktivt for dansk erhvervsliv

Besøg E’90
den
arbejdende
fagmesse fo
entreprenørbranchen

E’90 den 16. - 19. maj
åben daglig fra kl. 10 - 18

-
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Focus på entreprenørmaskiner

»Det er grav alvorligt« - siger
de danske ledningsejere, som
årligt får ødelagt kabler og
ledninger for op mod 100
millioner kroner. For os er
det nu et spørgsmål om hold
ningsændring og større re
spekt for anden mands ej en
dom, mere end hvem der er
skyld i de mange graveska
der.
Når du som forbruger køber
energi f.eks. i form af el,
gas, vand, fjernvarme eller
TV, er forsyningssikkerhe
den sat i højsædet.
Ingen tænker ret meget på,
at forsyningssikkerheden ik
ke alene er afhængig af en
troværdig og stabil leveran
dør. Andre udefra kommen
de hændelser som katastro
fer, ulykker, materiale- og
kvalitetsforringelser er situa
tioner, som vanskeligt kan
forudses og forhindres.
Men alt for mange gange op
lever vi som forbrugere, at
der pludselig opstår sort TV-
skærm - hvis det er midt i en
fodboldkamp, er det lige ved
at være den største katastro
fe, der kan ske - strømsvigt
stopper hjemmets øvrige

energiforsyninger til lys, var
me, vand og telefon. Ja selv
alarmcentralen 000 kan ikke
råbes op. Vi mennesker kan
pludselig opleve den totale
afmagt også i livstruende si
tuationer. På arbejdspladsen
opleves forsyningssvigt på en
lidt anden måde. Arbejdet
går i stå, akkorder kan ikke
holdes og medarbejdere sen
des hjem. Kommunikations
systemet bryder sammen. In
gen telefon, telefax, telex el
ler EDB medfører, at pro
duktionen forsinkes, øde
lægges, går tabt, og at virk
somheden mister ordrer.
Uforskyldt og unødvendigt
driftstab for virksomheden.
Med andre ord. Forsynings
svigt kan påføre samfundet
unødvendige gener, skabe
livsfarlige situationer, koste
menneskeliv, tragedier, tid
og penge.
Det må stoppes her og nu.
Ingen kan være tjent med, at
det danske samfund fortsat
skal acceptere de unødvendi
ge stigende gener og omkost
ninger, som bl.a. skyldes
ubetænksomhed og mang
lende information.

¾ mio kr. for én graveskade
Det er ikke 10 m vandled
ning, der koster det store be
løb. Her er det mere gener og
følgevirkninger, der tæller.
Den højteknologiske udvik
ling medfører et stigende an
tal mere komplicerede og
kostbare kabler og lednin
ger. I 1989 oplevede vi de
første større omkostnings
krævende kabelbrud. Brud-
det på et lyslederkabel skabte
bl.a. telefonkaos og en er
statning på godt kr.700.000.
Følgevirkningerne i form af
driftstab m.m. kan umuligt
gøres op i kroner og øre.
Derimod kan det med sikker
hed gøres op, at over 150.000
TV-seere, 40.000 telefona
bonnenter og et stort antal
EDB-brugere fik afbrudt
forbindelsen med omverde
nen.

Hvorfor sker der så mange
overgravninger?
Skadevolderen er en person
med spade, gravemaskine el
ler et jordboringsudstyr.
Mange overgravninger må
betegnes som ren og skær
uheld samt uvidenhed om,

hvordan man skal forholde
sig før, under og efter en
gravning, hvor der er place
ret kabler og ledninger.
Der er nogle graveregler og
afstandskrav, som skal over
holdes. I for stor udstræk
ning undlader gravesjakket
at håndgrave omkring selve
ledningerne, og pludselig har
gravemaskinen grebet fat i
ledningen.
Ofte har skadevolderen
glemt at indhente de nødven
dige oplysninger hos led
ningsejerne. Det forekom
mer også, at gravesjakket
har fået mangelfuld eller slet
ingen information før igang
sættelsen af graveopgaven.
Desværre bliver graveregler
ne ikke altid respekteret, og
desværre ligger kabler og
ledninger ikke altid der, hvor
man tror, eller der, hvor led
ningsejeren har anvist.

Ekstraordinært høje forsik
ringspræmier
Følgevirkningerne af grave-
skader giver også udslag på
forsikringsområdet. Skade
volderen vil i højere grad op
leve at måtte betale en større
og større del af de skader,
han udøver.
Generelt vil det på forsik
ringsområdet betyde, at de
berørte grupper/brancher
pålægges ekstraordinært
høje præmier.

ø
I dagene 16.-19. maj afholdes der i Messecenter Herning E’90 - en ar
bejdende fagmesse for entreprenørbranchen. Vi vil benytte lejlighe
den til her i Dansk Vejtidsskrift at sætte focus på maskinsiden i vej
sektoren. I det følgende omtales en række af de nyheder, der præsen
teres på messen, sammen med artikler om bl.a. materielforvaltning.
Det har selvsagt ikke været muligt at medtage alle nyhederne på
messen i dette blad. En del at det righoldige udvalg med interesse for
vejsektoren vil blive bragt i kommende numre.

Red.

Graveskader
Presse- og informationschef Torben Alstrup-Nielsen, formand for »Ar
bejdsgruppe ved forebyggelse af arbejdsskader.

Forebyggelse af graveskader skal øge forsyningssikkerheden.
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I værste fald kan det blive et
problem for skadevolderen
at finde et forsikringssel
skab, som overhovedet vil
have noget med ham at gøre.

Forebyggelse af graveskader
sker via information
De danske ledningsejere har i
et fællesudvalg »FULS« be
sluttet, at der skal gøres no
get for at undgå de mange
unødvendige graveskader.
Der er nedsat en »arbejds
gruppe vedrørende forebyg
gelse af graveskader«.
Det er FULS’ opfattelse, at
forebyggelse af graveskader
ikke lader sig gøre via større
erstatningskrav og bøder til
skadevolderen. Det er
FULS’ overbevisning, at
forebyggelse af graveskader
skal gøres via information og
holdningsændring. Der skal
skabes større forståelse og

respekt omkring de økono
miske, samfundsmæssige
problemer og følgevirknin
ger som en graveskade for
volder.
Arbejdsgruppen har hos
samtlige ledningsejere iværk
sat en registrering af grave-
skader for 1989 og 1990. En
lignende undersøgelse i 1979
viste, at de årlige graveska
der nærmede sig Ca. 70 mio
kr. Med de nye kabeltyper
kan det frygtes, at de årlige
omkostninger beløber sig til
100 mio kr. om året.
For at gøre opmærksom på
problemet omkring grave-
skaderne har arbejdsgruppen
deltaget på Cable & Pipe ‘89.
Næste arrangement bliver
entreprenørfagmessen, ‘90,
hvortil der er udarbejdet en
brochure, som bl.a. fortæller
om graveskadeproblemet.
Til PR-arbejdet er der frem-

stillet en lille mærkat »Det er
grav alvorligt!«.
Under E’90 arrangeres der i
samarbejde med Entrepre
nørforeningen et minisemi
nar under emnet »Hvordan
forebygger vi mod graveska
der?«.

Effektiv ledningspåvisning
nødvendig
Det må på landsplan være en
oplagt opgave for de danske
ledningsejere at finde sam
men om en effektiv og ensar
tet ledningsregistrering.
Hver for sig har myndighe
der, organisationer og led
ningsejere forgæves gjort til-
tag til at etablere et system.
Odense Kommune har arbej
det meget med FLIS
systemet og opnået gode,
brugbare resultater. Men tin
gene strander ofte i manglen
de ressourcer.

På det seneste har Jydsk Te
lefon, Naturgas Syd og Na
turgas Midt/Nord indgået et
samarbejde om kortregistre
ring af hele Jylland. Syste
met vil medføre, at samtlige
ledninger og rør i f.eks. en
vejstrækning kan opdateres
på kort med 10 cm nøjagtig
hed. Det er et meget avance
ret system, som i fuld udbyg
get stand bliver et hurtigt, ef
fektivt og ressourcebespa
rende system for ledningseje
re, stat, amt og kommune
samt for den, som skal udfø
re et stykke jordarbejde.
Det sidste nye er, at Natur
gas Midt/Nords servicevogn
er udstyret med telefax, såle
des at en omgående nøjagtig
påvisning af ledninger kan
foretages på stedet.

Materielpolitik i en teknisk
forvaltning
Af Stadsingeniør P. Pallesen, Gentofte Kommune

Der findes mange politikker for anskaffelse af materiel, I denne arti

kel omtales forholdene i Gentofte Kommunes tekniske forvaltning.

Kort kan Gentofte Kommu
ne beskrives som en fuldt ud
bygget kommune med kun
ganske få arealreserver.
Der er et offentligt vejnet på
ca. 220 km (privat ca. 20
km), og et offentligt kloak-
net på ca. 300 km.
Endvidere er der et park-,
våd-, sports- og kirkegård-
område omfattende ca. 200
ha.
Endelig skal nævnes vand
forsyningen, der foruden at
forsyne Gentofte også leve
rer til fire nordsjællandske
kommuner.

Har sparet store beløb
Det har altid været gældende
politik i Gentofte kommune,
at flest mulige materielan
skaffelser og mest muligt an
lægsarbejde udføres af pri

vate vognmands- og entre
prenørvirksomheder.
Der er ingen tvivl om, at
Gentofte med denne politik
har sparet endog meget store
beløb, ligesom vi har undgå
et overkapacitet på både
materiel- og personalesiden,
der ville have resultatet i en
kommunal know-how og
materielkapacitet, som vi slet
ikke ville have kunnet udnyt
te.
Lægger vi hertil, at private
vognmands- og entreprenør-
virksomheder anvender den
nyeste teknologi og det nye
ste materiel - noget vii kom
munalt regi ikke kan gen
nemføre, idet vi skal tage
hensyn til materiellets levetid
frem for dets teknologi - kan
jeg klart konstatere, at Gen
tofte Kommune har både en

økonomisk og teknisk bedre
løsning end kommuner, hvor
man anvender eget materiel
og personale.

Retninglinier
Materielanskaffelser i kom
munen sker på grundlag af
følgende retningslinier:

1. Al normal kørsel (last
vogne) skal foregå via
vognmandskontrakter.

2. Al renovationskørsel inkl.
haveaffald skal udføres
via entreprenørkontrak
ter.

3. Vintervedligeholdelse skal
ske på basis af vogn
mandskontrakter og leje-
kontrakter for traktorer
fra det nordsjællandske
område.

4. Større anlægsarbejder
skal udføres på basis af

entreprenørkontrakter,
der inkluderer entrepre
nørens eget materiel.

5. Vedligeholdelse, renovati
on samt nyanlæg af bo
ringer inden for vandfor
syning, skal udføres via
entreprenøraftaler.

Med baggrund i ovennævnte
fastlægges kommunens
anskaffelses- og udskift
ningspolitik for større mate
riel. Endvidere indgår natur
ligvis overvejelse om udnyt
telsesmuligheder og pålagt
garanti for forsyningssikker
hed (vand - kloak - trafik).
Som konklusion kan det si
ges, at kommunen er interes
seret i at have de materielres
sourcer, der er nødvendige
for at opretholde den forsy
ningssikkerhed (veje - kloak-
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ker - vand), som kommunen En fremtidsmulighed samfundsøkonomisk - hvis ville hvert enkelt område gø

er forpligtet til. Samtidig er Afslutningsvis vil jeg gerne det materiel teknisk forvalt- re meget for at få overstået

man interesseret i at minime- give udtryk for en fremtids- ning (kommunen) ejer blev de enkelte opgaver hurtigst

re materielressourcerne såle- mulighed, jeg gerne så ind- lejet ud til de forskellige muligt, ligesom de generelt

des, at alle spidser i ressour- ført inden for materielområ- driftsområder - og med leje ville få et mere realistisk for

cebehovet klares ved kortere det her i Gentofte Kommu- mener jeg ikke kun formel hold til, hvad materiellet

eller længere tids indlejning ne. Det ville være en gevinst - afregning men reel lejebeta- egentlig koster i drift.

af eksternt materiel, både udnyttelsesmæssigt og ling. Med en sådan ordning

De høje asfaltkanter, der
kan opstå langs rabatterne
f.eks. i forbindelse med ud
lægning af nyt slidlag, kan
være farlige især for tohjule
de køretøjer og kan danne
udgangspunkt for beskadi
gelse af belægningen.
Firmaet Peder Grønne ApS
udfører for amter og kom
muner en maskinel opretning
af sådanne rabatter med for
skellige materialer som ler-
eller kalkholdigt stabilt grus,
genbrugsasfalt eller muld
jord.
Under udlægningen kan der
tilsættes vand for at forbedre
komprimeringen, og udlæg
ningen af muld kan kombi
neres med såning af græs.
På lastbilen er endvidere
monteret et fræserudstyr, så
ledes at materialer, der skub
bes ud i en vold, lægges tilba
ge langs asfaltkanten og gen-
bruges.

Fordele ved maskinel udlæg
ning:

- Udlægningen

hurtigt og effektivt i bred
de fra 40-12 cm.

- Årskapacitet pr. maskin
enhed er p.t. Ca. 800 km
vejside.

- Undgår så vidt det er mu
ligt depotkørsel.

- Undgår vandnedtræng
ning ved asfaltkant.

- Ingen frie og trafikfarlige
asfaltkanter.

På amtsvejen mellem Hille
rød og Fredensborg (fig 1.)
sluttede prisen excl. moms
på 2,80 kr./lb.m. for trans
port og udlægning af materi

ale samt komprimering med
lastbilens hjulsæt. Udlæg
ningen blev udført i 60 cm.
bredde og var meget materia
lekrævende, da asfaltkanter
ne mange steder var op til 15
cm høj. Efter-
regulering/vedligeholdelse af
eksisterende vejbelægninger
ses normalt udført for 1,25-
2,00 kr./lb.m. excl. moms
for transport, udlægning og
komprimering med lastbilens
hjulsæt.
Peder Grønne ApS har ud
ført sådanne arbejder blandt
andet i Vestsjællands amt,
hvor ingeniør Arne Nørgaa
rd oplyser, at man er meget
tilfreds med resultatet i både
teknisk og økonomisk hense
ende, og at man vil fortsætte
med disse opretninger. Inge
niør Arne Nørgaard giver
gerne nærmere oplysninger
på tlf. 53 52 69 00.
Om Peder Grønnes arbejder
i Frederiksborg amt kan man
få nærmere oplysninger hos
ingeniør Søren Gludsted på
tlf. 42 25 66 00.
Peder Grønne ApS, Sct. Jør
gensvej 6, 3550 Slangerup,
tlf.42 33 56 33.

Håndbog for
entreprenør
materiel 1990

Den nye udgave af Håndbog
for Entreprenørmateriel er
netop udkommet.
Håndbogen indeholder op
l’sninger om de entreprenør
maskiner, der forhandles på
det danske marked, angivet
med tekniske specifikationer
og priser pr. 01.04. 1990.

Maskinerne er inddelt i grup
perne:

- Larvebåndsdozere
- Larvebåndslæssere

- Gummihjulslæssere

- Minilæssere

- Hydr. gravemaskiner på
hjul

- Hydr. gravemaskiner på
bånd

- Grave/læssemaskiner
(Rendegravere)

- Teleskoplæssere

- Tromle/vibrationsplader

- Dumpere

- Kraner

- Motorgradere

- Affaldskompaktorer

- Vej baneudlæggere

Et nyttigt stykke værktøj for
såvel sælger som køber af
nyt og brugt entreprenørma
teriel.
Medlems- og agenturlisten
bagest i bogen er suppleret
med engelsk-sproget maskin

betegnelser af hensyn til de
mange udenlandske brugere.
Til 1990-udgaven er der ud
arbejdet et index over
BLEM-medlemmernes agen
turer med henvisning til side-
tal i medlemslisten.
Håndbog 1990 koster kr.
300,00 excl, porto og moms
og kan rekvireres ved hen
vendelse til: BL.EM, Sekreta
riatet, Nørrebrogade 7, 2200
København N
Tlf. 31 39 00 81
Telefax 31 35 46 62.

Ny og billig måde at efterregulere
rabatter på

Ny og billig måde til at efterregulere rabatter på.

Ingen skjulte maskin- og
udføres mandskabsressourcer.
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I dagene 16. - 19. maj 1990
arrangerer Messecenter Her
ning fagmessen for entrepre
nørmateriel, E’90, der gen
nemføres i samarbejde med
Brancheforeningen for Leve
randører af Entreprenør
Materiel, BLEM.
Med 140 udstillere, som re

præsenterer 400 virksomhe
der fra 19 lande og et samlet
udstillingsareal på Ca.
100.000 kvm, bliver E’90
årets vigtigste nordiske mes
sebegivenhed for entrepre
nørbranchen og tilstødende
brancher.
Under messen udlægges et

Ca. 30.000 kvm stort areal til
maskindemonstrationer. Der
arrangeres konkurrence i
præcisionskørsel med ren
degravere, særtog fra Sjæl
land til messen samt konfe
rencer med relevant fagligt
indhold.

Ny fejemaskine
fejer selv i de mest
snørklede gågader

Gennem de senere år har
selvopsugende fej emaskiner
gennemgået en vældig tekno
logisk udvikling. Sugeagg
regaterne er blevet bedre og
bedre, og så godt som alt
snavs og støv fra gader og
veje tages med, især på om
rådet kompakt-fejemaskiner,
dvs. fejemaskiner mellem i
og 1,5 m3 er der sket en stor
udvikling.
Bl.a. er firmaet V. LØWE
NER’s leverandør Schmidt
kommet med en ny 1,5 m3
maskine kaldet Street King
SK 152 S. Maskinen er
skræddersyet til de fejeopga
ver, man kan stille til den i
byerne med deres parke
ringspladser, gågader, cykel
stier, fortove og områder ved
boligkomplekser, og i det he
le taget hvor der er meget be
grænset råderum.
Det helt specielle fejesystem,
der er kendetegnende for
Schmidts maskine, er bl.a. at
vandet genbruges. Alt vand,
der bruges til at binde støv
og snavs, filtreres igennem
maskinens genbrugssystem
og returnerer til tank for
genanvendelse.
Der er automatisk indstilling
af kosteophænget kombine
ret med sugehovedet, så ma
skinen tilpasser sin sugeflade
selv til krumme og hule gade-
strækninger og skråninger.

og introducerer på E’90 bI.a.
den nye 1,5 tons maskine ty
pe HM 15 S.
Airman minigravemaskiner
kommer til deres ret hvor en
relativ lille bredde har betyd
ning og hvor trykket på jor
doverfladen skal være be
grænset.

To kraner til
mange opgaver

På E’90 viser V. LØWENER

to Grove All-Terrain kraner

model AT 400 E og AT 700

BE. Den førnævnte maskine
er en 20-tons All-Terrain
kran, hvoraf der er solgt
godt 150 enheder i
Vesteuropa alene. Maskinen
har især fundet ind til vogn
mænd og sværgodstransport
firmaer, der har fundet ud af
at udnytte kranen med høj
grad af mobilitet med All
Terrain-egenskaberne.

Et par numre oppe i rækken,
nemlig i 40-tons klassen
kommer så AT 700 BE ma

skinen. Den sidstnævnte er
en 40-tons mobilkran, en
størrelse efter hvilken det har
vist sig, at der er meget stor
efterspørgsel. Karakteristisk
for begge maskiner er
GROVE’s berømte trapez
formede bom.

Nyt patenteret
renoveringssystem
præsenteres på E’90

Nye løsninger til gamle pro
blemer vil blive præsenteret
på E’90 i Messecenter Her
ning i dagene 16. - 19. maj,
og i dette tilfælde drejer det
sig om et rørrenoveringssy
stern, der kan klare udskift
ning af utætte rør med
præcisionsudstyr og med mi
nimale opgravninger. Syste
met, som har navnet Grund-
Dig, er et tretrins-system, der
er udviklet og patenteret af
Gunnar Guldbrand Entre
prenørservice i Tarm.

Anvendelse og metode
Systemets anvendelsesområ
de er udskiftning af gas-, og
vand- og kloakrør, og det
uanset om rørene er lavet af
stål, støbejern, eternit, tegl
eller beton i alle tykkelser.
De gamle, utætte rør bliver
indefra knust af en tryk
luftdreven jordraket med et
knusehoved (crackerhoved),
der med et kileformet kniv-
blad dels flækker og dels for-
trænger rørstumperne og den

E’90 - Arbejdende fagmesse for
entreprenørmateriel

Schmidt fejemaskine er
skræddersyet tilfejeopgaver,
hvor der er begrænset ràde
ruin.

En gravemaskine
der klarer de
smalle steder

GROVE All-Terrain kraner
kan ses på E’90 messen i

Der er et stort behov for små Herning på LØWEER’s

gravemaskiner bl.a. til led- udendørs stand.

ningsarbejder.
V. LØWENER repræsente
rer nu AIRMAN’s komplette
linie af minigravemaskiner
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omkringliggende jord ud til
siderne, samtidig med at der
gøres plads til et nyt rør af
PER (beskyttelsesrør, hvori
den nye ledning trækkes).
Beskyttelsesrøret er fastgjort
til jordraketten og bliver
trukket ind i samme arbejds
gang. Fremdriften af knuse-
hovedet sker med et wirespil,
der er placeret i modtageud
gravningen. Wiren er trukket
gennem det gamle rør først.

praktisk brug forskellige ste
der i landet, bl.a. ved kloak-
fornyelse i Arhus og beton
rørrenovering i Jelling samt
renovering af gasrør i Stor
københavn.

Ny 900-serie fra
Mustang til Stemas
Maskinsalg ApS

Mustang i USA har i løbet af
1989 fremstillet en hel ny
900-serie af den landskendte
kompaktlæsser, der for før
ste gang vil blive suppleret

med en større og en mindre
model.
Mustang har over 25 års er
faring inden for konstrukti
og fabrikation af kompakt
læssemaskine, blev oprinde
ligt udviklet af Mustang:

- Mustang var den første,
som udviklede en kom
paktlæssemaskine med
hydrostatisk drift.

- Man var de første, som
byggede en vandkølet
motor i forbindelse med
et transmissionsdrev.

- Man benyttede som de

første en komplet svej set
ramme, bestående at et
stykke, og

-

.. .man anvender endnu
den dag i dag den patente
rede T-stangsstyring, som
er særlig nem at betjene.

Knuseanlæg på
larvefødder

Dv e dal a - Ar b rå - for knuse -

anlægget HJLO-RL, som er
forsynet med larvefødder,
har en kæbeknuser på 105 x
80cm. På E’90 i Messecenter

Fordele
Af fordele ved systemet kan
bl.a. nævnes, at det kun er
nødvendigt med minimale
opgravninger, således at man
undgår unødvendige gener
for trafikken, ligesom det
billiggør arbejdet. Det giver
også mulighed for enkel ud
skiftning af rør under jern
banespor og vandløb, og til
specielle opgaver giver det
mulighed for individuelle
løsninger. Wirespillet kan
opbygges efter kundernes be
hov, og ekstraudstyr kan
monteres på standardmaski
fler, uden at de derved ud
sættes for ekstra belastnin
ger.

Udførte arbejder
Grund-Dig rørrenoverings
system har allerede været i

4

Når asfaltrenovering udfø- Ø Vej med indlagt Fibertex AM2.
res med Fibertex AM2

opnås en teknisk og økono
misk holdbar løsning, hvor
ved vejens samlede levetid
forlænges.

Ø Kanterne klæbes for at sikre
en effektiv afvanding.

® Vej med nyt asfaltslidlag før
efterfyldning af kanterne.

Fibertexvens
FIBERTEX APS Tel +4598 158600
Box 8029 Svendborgvej 16 Telex 69600 fiber dk
DK-9220 Aalborg øst Fax +4598 158338
Danmark Fax (Salex) +4598 158555



44
DANSK VEJTIDSSKRIFT NR.4 • 1990

Herning viser Gertsen &
Olufsen AIS, København
knuseanlægget.
En gravemaskine fylder rå-
materialet i en fødekasse, der
er monteret på knuseren, og
det knuste materiale tages ud
på en 120 cm bred transpor
tør, hvorefter det kan tran
sporteres bort.
Knuseren har monteret en di
eselmotor på 240 kW, som
sørger for at knuseanlægget
er selvforsynende og selvkø
rende.
Knuserens konstruktion er
tilpasset arbejdet i grusgrave
og stenbrud, men er også
særdeles anvendelig til knus
ning af nedrivningsmateria
ler.

Føreren af gravemaskinen
styrer knuseren via radio-
kontakt, og han kan fra sin
kabine nemt og bekvemt ma
nøvrere knuseanlægget hen
til forskellige positioner på
f.eks. nedrivningsområdet.
Hele herligheden vejer 55
tons og har en kapacitet på
200 - 300 t/h, alt afhængig af
tilførseisforholdene og rå-
materialet.

Ryk- og slagfrit
træk af kabler

Ved trækning af kraftkabler,
telekabler, koakskabler og
lyslederkabler forudsættes et
roligt og jævnt kabeltræk,
der ikke må overstige kablets
tilladte maksimaltræk.
GD A/S’s trækspil, som
præsenteres på E’90 i Messe-

center Herning i dagene 16. -

19. maj, trækker over to
kapstanruller, hvilket sikrer
et absolut ryk- og slagfrit
træk med konstant trækkraft
og -hastighed ved både korte
og lange kabeltræk.
Kablets maksimale trækvær
di forudindstilles på den
elektroniske skriver, som
overvåger trækket og fra-
kobler spillet, hvis maksi
maltrækket nås. Samtidig
udskrives længde, kraft og
hastighed under trækforlø
bet.
Spillet drives mekanisk eller
hydraulisk ved hjælp af el-,
benzin- eller dieselmotor.
Hastighed og trækkraft sty
res trinløst. Spillene leveres
på anhænger eller til opbyg
ning på egne køretøjer.

Kabelhund.
Et andet produkt, som GD
A/S, Fredericia, viser på
E’90 er en kabelhund. Dette
kabeltrækudstyr kan indsæt
tes et ellet flere steder langs
kabelstrækningen, hvilket
medfører at trækbelastnin
gen ikke koncentreres i kabe
lenden, med udjævnes over
hele strækningen.
Kabelhunden kan anvendes
til kabeldiametre op til 130
mm, og dens små dimensio
ner tillader anbringelse i
brønde eller kanaler. Kabel-
hunden drives af en hydrau
likmotor, som igen drives af
en el- eller benzinmotor, der
kan placeres op til seks meter
fra kabelhunden.
Kabeltrækket overføres ved
hjælp af V-formede bælter,
hvilket sikrer en jævnt for
delt kraftoverføring.
Kabelhundens hydraulikgene
rator kan synkroniseres med
et trækspil for enden af kab
let.

Ny Liebherr
gravemaskine

På verdensplan findes den
mest solgte gravemaskine i

størrelsesklassen 20 tons, og

en af de største leverandører
er Liebherr.
På E’90 i Messecenter Her
ning, 26. - 19. maj, præsen
terer Johs. Møllers Maskin
fabrik A/S, Over Jerstal,
den nyeste model i denne
størrelsesklasse, nemlig R
912 LC Litronic.
Det Liebherr-udviklede to
talsystem - Lictronic - består
af intelligent elektronik og
funktionel hydraulik til over
vågning, styring, regulering
og koordination af alle gra
vemaskinens vigtigste syste
mer. Sensorer sender konti
nuerligt informationsdata
om maskinens tilstand til be
handling i Litronic ‘5 proces
sor og videre til kontrol
komponenter eller til elek
tronisk indikator. Hoved-
funktionen af Litronic
systemet er stærkt forbedret
effektivitet af maskinen og
dermed større produktivitet.

Indbygget elektronik
Nyt er også regulering af
pumperne ved hjælp af elekt
ronisk føling af motorom
drejningstallet. Dette tillader
fuld brug af al disponibel
motoreffekt ved ethvert om
drejningstal, og samtidig be
skytter systemet dieselmoto
ren mod overbelastning uaf
hængigt af omgivelsernes til
stand.
Med Liebherr’s ligeledes ny
udviklede ECO-control kan
maskinen programmeres til
perfekt indstilling af maski
nens ydeevne i forhold til ar
bejdets art.
Afhængigt af det forhånden
værende job kan maskinfø
reren vælge mellem tre hove
dindstillinger eller værdier
derimellem:

- High - for høj ydeevne
under hårdt arbejde

- Econo - for høj økonomi
ved almindeligt grave- og
læssearbejde

- Fine Control - for præcist
arbejde og løfteopgaver

Nyt er også den automatiske
Oil Flow Optimizer, der sør
ger for den mest fordelagtige
fordeling af energien til de
forskellige komponenter.
Når alle kontrolhåndtag er i
neutral stilling, vil maskinen
automatisk reducere olie-
strømmen og dermed energi
tabet til et minimum.
Naturligvis er førerkabinen
også udført, så den mere end
tilfredsstiller alle nutidens
krav til komfort, sikkerhed,
lydsvaghed og individuel til
pasning. Som prikken over
i’et er førerpladsen udstyret
med en flerfarvet LCD
skærm, hvor man kan aflæse
de til enhver tid relevante in
formationer om maskinens
operationsdata.

90’eres
entreprenørdæk

Goodyear har udviklet et nyt
entreprenørdæk med en for
bedret sideværts/trækkraft
Det nye GP-2B stålradial
entreprenørdæk er designet
til læssemaskiner og specielt
til rammestyret dumpers i
klassen 20 til 50 tons, hvor
kravet til dækket er god
trækkraft i begge retninger,
god styrerespons selv på vådt
og fedtet underlag, samt mi
nimalt støjniveau og vibrati
oner, selv ved høj hastighed
på hårdt underlag. På E’90 i
Messecenter Herning, 16. -

19. maj præsenteres det nye
entreprenørdæk.
Goodyears udviklingschef,
Tom Dow, udtaler:
-I forskellige langtidstests i
verden over har Goodyear
GP-2B fået gode karakterer
af maskinførerne, især for
dækkets gode sidestabilitet
og trækkraft.

GP-2B leveres i tre versioner,
L-1, E-2 og G-2. L-versionen



DANSK VEJTIDSSKRIFT NR. 4 • 1990 45

er et standard mønsterdybde
dæk (100 level), godkendt til
10 km/t med max. belast
ning til rammestyret dum-
pers og dumptrucks.

G-versionen er godkendt til
40 km/t til graders.
E-versionen er ligeledes et
standard mønsterdybde
dæk, godkendt til 50 km/t
med max. belastning til ram
mestyret dumpers og dump
trucks.
GP-2B er i lighed med Goo
dyears RL-2 + ikke retnings
bestemt. Dette giver flere
fordele, bl.a. at der er lOOWo
trækkraft ved både frem og
tilbagekørsel, hvilket er vig
tigt, da mange dumpers bak
ker omkring 40Vo af køreti
den, og læssemaskiner bak
ker ud af graveområder. Det
er endvidere nemt at have
stående som et reservehjul,
da det passer i begge sider.
Det nye GP-2B entreprenør-
dæk vil være at finde på Go
odyears stand på fagmessen
E’90 sammen med resten af
Goodyears sortiment i entre
prenørdæk.

Danmarkspremiere
på fly losning al
kabeltransport og
kabelnedlægning

Begrebet Columbus-æg har
været anvendt en del gange
med større eller mindre be
rettigelse. Ikke desto mindre
synes en danmarkspremiere
på E’90 i Messecenter Her
ning, 16. - 19. maj, at vise, at
der ind imellem skabes op
findelser og produkter, som
faktisk fortjener betegne!
sen.
De to nyheder fra Claus Bial
ke A/S, Holstebro, - Rulle-
trans og Kabellet - udgør til
sammen den perfekte løsning
for entreprenøren, vogn
manden, teleselskabet eller
elværket, der har med trans
port og udlægning af kabler
at gøre.
Hvor transport af de meget
store og tunge kabeltromler
hidtil har krævet en læsse-
kran med 10-15 tons kapaci
tet, et par medabejdere til at
styre tromlen på plads og en
blokvogn til transport (30
km/t), kan hele denne proces
klares af een mand, en last
vogn til containertransport
og med lastvognshastighed
(70 krn/t).
Rulletrans er udstyret med to
akseldiametre og »skralle«,
så pålæsning af kabeltromler
kan klares af chaufføren ale
ne. Hvad det betyder i sparet
arbejdstid og mandskabsfor
brug, er klart.
Systemet er nærmest at sam
menligne med en container
uden sider, men med et stativ
fastmonteret. Ophalingen
foregår ved, at laddet tippes i
lodret, tromlen sættes fast og
rulletransen hales på plads
på lastvognen. Aflæsning
foregår som med en normal
container. Total sikker for
betjeningsmandskab og ma
terialer.

Kablet trækkes uden proble
mer
Kabellet er en lille trækstati
on, der monteres på f.eks. en

mini-rendegraver i stedet for
skovlen. Til betjening bruges
rendegraverens hydrauliksy
stern. Kabelletten er forsynet
med 40 meter wire, der træk
kes ud i udgravningen. Der
er indbygget belastnings

kontrol, således at man
f.eks. kan lade trækket slå
fra ved den halve tilladte be
lastning på kablet. Det bety
der, at nedlægningen af kab
let altid vil foregå med størst
mulig sikkerhed for kablets
funktioner, og det vil i sidste
ende betyde kvalitetsgaranti
for både entreprenør og ka
belselskab.

Hadsund-firma
børster ukrudtet

En roterende børste af stål-
tråde kan erstatte kemikali
er, når der skal fjernes u
krudt fra fortove og ved
kantsten. Den nye miljøven
lige måde at fjerne ukrudt
på, er udviklet af det danske
firma HWH production A/S
i Hadsund, som oplyser, at
den roterende børste har
vakt stor interesse i Sverige.
På E’90 i Messecenter Her
ning i dagene 16. - 19. maj
præsenterer firmaet produk
tet.
I Sverige er der forbud mod
brug af kemikalier i byer,
hvor elve løber igennem, og

derfor er man interesseret i
andre måder at få ukrudtet
fjernet på, fortæller Henning
Westergaard, HWH produc
tion A/S
Hovedparten af de børster,
vi har produceret, er solgt i
Sverige og heraf har vi alene
i Gøteborg Kommune solgt
fem. I Danmark har vi kun
solgt ganske få, men jeg tror,
det kun er et spørgsmål om
tid, før både kommuner og
boligselskaber ønsker at
undgå kemikalier til ukrudts
bekæmpelsen.
Nogle steder har man forsøgt
at brænde ukrudtet væk,
men svenskerne har indset,
at det går mere end dobbelt
så hurtigt at børste det væk,
siger Henning Westergaard.

Rives op med rødder
Børsten fremstilles til både
små traktorer og lastbiler.
Ukrudtet bliver revet op med
rødder af de tynde pianotrå
de i den roterende børste,
mens de tykkere tråde river
det over og fejer.

Børsten hænges i et specielt
ophæng, som også er udvik
let af HWH production.
Monteret på en fejebil kan
børsten skydes ud til højre,
og dermed kan ukrudtet fej
es op samtidig.

Jet-blaster
med reduceret
gasforbrug
Firmaet BZ Speciale ApS,
Skanderborg, har udviklet
en ny type jet-blaster, som
adskiller sig væsentligt fra
andre typer, der kører på
trykluft. På E’90 i Messecen
ter Herning i dagene 16. - 19.
maj præsenterers produktet.
Zacho jet-blaster producerer
selv den mængde luft, som
jet-blasteren skal bruge.
Jet-blasteren bruges til tør
ring af fuger og riller i asfalt
veje og på beton-fly
vepladser. Fugerne skal være
helt tørre inden der fyldes fu
gemasse i.
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Gasforbruget (propangas)er
reduceret væsentligt i for
hold til kendte varme
metoder. Gasforbruget er ca.
tre-fire liter pr. time. maski
nen er forsynet med en 2,2
KH Honda G100 benzinmo
tor.
BZ Speciale ApS er desuden i
gang med udviklingen af jet
blaster til montering på vej
stribemaskiner til Phønix.

Ny dansk læsse
gravemaskine

Ingen anden læsse/grave-
maskine på markedet kan ar
bejde på så lidt plads som
Hydrema 806. Med grave-
maskinens rækkevidde på
over seks meter, hydraulisk
sideforskydning og et dreje-
område på 280 grader har
maskinen et meget stort ar
bejdsområde fra den samme
placering. På fagmessen
E’90 i Messecenter Herning
præsenterer Hydrema A/S
Støvring, den nye maskine.
Sideforskydninger af grave-
armen foregår hydraulisk
med en fodpedal i førerkabi
nen. Funktionen er trinløs og
kræver ingen udvendig lås
ning. Det giver føreren bedre
arbejdsforhold samtidig
med, at han kan løse de en
kelte opgaver på kortere tid.
Hydrema 806 har en læsser,
der virkelig kan bestille no
get. Den er bygget op med
mekanisk parallelstyr og z
kinematik. Med en front-
skovl på 1,2 kubikmeter er
der en brydekraft på 6.200
kp. og en løfteevne på 3.200
kg til fuld højde.
En intens produktudvikling,
ny teknologi i produktionen
og samarbejde med brugerne
har skabt Hydrema 806.
Aggregaterne på maskinen er
fremstillet i højstyrkestål.

Det sikrer stor styrke og lav
egenvægt i forhold til ydelse.
Maskinen har knækstyring,
som sammen med Hydre
ma’s patenterede stabilise
ringssystem resulterer i for
trinlige terrænegenskaber og
god stabilitet under de van
skeligste forhold. Maskinen
er endvidere udstyret med fi
re lige store hjul med kon
stant forhjulstræk. Hurtig-
skift af redskaber er
standardudstyr på graveren.
Det kræver kun nogle enkel
te greb for at skifte fra et
redskab til et andet.
Hydrema 806 har et meget
lavt brændstofforbrug med
besparelser op til 30%. En
anden økonomisk fordel lig
ger i de kraftige lejringer og
dobbelttætninger, som giver
længere serviceintervaller og
lang levetid på aksler og lej
er.
For at skabe de bedst mulige
arbejdsforhold for føreren er
kabinen udstyret med al tæn
kelig komfort. CLS-systemet
sikrer ekstremt lave manøv
rekræfter og præcise
arbejdsoperationer. Tilmed
kan der som ekstraudstyr fås
servobetjening, der er fuldt
justerbart, så de kan tilpasses
førerens individuelle behov.
Hydrema er i dag den eneste
danske fabrik, der fremstiller
læsse/gravemaskiner og
dumper. Produktprogram
met består af den nye Hydre
ma 806 og Hydrema 808, der
er en kraftfuld centermonte
ret læsse/gravemaskine samt
en terrængående dumper
med en lasteevne på 8.000
kg. Fabrikken beskæftiger i
dag ca. 300 medarbejdere.
Udover fabrikken i Støvring,
er der syv salgs- og serviceaf
delinger i Danmark og dat
terselskaber i Norge, Vest
tyskland og England, samt
importører i en række lande.

betonveje
Det 6. internationale sympo
sium om betonveje holdes 8.-
10. oktober 1990 i Madrid.
Symposiet holdes hvert 4. år
og arrangeres af den europæ
iske cementforening Cembu
reau i nært samarbejde med
PIARC (Permanent Interna
tional Association of Road
Congresses).
Det er lagt i Spanien, hvor et
stort betonvejsbyggeri er i
gang.

Symposiet behandler emner
ne:

Moderne, tungt belastede be
lægninger

Dimensionering og ud
lægning
Bærelag og underbund
Moderne kørselskomfort
Betonteknologi
Kvalitetssikring

Udvikling på andre områder
Betonbelægning i byer
Mindre veje og særlige
anvendelser

Li

Vedligehold og forstærkning
Kontrol og vurdering af
eksisterende belægninger
Reparationsmetoder, ud
styr og materialer. For
stærkning af beton

Desuden holdes seminarer
om vedligeholdelsessystemer
og tromlebeton.
Nærmere oplysninger, her
under det endelige program
og tilmeldingsblanket, kan
rekvireres hos Cementfa
brikkernes tekniske Oplys
ningskontor, CtO, postbox
165, 9100 Aalborg, telefon
98 16 77 77.

‘

Symposium om

Kom ud og Iej.1..

Maskinudlejning

Tåstrup: Hillerød: Næstved:
Rugvænget 33 Frejasvej 29 Gartnervej 16
2630 Tåstrup 3400 Hillerød 4684 Holme-Olstrup
Tlf: 42 52 24 11 Tlf: 42 2634 11 Tlf: 5376 25 11



DANSK VEJTIDSSKRIFT NR.4. 1990 47

Efter to års intensivt udvik
lingsarbejde introducerer At
las Copco nu en ny serie
transportable kompressorer
med en kapacitet på mellem
35-61 l/s. Under betegnelsen
XAS 35,45,55 og 65 erstatter
de nye modeller de tidligere
XAS enheder, der hidtil har
været toneangivende på om
rådet.
En fly, robust dieselmotor er
en væsentlig faktor til en for
bedret driftssikkerhed. Mo
toren er udviklet af en af ver
dens førende producenter på
området, KHD Deutz, i nært

samarbejde med Atlas Cop
co.
Selve kompressoren er en af
Atlas Copcos patenterede,
asymmetriske skrue type, der
har bevist sin kvalitet i over
150.000 kompressoranlæg.

Generator kan indbygges
En bedre pladsudnyttelse åb
ner mulighed for at indbygge
smøreapparat og 3 kVA ge
nerator i den nye XAS kom
pressor. Egenskaber, der vil
være til gavn og nytte på
mange byggepladser.
Lydisoleringen er så effektiv,

at disse kompressorer er
blandt de mest støjsvage i
forhold til kapaciteten. Støj-
niveauet ligger således langt
under den europæiske græn
seværdi på 100 dB(A) sva
rende til 73 dB(A) på 7 me
ters afstand.

Nærmere oplysninger:
Atlas Copco A/S, Kompres
sorteknik
Ole Busk - tlf.: 424546 11

Trillebørens afløser
I USA har den såkaldte mini
læsser helt overtaget arbejdet
fra skovl og trillebør i land
bruget. Herhjemme bruges
minilæssere endnu mest af

entreprenører til bygge- og
anlægsarbejder - men som så
mange andre ting fra »over
there«, ser vi tendensen her
hjemme nogle år senere.
Minilæsserne er så populære,

fordi de kan komme ind næ
sten alle steder og både kan
læsse, grave, feje, bore stol
pehuller og meget mere. De
mest populære er minilæsse

re fra Ford, fordi de har
større rækkevidde end andre
modeller og en stor akselaf
stand, der giver bedre stabili
tet. De har været produceret
i USA siden 1969 af Ford

New Holland, som er ver
dens næststørste producent
af minilæssere, men har kun
været solgt i Danmark i et år.
- Vi ser klart tendensen her
hjemme, selvom starten er
lidt forsigtig, fortæller salgs
chef Sven Spang fra Rimas
Maskinfabrik i Ringsted.
Det er mest de brugte model
ler, der efterspørges af land
mændene - men vi ser også,
at så snart de har oplevet
mulighederne for en betyde
lig forøgelse af effektivite
ten, er de også indstillet på at
investere i nye, som fås fra
166.000,- kr. excl. moms.
Som forhandler af land
brugs- og entreprenørmaski
ner fra bl.a. Ford til det me
ste af Sjælland, ser salgschef
Sven Spang med optimisme
på fremtiden.
- Vi h’ar netop modtaget
salgsstatistikken for 1989 fra
BLEM - Brancheforeningen
for Leverandører af Entre
prenør Materiel - og den vi
ser, at Ford’s minilæsser på
det første salgsår allerede har
nået en markedsandel på

21,3%. Men også Ford’s
øvrige program i landbrugs-
og entreprenørmaskiner er
kommet ud med nogle flotte
tal. Den nye model i rende
graver Ford 655C blev såle
des den mest købte model i
Danmark i 1989 med en
markedsandel på 37,8% - og
den kendte blå Ford-traktor
blev endnu engang, som i 14
ud af de de sidste 18 år, num
mer 1 på salgslisten.

Atlas Copco lancerer ny generation
af XAS kompressorer

Den nye, støjsvage, trans
portable kompressor fra At
las Copco fås som 35, 45, 55
og 61 l/s. Kompressoren er
forsynet med en ny dieselmo
tor, specielt udviklet afKHD
Deutz i nært samarbejde
med Atlas Copco.

Salgschef Sven Spang, Rimas Maskinfabrik i Ringsted, ved
Ford’s minilæsser, der er ved at udkonkurrere trillebøren.
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Styring af materielparken hos
Århus amts vejkontor
Af amtsvejingenior Niels Peter Kjær, Århus Amt, vejkontoret
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I artiklen redegøres for udvikling af et EDB-system til styring af mate

rielparken.

Bortset fra ganske få undta
gelser »lejer« amtets vejkon
tor alt materiel og hånd-
værktøj hos teknisk forvalt
ning.
Materielgården i Hadsten,
der organisatorisk hører un
der vejkontoret, har ansvaret
for materiellets vedligehol
delse og reparation. Materi
elgården foretager udlejning
af materiel og udlevering af
håndværktøj og sikkerheds-
beklædning til de 3 kontorer
i teknisk forvaltning: Miljø
kontoret, landskabskontoret
og vejkontoret.

11988 påbegyndte vej konto
ret arbejdet med indførelse
af EDB på Materielgården i
Hadsten. Hovedformålene
med indførelse af EDB var
følgende:

1. økonomisk styring af
materiellet.
På Materielgården er der
materiel med en genan
skaffelsesværdi af størrel
sesordenen 50 mio. kr.
Det er af største vigtig
hed, dels at den enkelte
maskine udnyttes så godt
som muligt, dels at der
føres kontrol med udgif
ter og indtægter for den
enkelte maskine.

2. Lagerstyring.
På Materielgården findes
2 lagre, dels et lager for
reservedele til materiellet,
dels et lager for de mange
forbrugsvarer, som for
valtningen anvender i det
daglige arbejde i marken.
Disse lagre indeholder
værdier af størrelsesorde
nen 20 mio. kr. Det er

vigtigt at kunne styre lag-
rene således, at de, dels
indeholder det de skal,
dels har en størrelse, der
er tilpasset omsætnings
hastigheden for de enkelte
dele.

Vejkontoret fik med konsu
lentbistand fra Dansk Tek
nologisk Institut (daværende
Jysk Teknologisk) firmaet
PLS til at udarbejde et EDB-
program, der kunne opfylde
de ovennævnte formål.
Udvælgelsen af PLS skete på
baggrund af indhentning af
overslagspriser for program-
udarbejdelse hos 4 firmaer.
Systemet kan kort beskrives
således:

Maskinsiden
På maskinelsiden består sy
stemet af:
1 IBM S-36 compact compu
ter med i terminal, 1 PC’er
og 1 printer placeret i admi
nistrationen.
I værkstedsafdelingen er in
stalleret 1 terminal og 1 prin
ter hos værkfører og på
værkstedslageret.
I lagerafdelingen er ligeledes

installeret terminal og printer
hos værkfører og på lageret.

Programmer
Systemet skal styre følgende
hovedfunktioner på Materi
elgården i Hadsten:

Lagerstyring
Systemet skal styre 2 lagre:
Værkstedslager med reserve
dele, et lager med håndværk-
tøj og udstyr af forskellig
art, samt p.t. 3 servicevogne
med beholdning af reserve
dele, værktøj m.m.
EDB-systemet skal føre stk.-
og værdikontrol med de Ca.

16.000 varenumre, der ligger
på lagrene på materielgår
den, og via et tilknyttet ind-

købsmodul sikre en optimal
lagerstyring med håndtering
af funktioner såsom behold
ningskontrol, optælling, le
verandørstyring, kostprisbe
regning og omsætningsha
stighed.
Herudover håndterer syste
met følgende funktioner i
forbindelse med lagersyste
met:

- Udlevering af reservedele
til værksted i forbindelse
med reparationer af ma
skiner.

- Udlånsstyring af værktøj
og småmaskiner.

- Udlevering af forbrugsva
rer, såsom handsker,
skruer, twist m.m.

- Registrering af salg til så
vel externe debitorer med
fakturering som til inter
ne debitorer, hvor der
foretages omkontering.

Programmet er forberedt til
på et senere tidspunkt at
kunne tilkobles vores tøjla
ger, inkl, håndtering af et
pointsystem pr. medarbejder
vedrørende udlevering af ar
bejdstøj.

Maskinstyring
Materielgården rummer et
stort antal maskiner samt
materiel af forskellig art.
Disse enheder er oprettet i
systemet med en række stam
oplysninger, og via registre
ring af maskinrapporter hol
der systemet regnskab med
de forskellige maskiner og
maskingruppers effektivitet i
timer til sikring af, at Mate
rielgården indeholder den
rigtige sammensætning af
maskinpark afstemt efter be
hov. Via en sats pr.
maskine/maskingruppe sker
ligeledes en indtægtsbereg
ning pr. maskine og dermed
for Materielgården, samt en
udgiftsberegning for sag/ar
bejde, hvortil maskinen har
været anvendt.

Værkstedsstyring
EDB-systemet skal ligeledes
understøtte værkstedsfunkti
onen, der forestår reparatio
ner og vedligeholdelse af en
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maskinpark på omkring 900
enheder. Samtlige enheder er
oprettet i et maskinkartotek i
systemet, indeholdende en
lang række oplysninger pr.
enhed, der gør, at systemet
kan anvendes til planlægning
i værkstedsfunktionen m.h.t.
indkaldelse til smøring og
vedligeholdelse ud fra
kalender/timeforbrug, og
dette i et samspil med værk
stedslageret omkring reserve
deishåndtering. I forbindelse
med reparation og vedlige
holdelse af den enkelte ma

skine, opsamles omkostnin
gerne på maskinen med spe
cifikation af materialer og
lønforbrug, så der kan hol
des kontrol med den enkelte
enhed.

økonomistyring
Systemet indeholder et fuldt
økonomistyringsmodul til
debitor/kreditor- og finans
styring.
På debitorsiden skal syste
met håndtere hele debet
siden gennem ordreregistre
ring og fakturering, og på

kreditorsiden hele kredit-
siden med købsordre og
købsfaktura med tilhørende
statistikker. Debitor- og kre
ditorstyring, m.h.t. betalin
ger, sker på Amtsgården i
Højbjerg, og skal ikke hånd
teres i systemet. På finanssi
den oprettes en intern kon
toplan på Materielgården
med de fornødne konti, lige
som der er mulighed for at
indlægge budgetter i syste
met.

Projektets økonomi m.v.
Programmet, inkl, det nød
vendige EDB-udstyr, er an
slået til at ville koste 730.000
kr. Heri er også medregnet
udgifter til oplæring af det
personale på Materielgår
den, der skal bruge program
met.
Hertil kommer en udgift an
slået til Teknologisk Institut
for teknisk bistand.
Programmet forventes taget
endelig i brug i april måned i
år.

MAJ 1990
1.-3.: 3rd Int. Conference

on Road Traffic
Control, London.

2.: Parkeringsstyring i
Kolding, V&B
møde, DIF, Køben
havn.

2.-9.: Hannover Messe
Energi.

8.-9.: Styring af kommu
nale vejbudgetter,
VEJ-EU-kursus,
Korsør.

8.-9.: Trafikmiljødagar,
Linköping.

14.-l5.: Koidbiandet asfalt,
VEJ-EU-kursus,
Rungstedgaard,
(ekstra kursus).

l4.-16.: Speed Management
in Urban Areas,
København.

16.: Vejbehov - forde
lingsproblematik,
V&B-seminar, DIF,
København.

16.-18.: 3rd Int. Colloquy
on the Fixed Link
Europe-Africa,
Marrakesh.

l6.-19.: E’90, Entreprenør-
messe, Herning.

20.-22.: 2nd Int. Symposi
um on Utilization
of High Strength
Concrete, Berkeley,
USA.

21.-23.: European Concrete
Days, København.

22.-23.: Det lokale trafik-
sikkerhedsarbejde.
AVF-seminar, Aal
borg.

28.5.- 4th Int. Conference
1.6.: on Geotextiles, Ge

omembranes and
related products,
Haag.

28.: CEMT-90. Euro
pæisk ministerkon
ference, Stock
holm.

29-31.: Afsætning og in
strumentlære, VEJ
EU-kursus, Ski old
næsholm.

30.5- Trafikafvikling,
1.6.: VEJ-EU-kursus,

Middelfart.

JUNI 1990
3.-5.: 3rd Int. Conference

on The Bearing Ca
pacity of Roads
and Airfields,
Trondheim.

5.-9.: llth FIP-Congres,
Hamburg.

17.-19.: Årsmøde i Amts
vejingeniørforenin
gen, Roskilde.

AUGUST 1990
l5.-l8.: Nordisk beton

forskningsmøde,
Trondheim.

20.-23.: ISAK ‘90, Frederi
cia.

SEPTEMBER 1990
22.-28.: 19. Internationale

vejkongres, Marra
kesh, Marokko, P1-
ARC.

OKTOBER 1990
17.-20.: EUROTRAFFIC

1991 - Aalborg

30: Vejdirektoratets
VEJDAG - Odense.

Redaktionen påtager sig in
tet ansvar for fejl, flytninger
og aflysninger.Kalenderen 19.-21.: Enforcement and

Rewarding Interna
tional Road Safety
Symposium, Kø
benhavn.
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Dansk know how skal

I de sidste 5 år har Vej direk
toratet haft eksportaktivite
ter i en del lande uden for
Europa, især i Sydøstasien.
Efter jerntæppets fald er der
opstået et nyt marked meget
tæt på, hvor behovet for mo
dernisering af infrastruktu
ren og effektivisering af vej
væsenet er meget stort. - Po
len er det første land, der
står på listen.
Polen er i størrelse og be
foikningstal syv gange så
stort som Danmark. Vejnet
tet er fem gange så langt,
men der er kun dobbelt så

mange biler. Knap 2/3 af Po
lens veje er asfalterede, og de
asfalterede veje er for en stor
del i forfald på grund af
manglende vedligeholdelse.
Højklassede veje er der kun
få af i Polen. Danmarks mo
torvejsnet på 600 km er såle
des tre gange så langt som
Polens.
Verdensbanken har bevilget
Polen et lån på 5 mio, dollars
til forbedring af vejnettet.
Pengene skal bruges til op
bygning af et vejlaboratori
um og til udvikling af sty
ringssystemer til vedligehol

delse. Det er Verdensban
kens mål at effektivisere Po
lens transportsektor og der
med bidrage til modernise
ring af produktionsappara
tet.
Vejdirektoratet har gennem
flere måneder haft kontakt
med de polske vejmyndighe
der. På Verdensbankens an
befaling har Vejdirektoratet
nu tilbudt Polen rådgivning.
I den forbindelse har Vejdi
rektoratet fået støtte på
800.000 kr. fra Udenrigsmi
nisteriets østfond. Pengene
skal bruges til en teknisk eks

kursion i Danmark og til
kurser for vejingeniører i Po-

Allerede i maj forventer Vej-
direktoratet at få besøg af
seks topchefer fra den polske
vej administration. Formålet
med besøget er at vise polak
kerne, hvad dansk vejsektor
og danske virksomheder kan
tilbyde, når polakkerne skal
indkøbe udstyr til opbygning
af et nyt vejlaboratorium.
Det indgår derefter i planen,
at eksperter fra Vejdirekto
ratet rejser til Polen for at
vurdere landets behov og
rådgive om investeringer.
Vejdirektoratet vil i nærme
ste fremtid afholde fire semi
narer i Polen. Hundrede pol
ske vej ingeniører skal under
vises i arbejdsrutiner i et vej-
laboratorium, edb-systemer
til vedligeholdelse og opbyg
ning af en vejdatabank.

100% genbrug af gammel asfalt
Vejdirektoratet atprøver nu et nyt asfaltprodukt, hvor gammel asfalt

kan genbruges 100%. Det nye produkt kan blive en væsentlig ge

vinst for miljøet som for tiden belastes at lagre på 700.000tons gam

mel asfalt.

Ved fremstilling af ny asfalt
har det hidtil kun været mu
ligt at genbruge en del af den
gamle asfalt. I årenes løb er
restlagrene derfor vokset

støt. Det samlede lager er for
tiden på 700.000 tons.
Med en ny blandeproces er
det lykkedes at fremstille et
produkt, hvor man genbru
ger gammel asfalt 100’o.
Den nye teknik gør det mu
ligt at udlægge og kompri
mere asfalten i kold tilstand.
Det er en meget miljøvenlig

proces, der er baseret på
vand og ikke som tidligere på

sundhedsfarlige opløsnings
midler.
Vejdirektoratet vil afprøve
den nye miljøvenhige asfalt
belægning i forbindelse med
belægning af 48 km nødspor
forskellige steder i Danmark.
Det drejer sig om motorvejs
strækninger, hvor nødspore
ne består af gruslag. Det har
vist sig, at den asfalt der her
blev sparet, har bevirket ned
sat trafiksikkerhed. Tunge
lastbiler føler sig usikre ved
at køre ud i de løse og delvis
græsbevoksede nødspor. I
tilfælde af motorstop holder

mange lastbiler på motorvej-
ens yderste spor med stor ri
siko for påkørselsulykker.
Asfaltbelægning i nødspore
ne vil forbedre trafiksikker
heden væsentlig.
Det nye asfaltprodukt er
særdeles miljøvenligt. Det
kan fremstilles og udlægges
uden risiko for arbejdsska
der og uden belastning af
miljøet. I løbet af få år vil
den positive miljøeffekt blive
synlig i takt med at de store
lagre af gammel asfalt for
svinder.
Vej direktoratet vil i samar

bejde med Storstrøms Amts
kommune indlede forsøget
med nødsporsbelægning på
en strækning af Falstermo
torvejen ved Eskildstrup.
Forsøget er planlagt til den
3. april. Det er firmaet Pan
kas A/S der udlægger asfal
ten.
Yderligere oplysninger: Af
delingsingeniør Per Simon
sen, Vejdirektoratet, tlf.
33 93 33 38 el. 30320221.

modernisere Polens vejnet
Med 800.000 kr. i ryggen fra Udenrigsministeriets østfond vil Vejdi

rektoratet her i 1990 satse på at eksportere know how om veje til det

østeuropæiske marked. I første omgang til Polen, som netop har fået

et Verdensbanklån på 5 mio, dollars til modernisering af vejvæsenet.

Verdensbanken har anbefalet Vejdirektoratet som rådgiver for Polen

len.



Asfaltudlægning
Cotas Vejmaterlate AIS
Ksngeoeen 153,2830 Virum
Asfalradlægning, Osertladebehandling, Pecycling, KuIdtall

Dansk Stekeasteit
Naueruængel 9,4000 Ruskilde
Sløbeastalt, (Broer ug lndustrigulue(

inreno AIS
Taulov Kirkevej 3133, 7000 Fredericia
Fræsning, Remining, Recycling, Belonknuoning

Hans Gald,nenn Astelt
Sydtrauns Plads 4,2450 København SV
Stabeastalt

Kekenhaens Astattknmpagni AIS
Scandiagade 14,2450 København SV
Slabeaslalt (Broer ug lndnstrignlvel OB, Ralumac

Marias Petersen AIS
ørbækoni 49, 5863 Fnrritslno. Fyn
Ounrtladebehandling. aslalludlægning

Nytalt an
Grønnemosnn 9.2860 Søborg
Astaltudtægning, Miniremin

Pankes AIS
Rnndtorbionj 3-4, 2950 Vedbæk
Astalradtægn ing

Pkenln Contreotors AIS
Vnolnr Allé 1,6600 Vejen
Aolaltudlægning. Recycling. Koldtall

Saperton Dammann-Lannl AIS
Frydenlundovej 39, 2954 Vedbæk
Astalludlægning, Overtladebehandling, Recyclieg, Kuldtall

Tema Vej AIS
Ridderslien 38, Fjelsted S560 Årup
Aslaltudlægning, Ovnrlludebehandlrng, Recycling

Asf alt re pa rat ion
Cntas Vejmateriale AIS
Koegevelen 103,2830 Virnm
Astallreparalivn, Aslaltmalerialer, Colasmio reonemastic

Dansk Stebeastatt
Naveruængel 9,4000 Roskilde
Sløbnaslall, Broer og ledustrigolon

Inrenn AIS
Taulov Kirknoni 31-33, 7000 Fredericia
Fræseing, Reminieg, Recycling, Beloekeusnieg

GD Constructlnn ApS
Sotreednlsoej 58 A, 9200 Aalborg
Amopaue aslalltorstærknieg

Hens Datdmann Astalt
Sydhauns Plads 4.2459 Købeehaen SV
Slabeaslatt

Kekenkasns Astaltknmpagni AIS
Scandiagade 14, 2450 København SV
Slabeastall. Bruer ag indaslrigalve. OB, Ralamac

Marias Petersen AIS
Ørbækuej 49.5863 Ferrilsles, Fyn
OB, Plel-OB

Nptait as
Orannemusen 9.2860 Saburg
Mrnimecyclieg, Fræsning, Astailreparatiun

Pankas AIS
Rundlorbionj 34, 2950 Vedbæk
Aslaltmeparativn, Astaltmatnrialnr, Emulsion

Pkenln Contrectnrs AIS
Vester Allé 1 6000 Vejen
Aslallreparatlon, Aslaltmaterialer, Fageaslall
Brlamenplader, Iscleringspap

Snpertns Dammann-Lannl AIS
Frydenlandsoej 30, 2950 Vedbæk
Aslallreparaliun, Astallmalerialer, Vinlerpulser, Fugeaslalr

Tarcn Vej AIS
Ridderslien 38, Fjelsted, 5560 Årup
Aslallreparaliun, Aslaltmaterialer

Gtnketten
Fabriksue1 tS-12, 9690 Fjerritslev
Plast aslalI

Flkerten ApS
Suendburgsej 16,9220 Aalbsrg Ø.
Fiberlen AM2 til aslallmeparalios

Autoværn
Dansk Aatn-nærn
Tielgessuej 12, 8500 Silkebsrg
Belss- og sldlaulseærn

DD Cnnstractlnn At,5
Soliendalssej 884,9200 Aalburg
Stélaulseærs

Kekenkeens Astaltknmpagnl AIS
Scandiagade 14, 2450 Kebenhasn SV
Betvnautssærn. stalisnære sg Ilylbare + plast Ilytbare

Via Can
Øslergade 30. 7430 Ikasl
Sldlaatseæms

Håndværktej m.m.
Gade Ebkesen AIS
Slæmemssngbrdsvej 44. 5230 Odenne M.
Håndværktøj, beklædeing, landmålingsadslyr

Scan-Vinen Denmerk AIS
Ventergade 24, 5471 Søndersø
Diaæantværklaj. lugnskæring, baring, Iræsning

Maskiner: Vintervedligeholdelse
Epake
Askav, 6600 Vejen
Salt- og grusnprednme, ssnplvoe og lejemaskiner

Leverandorregister
Rlmas AIS
Helsinglamogade 6,8200 Aarkas N.
Laigaard salt- og grasspredere, sneplvan og tejemaskiner

4583 11 OS
Wirtgen AIS
Taulov Kirkevej 31-33,7000 Fredericia
Fræsemaskreer, Remiomaskiner, Heateraslæg, Betonksasnrn

46756111
Perlner Technlc
Fuglesangsallé 14,6600 Vejes
Partner Dastise, oseplsve og tejemaskine

75 56 25 56
Snenningsens Meskintekrik AIS
Taæmerapuei 13-15, 2770 Kastrup

31 224001
Saltspredere, traklsrer, tejeæaskiner, sneplsve og græsktippere

Skilte og afmærkningsmateriel
Armete ApS

31 21 4111 Nsrdlandsset 70, 8240 Rissksv

Cntaar Mellen
Stæremssegdrdsvej 30,5230 Odense M

65981078 Åderapvej 81-83,4700 Næstved

Gade Ekkesen AIS
Stærnmssngårdsset 44.5230 Odense M

31 697913
Pkeein Cnntrectnms AIS
Vester Allé 1,6600 Vnjes

42891799 Serical AIS
Løangnde 67.4200 Slagelse

PFLUG Vejskittetekrtk
75361111 Troensevej 7, Aalbsrg Øst

Striber, stribemaling og vejmarkering
Brita Mette9 AIS
Elmeallé 2.4760 Vsrdingborg
Stribemaling

Gade Ekkesen AIS
64881717 Stæremssegårdsuej 44, 5230 Odense M

Freæark thermsplastmarkering

Kekenkasns Astattknmpagnt AIS
Scaediagade 14, 2450 København SV

45831100 Sprayplestic

Langetands Kemiske Fakdkker
Longelse

46706111 Malede striber, thermvplast striber

Tratik Prodakter AIS
Cerlsbergoej 34, Postboks 92, 3400 Hillerød

75562588 Mercalin spraytoejstribemaling, Mercalin Prætab , Termoptastmarkerieg

Pkeein Coetractars
Vester Allé 1,6600 Vejen

98189000 Malede strrber og Thermvplast striber

Reol Vejmerkering
Raguænget 5.4200 Slagelse

31224001 Malede striber, Thermoplast striber

Sapertos Demmenn-Looot AIS
Oresåvej 746, 8541 Skødstrnp

3121 dlii Spotllen

Marios Petersen AIS
Ørbækse149. 5863 Ferrilslev, Fyn

65981078 Malede striber, Thermoplast striber

Gtoketteo
Fabribsae1 10-12. 9690 Plerritotev

31 697913 Stribemuterialer

Teknisk udstyr
Dansk Aoto-Værn

42891798 Tielgesovej 12, 8600 Silkeborg
Reedesteeselementer, Siloetemeeter mæ.

DG Constrootion ApS
75361111 Svtiendutsve155 A, 9200 Aulburg SV

Oevtnkot iler

Kekenhaens Astattkompagni AIS

42893111
Scucdiagnde 14, København SV
Tkvrmu Jsint Fngnkonstruktiun

Tretik Prodokter AIS

64681717
Carlshergsel 34, Postboks 92,3400 Hillerød
Rækværker, låger, led, slaser og stolper

Vin Can

9821 21 77
Østergade 30, 7430 Ikast
Brodæk i stål, geumnmbram, Onutekolit

Wirtgen AIS

98158600
Taulvo Kirknoej 31-33, 7000 Fredericia
Fræsemnskieer, Reminmaskiser, Heateranlæg, Betonkoosere

Fikertea ApS
Svendborgsei 16, 9220 Aalborg Ø
Fibertev Elephast Onotevtiler

8682 2900 Phenlo Contreotors AIS
Vester Allé 1,6600 Vejen
Vejuedlighuldnlse system (EOB(

98189500 Jens Rentelt
Iidemhntm - BorrIs, 5900 Skjern
GREEFIX + Teesur til jord- og astniturmerieg samt emosionsbeskpttetse

31214111 Tunneller og Broer
GG Constmnctian ApS
Sotiendulsonl 88 A. 9200 Aalborg SV

77250300 Ståltusnelrør

Via Can
Østergade 30, 7430 Ikast
Ståltueselrør

Vejafvandinq
DG tonstmnctian ApS
Sotrendulsonj 554.9200 Aalborg SV
Drænrør

Vejsalt
P. Bmeste AIS

75360700
Landtottegårdsvnl 95, 2504 Lyngby

Dansk Selt lIS
Hadsnedoe117, 9550 Mariager

86162444

75 563322

75363066

31 50 2942
86158600

5621 40 44

66 158629
53 7226 ii

66 156039

75361111

5352 1653

98 tS 92 11

537709 72

66158039

31214111

6200 10 16

42 26 94 94

75361111

53 52 87 55

6698 21 22

65981078

98 21 21 77

66 82 2900

98 t8 5500

31 214111

42 2694 94

972S 0300

75 5633 22

96 15 66 00

75361111

973663 10

98189500

97350300

42188600

45933332

98 5832 22

66158039

64641458
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