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Der er fra 1988 til 1989 sket en stigning i
antallet af dræbte og registrerede tilska
dekomne børn i trafikken. Generelt er i
samme periode sket et fald i såvel dræb
te som registrerede tilskadekomne. Man
kan frygte, at der ikke blot er tale om en
stigning i trafikulykker med børn et en
kelt år, men en tendens som kan fort
sætte, bl.a. fordi: transportarbejdet er
stigende, hastighedsniveauet er stigen
de, fysiske foranstaltninger i lokalom
råderne er praktisk taget gået i stå og
flere børn vil fremover få brug for at
færdes selvstændigt i trafikken (stigen
de fødselstal).
Færdselssikkerhedskommisionen har
som udgangspunkt for sin handlings
plan fastslået, at det ud fra en etisk vur
dering er problematisk at tilgodese be
stemte trafikantgrupper fremfor andre.
Jeg mener, man lige såvel kan argumen
tere for, at det er uetisk ikke specielt at
tage hensyn til de svageste og mest ud
satte - herunder børnene. Dels fordi der
tilsyneladende er en ugunstig udvikling i
gang i øjeblikket, og dels fordi barnet i
ulykkessituationen altid er offer. Tilsy
neladende sker mange ulykker fordi
børn begår fejlhandlinger. Men det der
ud fra et voksent rationelt synspunkt er
en fej lhandling, kan ud fra et barneper
spektiv være en helt korrekt handling.
Barnet er offer, fordi han eller hun ikke
er i stand til at ændre på den adfærd
som i værste fald kan føre til en trafiku
lykke. Dertil kommer at børn på anden
måde bliver ofre: de er mere følsomme
for luftforureningen end voksne, de har
ikke glæden af den fremkommelighed,
bilismen skaber og deres udfoldelses
rum indskrænkes gennem restriktioner
for hvor de må færdes selvstændigt.

Bilisterne
Hvis man for alvor vil gøre en indsats
for at mindske antallet af trafikulykker
med børn, er en indkredsning af skyld

‘ spørgsmålet helt nødvendigt. Ikke skyld
i en juridisk forstand, men skyld som et

2
spørgsmål om hvem der ved at handle
anderledes kunne have undgået at ulyk

-: ken skete. Der er, for mig at se, to skyl
2..

dige parter: modparterne i de konkrete
ulykker samt myndighederne.
Modparterne i børneulykker er oftest
»almindelige« bilister som kører helt ef

ter reglerne. Kun i enkelte tilfælde fin
des årsagen i grove overtrædelser som
spirituskørsel eller markante hastig
hedsovertrædelser. Modparten betrag
tes som magtesløs, fordi det tilsynela
dende er barnet som begår fej lhandlin
ger. Men oftest er det bilisten som har
magten til at hindre, at situationen op
står, ved at køre efter forholdene (at der
er børn tilstede) fremfor efter reglerne.
Indsatsen bør rettes meget bredt mod
alle bilister. Det er her desværre ikke
nok med gulerodsmetoden (f.eks. infor
mationskampagner), men stokken må
også i brug f.eks. gennem større politi
overvågning og strengere sanktionering -

som forhåbentlig på længere sigt kan
give en ændret trafikantadfærd.

Myndighederne:
Trafiksikkerhedsspørgsmålet er i øje
blikket gledet noget i baggrunden i for
hold til den offentlige interesse for mil
jøet og foranstaltninger for at forbedre
det. I det omfang der eksisterer et sam
menfald mellem sikkerhedstiltag og
miljøtiltag, er det udmærket, men det er
ikke altid tilfældet. Der eksisterer en
meget udbredt tro på, at man via tekno
logiske løsninger kan klare de forure
ningsmæssige problemer, biltrafikken
skaber. Men der eksisterer en reel kon
flikt mellem biltrafikkens omfang og
børns vilkår - de teknologiske foran
staltninger som kunne eliminere kon
flikten er af helt teoretisk karakter. Der
påhviler således myndighederne et an
svar for en planlægning af bilismen
fremfor en planlægning for bilismen -de
sikkerhedsmæssige problemer løser ik
ke sig selv i et mere fremskredent tekno
logisk samfund. I praksis er det meget
vanskeligt at pålægge myndighederne et
ansvar for f.eks. en dårlig vejudform
ning, en dårlig planlægning eller en
manglende planlægning. Desværre er
midlerne, til at pålægge myndighederne
et større ansvar, også stokken fremfor
guleroden - hvis sikkerhedsmæssig til-
tag ikke skal lide samme skæbne som
Færdselssikkerhedskommisionens hand
lingsplan: at der ingenting sker.

Se iøvrigt
artiklen side 16.
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Phønix er pioner på
genbrugsområdet, og
med Phønix teknologi
kan den gamle asfalt
genbruges uden pro
blemer med kvaliteten.
Opbrudte asfaitmaterialer er et
råstof, ikke et problem. Med
Phønix gen brugssystem er der
sikkerhed for, at asfalt med
genbrugsmaterialer har samme
høje kvalitet som asfalt af nye
materialer.

Hele hemmeligheden ligger i at
bearbejde det rå genbrugsasfalt
til et velsorteret og defineret pro
dukt. Hertil har Phønix udviklet
en granulator, som river gen
brugsasfalten fra hinanden på
en måde, så det færdige granu
lat let kan knuses og sorteres i de
ønskede kvaliteter. Hele proces
sen er under stadig laboratorie
kontrol.

At genbruge
gammel asfalt
kræver styr på
kornstørrelserne. PHØNIX VEJ

A/S Phønix Contractors
Region Syd Tlf. 75 50 76 1]
Region Nord Tlf. 98 15 96 44
Region Sjælland Tlf. 42 94 76 66
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Christian IV’s Kongevej dukker op
Jørgen G. Berthelsen, Hørsholm Arkæologiske Forening

Omkring 1640 anlagde Chr. IV en kongevej fra Hørsholm til Nyrup.
Vejen blev hurtigt sløjfet igen og dens placering har været ukendt.
Men nu er den fundet og undersøgt i forbindelse med anlæg af en
parkeringsplads i Kokkedal.

Frederik II lod anlægge en
kongevej fra København o
ver Holte til Frederiksborg
og Helsingør og en kongevej
fra Holte til Hørsholm. Vej
ene var til kongens personli
ge brug, men anlagt og vedli
geholdt af kronens fæste-
bønder som led i deres hove
riarbejde (1). Omkring 1638-
39 anlagde Chr. IV en kon
gevej fra Hørsholm til Ny-
rup, som forbandt Fr. IFs
tidligere anlagte kongeveje.
Anlæggelsen er dokumente
ret ved forskellige bilag i
Kronborg Lens regnskaber
(2). Selve forløbet af vejen er

ikke dokumenteret ved sam
tidige kort, men ses af senere
kort. På Videnskabernes Sel
skabs målebordsblad
»Hirshholms Amt« fra
l760erne (Geodætisk Insti
tut) ses en vej som kaldes
»Gamle Kongevei«. På
»Plan over Egnen fra Utze
rød ved Hirsholm til Helsin
gøer« fra 1778 (Rigsarkivets
kortsamling) kaldes vejen
»den gamle Konge Vey« (Fi
gur 1). Forløbet af vejen på
de to kort stemmer godt
overens. Med undtagelse af
et lille stykke af vejen fra Us
serød by til Brøndsholmdal

ophørte vejen hurtigt med at
eksistere efter anlægget af
»chausseen< (den »nye kon
gevej«) til Helsingør 1779-
1793. Således er vejen ikke
medtaget på militærkort fra
1801 eller senere kort. Da
vejen hurtigt blev sløjfet, er
dens forløb i terrænet ikke
længere kendt, og den har
derfor ikke tidligere været
genstand for vejteknisk eller
arkæologisk undersøgelse.
Vi har imidlertid haft lejlig
hed til at undersøge et tvær
snit af vejen i forbindelse
med anlægget af en

parkeringsplads ved Egedal
kirken i Kokkedal.
Ved overflytning af vejens
forløb fra de to gamle kort
til et nyere målebordsblad,
sås vej forløbet at krydse
tværs over området, hvor
Egedalkirken skulle bygges i
april 1989. I forbindelse med
afrydning af vegetationen på
kirkebyggepladsen gennem
gik vi derfor området syste
matisk med karteringsbor,
uden at det lykkedes at påvi
se noget, der mindede om en
brolægning. Ved fornyet un
dersøgelse efter udgravning
til parkeringspladsen, fandt
vi i den sydlige og nordlige
væg af udgravningen profi
len af et vejfundament.
Efter aftale med museumsin
spektør Steffen Stummann
Hansen, Hørsholm Egns
Museum, foretog Hørsholm
Arkæologiske Forening en
afretning og opmåling af vej-
pro filen.

Sydlige profil
Anlægget var dækket af ca.
30 cm pløjelag og bestod af
et vej fundament (Figur 2 og
4). Der var ikke spor af en
brolægning eller andet slid-
lag på vejen. Vejfundamen
tet var gravet ned i under-
grunden og nåede på sit dy
beste sted 160 cm under
markoverfladen. Bredden
ved overfladen var ca. 3 m.
Vej fundamentet var bygget
op af sand, grus og 5-15 cm
store sten. Herudover var
der enkelte op til 30 cm store

Figur 1. sten. Det var muligt at se ad
Udsnit af »Plan over Egnen fra Utzerød ved Hirsholm til Helsingøer< 1778. Kortet er tegnet i skillelsen mellem forskellige
forbindelse med planlægning af den nye landevej (»nye kongevefrç) og viser forløbet af »Den »læs« materialer på grund af
gamle Konge Vey. Pilen viser udgravningsstedet. deres forskellige sammen
Originalen findes i Rigsarkivets kortsamling. Originalen er i sterrelsesforholdet 1.1O. 000, her sætning, men vejmaterialer
gengivet iforholdet 1:20.000. ne var lagt ned uden nogen



Aktuel og saglig information
om avanceret veibygning

Det nye »belægningskatalog fra Co-
las dækker et bredt behov for teknisk
information om tidssvarende materia
ler til vejbygn ing.

I et stort antal opslag
gives en systematisk be

skrivelse af det alsidige pro-
/ duktudvalg fra Colas:

/ Produkternes anvendelses

/ områder, materiale- og funktions
egenskaber, fordele og begræns
ninger samt retningslinier for pro

.cY’duktvalg.

Mastiflex®
er et af mange nyudviklede Colas
produkter, som kataloget beskriver.
Det er et højværdigt asfaltbetonslid
lag med stort indhold af polymermo
dificeret bitumen — specielt egnet til
veje og pladser med store belastnin

ger. Den jyske Motorvej mellem
Horsens og Vejle er et af de sene
ste vejanlæg, hvor der bl.a. er an
vendt Mastif lex.

r

-

Vejbygning på et sikkert grundlag
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tydelig plan. Hele vejfunda
mentet var tilsyneladende
bygget op samtidig, idet der
ikke sås flere »generationer«
af vejoverflade.
Undergrundens råj ord til si
derne og under anlægget ud-
skilte sig tydeligt fra anlæg-

get. Undergrunden var uden
grus og sten og bestod af mo
ræneler og sand.
Bundprofilen forløb mod øst
bueformet op til overfladen,
mens den mod vest faldt let,
idet der her udgik et kilefor
met 5 m bredt sten- og grus-

lag (Figur 2). Det er muligt,
at denne kile har tjent til at
drænere vej fundamentet.
Der var i fundamentet jern
udfældningslinier, som tyde
de på at drænvandet forløb i
denne retning. Det kilefor
mede grus- og stenlag var
dækket af gult sand magen
til det gule sand i undergrun
den.
Der blev ikke fundet spor ef
ter grøfter til siderne for vej-
fundamentet.

Nordlige profil
I den nordlige væg af ud
gravningen fandtes ligeledes
et vej fundament (Figur 3).
Kun den nederste del af pro
filen var bevaret, idet entre
prenørmaskiner tidligere
havde fjernet de øverste dele
af jorden. Denne bundprofil
gik såvel mod øst som mod
vest bueformet opad uden
»dræningskile<. Fyldmateri
alet var i princippet magen til
fyldet i den sydlige profil,
omend der var færre sten.
Undergrundens råjord ad
skilte sig også her klart fra
anlægget.

Vejbygningsteknik
Denne undersøgelse har for
første gang givet os et ind
blik i vej bygningsteknik ved
kongevejsbyggeriet i begyn
delsen af 1600 tallet. Vejfun
damentet imponerede ved sin
store dybde, og tyder på at
Chr IV, ligesom romerne,
havde indset et godt funda
ments betydning for vejens
holdbarhed. Selvom funda
mentet ikke nødvendigvis
har samme store dybde i hele
vejens forløb, antyder det
dog, at der har været et bety
deligt arbejde forbundet med
anlæggelsen. Vor undersøg
else har ikke vist spor af en
brolægning eller andet slid-
lag; men det udelukker na
turligvis ikke, at der har væ
ret en brolægning. Efter
sløjfning af vejen i ca. 1793,
overgik jorden til landbrugs-
formål, hvorfor en eventuel
belægning formentlig blev
fjernet af hensyn til pløjning

af jorden. Det er sandsyn
ligt, at en egentlig brolæg
ning kun blev udført på sær
ligt vanskelige strækninger
(3) af vejen, og dertil hørte
vort højtliggende stykke af
vejen næppe. Også spor efter
eventuelle grøfter kan være
fjernet ved pløjningen, hvis
grøfterne ikke har været ret
dybe.
Den formodede »drænings
kile« i siden af den sydlige
profil, genfandtes ikke i den
nordlige profil. Den har såle
des ikke været et fast element
i fundamentet; men muligvis
været anbragt på udvalgte
steder.
Der blev ikke fundet gen
stande, som kunne datere
vejen; men vejens markante
konstruktion med et meget
tykt fundament taler afgø
rende imod, at det skulle væ
re en almindelig brugsskabt
alfarvej. Da placeringen
stemmer overens med de to
korts angivelse, og da der ik
ke siden har været vej på ste
det, er der ikke tvivl om, at
det drejer sig om Chr. IV’s
kongevej.

Vejens forløb
Forløbet i terrænet af Chr.
IV’s kongevej er nu fastlagt
eller formodet 4 steder: 1/
Fra vejens start i Usserød by
til lige syd for Brønsholm
dal. I dette forløb har nye
veje erstattet kongevejen. 2/
Ved Egedalkirken som oven
for beskrevet. 3/ Umiddel
bart øst for Jellebro over
Nive å. Her er man stødt på
pæle, der formentlig stam
mer fra en bro. Anlægget
blev ikke nærmere under
søge, og den dendrokronolo
giske undersøgelse er endnu
ikke fuldendt, men anlægget
kan høre med til kongevejen.
4/ I Munkegårds hegn ken
des et ca. 200 m langt vej spor
med grøfter ved siderne. Det
formodes at være rester af
Chr. IV’s kongevej (4).
De to uafhængige, gamle
kort stemmer godt overens
med hensyn til vejens forløb
i midten af 1700 tallet, men

°F___
Figur 2.
Sydlige profil (set fra nord). Profilen ligger vinkelret på vej
en.
Lagbeskrivelse:
1. Grcesklædt overflade
2. Brunt, leret muld, østlige del er delvist afskrabet og omro

det
3. Gult sand, går i et med undergrunden (lag 4)
4. Gult sand, undergrund
5. Moræneler, danner undergrund øst for veifundament
6. Sand og grus med 2-10 cm sten
7. Kraftig jernudfældning langs underste grænse af gruslag.

Vest for jernudfældningslinien forsvinder lagadskillelsen
mellem lag 6 og 9a

8. Sandet ler, få sten
9; Sand med 5-15 cm sten. Mod vest bliver laget stenfrit (lag

9a)
10 Niveau for bund af udgravning til parkeringsplads

Større sten er indtegnet

--

1,0

m 1,0

Figur 3.
Nordlige profil (set fra syd). Profilen ligger vinkelret på vej
en.
Lagbeskrivelse:
1. Overflade efter afskrabning afpløjelag og øverste del af

vejan læg og undergrund
2. Sand og grus med mange 2-8 cm sten
3. Sand medfå sten bortset fra 3-5 cm sten langs bunden i la

get
4. Uforstyrret undergrund, ler
5. Uforstyrret undergrund, ler der mod øst gradvist går over

i sandet ler
6. Niveau for bund af udgravning til parkeringsplads

Større sten er indtegnet
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siger naturligvis intet om
hvorvidt forløbet har været
uændret siden anlæggelsen
mere end 100 år tidligere.
Kortene har i det aktuelle til
fælde med held dannet ud
gangspunkt for en målrettet
eftersøgning af spor efter
vejen. Fortsatte undersøgel
ser, også i fugtige områder,
vil forhåbentlig bringe tiere
konstruktionsdetaljer for da
gen.
Dr Phil Alex Wittendorff,
Historisk Institut, Køben
havns Universitet og mu
seumsinspektør Steffen
Stummann Hansen, Hørs
holm Egns Museum takkes
for velvillig assistance.

Litteratur
1: Wittendorff, A: Det dan
ske vejnets historie. Dansk
Vejtidsskrift. 1983, 60, 48-
59.

2: Wittendorff, A: Alvej og
Kongevej. Akademisk for
lag, København, 1973. p.
270-274.

3: Ibid. p. 181.

4: Ibid. p. 274.

Moderne trafikstyring
At Niels Chr. Johannessen, ER.ELECTRIC AIS

Inden for de seneste år er der sket en stor udvikling inden for styreap
parater, således at det nu som en kombination af apparaternes højt
udviklede hardware og den rigtige software er muligt at udføre de tra
fikstyringsopgaver, som der i flere år har været trafiktekniske ønsker
om.

Dette forhold gør sig gæl
dende, uanset om man alene
betragter et enkeltliggende
kryds, et gadenet eller et by-
område. For effektiv styring
og overvågning af et byom
råde eller by er et egentligt
centralt anlæg som en trafik-
regner nødvendig.

Dilemmazonen.
»Dilemmaafstand< / »dilem
mazone< har i mange år væ
ret bekendte synonymer for
det forhold, at skiftet fra
grønt til gult for en trafikant
på vej mod krydset sker på et
tidspunkt, hvor denne befin
der sig i en afstand, hvor det
enten
1) er muligt både at passere

stoplinien for gult og
foretage standsning

eller

2) hverken er muligt at pas
sere stoplinien under gult
eller foretage standsning.

Dilemmaafstanden er således
afhængig af:

Gultid
Hastighed
Reaktionstid
Bremseevne.

Gultiden er i Danmark fast
lagt til at være 4 sek.
Hastigheden afhænger i stor
udstrækning af krydsets be
liggenhed. De højest tilladte
hastigheder ved gadesignal
anlæg er 80 km/t, men der er
oftest en lokal hastigheds
begrænsning på 70 km/t.

Reaktionstidenkan ikke an
gives som en absolut værdi.
Den er afhængig af, hvor
kompleks den givne situation
er.

Tilfarten til et gadesignalan
læg er ofte kanaliseret i så
stor afstand fra selve kryd
set, at det kan forventes, at
det »signal« trafikanten skal
reagere på, er rimeligt sim
pelt, hvorfor relativt korte
reaktionstider kan forventes.
Ved helt enkle signaler kan
reaktionstiden være nede på
0,4-0,5 sek.
Under de oven for beskrevne
omstændigheder kan en re
aktionstid på 1,0 sek. for
ventes.

Bremseevnen kan som reak
tionstiden ikke fastlægges
med een bestemt værdi. Der
er både køretøjernes decele
rationsevne og førernes
komfortønsker at tage højde
for. Der er for eksempel
lovkrav om, at lastbiler skal
have en decelerationsevne på

5 m/s2, hvor den halve evne,
det vil sige 2,5 m/s2, skal væ
re nået ½ sek. efter bremse
systemet er påvirket. Person
biler kan decelerere med 8
m/s2. Trafikanter udsætter
sig nødigt for decelerationer
større end 3,5 - 4 m/s2.
I figur I er angivet to kurver
i et koordinatsystem, hvor
abscissen er hastigheden og
ordinaten er længden.
Den punkterede kurve viser
kørelængden under gult (4
sek.) med den givne hastig
hed.

Den optrukne kurve viser et
køretøjs bremselængde un
der forudsætning af reakti
onstid på 1,0 sek. og decele
ration på 3,5 m/s2.
De to kurver afgrænser 4
områder.

Figur 4.
Sydlige profils østlig del. Billedet viserfyldmaterialet afsand,
grus og sten i vejfundainentet. Sammenlign med profiltegnin
gen.
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Område A,
Arealet over begge kur
ver:
Giver kombinationen,
hvor trafikanten befinder
sig i så stor afstand fra
krydset, at der nemt kan
standses.
Område B,
arealet under begge kur
ver:
Giver kombinationen,
hvor trafikanten er så tæt
ved krydset, at det ikke er
muligt at standse, men
kan til gengæld passere
stoplinien under gult.
Område C,
det prikkede areal mellem
kurverne:
Giver kombinationen,
hvor trafikanten er i en
afstand, hvor det er mu
ligt såvel at standse som
at passere under gult.
Område D,
det udfyldte areal mellem
kurverne:
Giver kombinationen,
hvor trafikantens standse-
længde er større end af
standen til krydset, men
omvendt er det ikke mu
ligt med den givne af
stand at passere stoplinien
under gult.

Signalskiftet skal derfor ske
på er tidspunkt, hvor trafi
kanten er i en situation pIa-

ceret enten i område A eller
B. Længden svarer til afstan
den fra krydset.
Fastholdes forudsætningen
om reaktionstid og bremse-
evne, ses, at hvis en trafikant
kører med en større hastig
hed end 50 km/t, vil denne
med sikkerhed passere stop-
linien for gult, hvis skiftet
sker i en afstand af under 42
m fra stoplinien. Køres der
med en hastighed på 90
km/t, vil trafikanten nå at
bremse, hvis skiftet sker, når
denne befinder sig i en større
afstand end 115 m fra stopli
nien.

LHOVRA-Teknik
Ovennævnte problemer, er
søgt løst i det svenske kon
cept til trafikstyring, be
nævnt »LHOVRA«.
I LHOVRA-teknikkens »O«
funktion tilrettelægges grøn
tidsudmålingen sådan, at
trafikanten ikke møder sig
nalskiftet fra grønt til gult,
når denne befinder sig i »de
udfyldte områder.
Den trafiktekniske baggrund
har længe været kendt, og
detektorbestykningen har i
en vis udstrækning også væ
ret tilrettelagt herefter.
Men hvori består så forbed
ringen?

I styreapparaterne er der tid
ligere altid gået en ikke ube
tydelig tid, fra skiftekriteri
erne er til stede, til signalskif
tet sker - styreapparatets re
aktionstid. Ældre typer relæ-
maskiner er opdelt i 2 sek.
skridt, hvorved signalskift
kun kan foretages med disse
tidsintervaller. Nogle nyere
styreapparater er opdelt i i
sek. skridt, og i nogle typer
processorbaserede styreap
parater kan procestid på 1-
i ½ sek. forekomme.
I et moderne styreapparat
med den rigtige kombination
af hard- og software er det
muligt at nedbringe reakti
onstiden til under ¼ sek. For
at opnå en korrekt »O«
funktion er det efter min me
ning en forudsætning at have
en reaktionstid af denne
størrelsesorden i styreappa
ratet.

Spoleplacering
Ved placeringen af den yder
ste spole skal der tages højde
for styreapparatets reakti
onstid, således at køretøjet
ved signalskift befinder sig i
en større afstand fra krydset
end dets bremselængde.
Med en hastighed på 90 km/t
tilbagelægges en strækning
på 50 m på 2 sek. og 6m på
¼ sek.
Ved relæapparater burde den
yderste spole med de valgte
trafikantpræstationer place
res i en afstand af 165 m fra
stoplinien og ved et moderne
apparat i en afstand af 121
m.
Grøntidsudmålingen i trafik-
styrede anlæg har traditio
nelt sikret, at en trafikant
bliver bragt frem i krydsom
rådet inden signalskiftet
sker.
I »O<-funktionen peges på,
at det kun er nødvendigt, at
trafikanten bliver bragt frem
til en afstand af 40 m fra
stoplinien og trafikanten vil
så fortsætte gennem krydset.
I den sidste del af grøntid
sudmålingen anbefales det
derfor, at anvende en
grøntidsudmåling, der alene

I den svenske LHOVRA
teknik er det indbygget
som forudsætning, at an
lægget har en hvilepositi
on med rødt for samtlige
retninger. Denne form
for hvileposition har vi
ofte benyttet og har hidtil
kun haft positive erfarin
ger med. I de trafiksvage
perioder, hvor hastig
hedsniveauet har tilbøje
lighed til at stige, vil trafi
kanterne ofte køre frem
mod rødt, hvilket har en
tydelig hastighedsdæm
pende effekt.

Et anlæg med hvilepositi
on i rødt vil desuden altid
give færre gener og mind
re ventetid for trafikan
terne og paradoksalt give
mindre unødvendigt rødt,
og dermed på længere sigt
måske højne respekten
for det røde lys.

LHOVRA-teknjkken er
en sammentrækning af
forbogstaverne i de enkel
te funktioner, der anven
des, nemlig

L - Lastbilprioritering

H - Hovedretningsprioritering

O - O(U)lykkesredution

V - Variabelt gult

R - Rodkørselskontrol

A - Alt-rødtvending

Funktionerne »V« og
»A< kan ikke anvendes
her i landet da det er lovk
rav, dels at der skal være
fast 4 sek. gult efter
grønt, og dels at signal-
skiftet skal være grønt -

gult - rødt -rødt/gult -

grønt.

Konceptet »Signalregule
ring med LHOVRA
teknik« omfatter ud over
selve trafikstyringsprin
cipperne også anbefalin
ger med hensyn til signal
bestykning og geometrisk
udformning. Forslagene
bryder en del med de tra
ditionelle danske princip
per for projektering.

LÆNGDE, M

Fig. i Sammenhæng mellem hastigheder, og standselængder.

90 100 110 KM/T
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sikrer dette. I den første del
af grøntiden kan grøntidsud
målingen i øvrigt ske tradi
tionelt.
Denne differentiering af
grøntidsudmålingen er også
først for alvor mulig i et mo
derne styreapparat.
Den forbedrede hard- og
software betyder, hvor »O«
funktionen er anvendt, at
der nu kan findes et »kor
rekt« skiftetidspunkt, blot
der er en afstand på 81 m
mellem køretøj erne, hvor
der tidligere skulle være 165

En forudsætning, for at »O<
funktionen kan fungere kor
rekt, er, at der er tildelt til
strækkelig lang grøntid til, at
det nødvendige »hul« i tra
fikstrømmen kan findes.

»L<-funktionen
Lastbilprioriteringen forud
sætter, at en lastbil med til
pas høj hastighed kan regi
streres i tilpas stor afstand,
traditionelt 300 m, fra kryd
set, hvorved signalforløbet
kan tilrettelægges, så lastbi
len ikke skal stoppe. Priori
teringen sker fortrinsvis, når
der er rødt for lastbilens ret
ning. Lastbilprioriteringen
kan hard- og softwaremæs
sigt nemt indrettes til at træ
de i kraft, uanset hvornår
anmeldelsen finder sted.
Hver gang en given trafi
kantgruppe opprioriteres, vil
det altid være på bekostning
af de andre trafikantgrup
per, hvorfor både fordele og
ulemper ved graden af last
bilprioritering skal fastlæg
ges.

»H«-funktionen
H ovedretningsprioritering
betyder, at ved hjælp af
detektorbestykningen og -

funktionen er hovedretnin
gens trafikstrøm oppriorite
ret. Graden af prioritering
kan ændres efter behov, men
de samme aspekter som ved
lastbilprioritering er gælden
de her: En prioritering vil al
tid være på bekostning af an
dre.

I figur 2 og 3 er betydningen
af hovedretningsprioritering
illustreret ved udskrift af re
gistrerede trafikantventetider
i 2 kryds med forskellige for
mer for prioritering.
I krydset ved Kværndrup
sker anmeldelsen i A
retningen 200 m og i B-
retningen 50 m fra krydset. I
krydset ved Assens Ringvej
er afstanden i A-retningen
140 m og i B-retningen 90 m,
samtidig er selve program
met udformet, så en A
anmeldelse i Kværndrup
krydset bevirker en hurtigere
afslutning af B-retningen.
Som det kan ses er venteti
den pr. bil større i A
retningen i Assens krydset,
selv om trafikbelastningen i
sideretningen er størst i
Kværndrup. Ventetiderne
pr. bil i A-retningerne er i
begge kryds af en meget be
skeden størrelsesorden.

»0-funktionen
0-funktionen startede jeg
med at omtale, og jeg finder,
at en korrekt anvendelse af
denne funktion er den, som

giver den største sikkerheds
mæssige effekt.
I den forbindelse kan næv
nes, at 0-funktionen kan an
vendes i såvel traditionelle
præferenceanlæg som i sam-
ordnede anlæg, blot den rig
tige detektorbestykning fin
des.

»R«-funktionen
Rødkørselskontrol eller mel
lemtidsforlængelse er den
fjerde af LHOVRA
funktionerne, der kan an
vendes i Danmark. I denne
funktion sker der en forøgel
se af mellemtiden med en vis
værdi, normalt 2 sek., hvis
en bil kører over stoplinien i
slutningen af gult eller be
gyndelsen af rødt.
Vurderingen af, om mellem
tidsforlængelse er nødven
dig, sker ved hjælp af regi
streringer på nogle udvalgte
detektorspoler. Disse regi
streringer er ikke eentydige,
idet køretøjets hastighed på
registreringstidspunktet ikke
indgår.
Et køretøj, der er ved at
bremse, kan derfor fejlagtigt
blive opfattet som på vej til

at køre mod rødt og dermed
forårsage en mellemtidsfor
længelse.
Metoden til mellemtidsfor
længelse har vi justeret i for
hold til det oprindelige kon
cept, hvorved antallet af fej 1-
agtige forlængelser mind
skes.
I anlæg, hvor der er foreta
get en konstant forøgelse af
mellemtiden med 2 sek., er
der ofte sket det, at trafikan
ter, der lærer signalanlægget
at kende, udnytter/
misbruger den længere mel
lemtid, hvorved respekten
for det røde lys mindskes.
Risikoen for at dette sker,
hvor R-funktionen anven
des, er ikke så stor.
R-funktionen skønnes ikke
at have stor effekt i de an
læg, der er udbygget med
»0«-funktionen.

Effekt
På nuværende tidspunkt er
der ikke foretaget en grundig
analyse af effekten ved eta
blering af disse typer anlæg i
Danmark. Jeg har set på
uheldsmønstret i 8 anlæg,
hvoraf 4 havde en driftstid,
der var mindre end et år.
Denne undersøgelse tyder
på, at uheldstyperne tvær-og
bagendekollisioner, som el
lers er dominerende i gade
signalanlæg, kun forekom
mer sjældent i disse kryds.
Uheldstypen med venstre-
sving foran modkørende
forekommer i et domineren
de omfang, så noget kan ty
de på, at det er foranstaltnin
ger til afhjælpning af denne
uheldstype, der skal priorite
res fremover.
Dette er en foreløbig vurde
ring, og egentlige konklusio
ner må vente, til resultatet af
en egentlig undersøgelse
foreligger.
En sådan undersøgelse er
startet af Vejdirektoratet.
Men en sikker konklusion vil
i denne undersøgelse også af
vente, at tilpas mange anlæg
har haft tilstrækkelig lang ef
terperiode.

*** 0759 11.10 M 20.08.90 x**,
FYNS tAMT ÄSSENS RINSVEJ/ODENSEVEJ
VT = VENTE— OG FORS1NKELSESTID — EILSEKUNDER

ST = ÅNTAL STOP
F 4NT4L FORSINKEDE
N = 4NTÄL BILER IÅLT MINUTTER PR.PERIODE 60

H. M SS VT ST F N

15.0’:) 41 49’:) 39 39 159

15.00 Å2 442 .39 39 105
15.0’:’ 81 6):’:’ 43 43 sé
15.00 82 51 43 44 96

Fig. 2 Opgørelse over ,ncilte forsinkelser kl 15-16 i krydset As
sens Ringvej/Odensevej. Middel forsinkelseii er (490 +

442)/(159 + 105) = 3,07 sek/bil.

*** 40753 07.59 FR 07.07.89 ***,
FYNS ÅMT KVAERNDRUP

TRAFIKÅFVIKLINS

TT.MM EG YT ST F N

15.’:)):’ Ål A 482 46 48 153
15.00 42 /\ 618 53 56 149
is.co Bl a 4 33 51
15.0u 82 565 44 5 63

Fig. 3 Opgørelse over målte forsinkelser kl 15-16 i Kværn
drupkrydset. Middel forsinkelsen er (482 + 618)/(153 + 149)

3,64 sek/bil.
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Luftforureningen fra bilerne tages
alvorligt i Holland
At Hans Bendtsen og Jørgen Lund Madsen.

Massiv kortlægning af luftkvaliteten i gader gennemføres med stats-
lig støtte i disse år i Holland. Det skyldes, at hollænderne ikke forven
ter at katalysatorerne løser alle problemer, og
andre midler.

at man derfor må bruge

I Danmark diskuteres
luft forureningspr oblemerne
fra trafikken livligt, men i re
aliteten er der kun foretaget
meget sparsomme kortlæg
finger af problemets om
fang, endsige foretaget
konkrete indgreb for at be
grænse problemerne. I maj
1990 udkom dog regeringens
transporthandlingsplan for
miljø og udvikling som inde
holder en national beskrivel
se af luftforureningsproble
merne.
Normalt betragtes det som et
statsligt anliggende at løse
problemerne ved at indføre
emissionsstandarder (krav til
udstødningers indhold af vis
se stoffer). Det er da også på
statsligt plan at man har set
det mest betydningsfulde
indgreb med regeringens
enegang i EF for at få ind
ført USA-krav til nye bilers
emissioner. Det er nu en rea
litet at nye personbiler skal
anvende katalysatorer i Dan
mark efter 1989/1990.

Problemer efter katalysato
rer
Katalysatordebatten har des
værre i høj grad skabt den
udbredte misforståelse i
Danmark, at alle problemer
ne nu bliver løst og at det ik
ke længere er relevant at be
skæftige sig med luftforure
ningen fra vej trafikken.
Denne opfattelse er ikke læn
gere dominerende i Holland,
hvor man fortsætter med på
både statsligt, regionalt og
kommunalt plan at inddrage
luftforureningsproblemer i
by- og trafikplanlægningen,

selvom katalysatorerne er på
vej.
I Holland arbejdes på kom
munalt niveau med at kort
lægge forureningsomfanget,
og man bevæger sig fra kun
at betragte de lokale proble
mer for menneskers sundhed
i de enkelte gader i byerne, til
også at undersøge vejtrafik
kens bidrag til den regionale
og globale forurening. De
batten i Holland er ved at be
væge sig over i en energide
bat, bl.a. for også at få fat i
de samlede emissioner af
CO2, der på globalt plan ska
ber halvdelen af drivhusef
fekten.
På kommunalt niveau er det
i Holland stadig luftkvalite
ten i de enkelte gaderum som
den overvejende del af ind
satsen rettes mod. Det samle
de trafikarbejde og valg af
de energi-og luftforurenings
mæssige mest fornuftige
transportformer får dog sti
gende betydning.
På baggrund af de holland
ske og andre internationale
erfaringer bør det i Danmark
erkendes, at katalysatorer,
og andre tilsvarende nye
rensningsteknologier, er rig
tige og effektive værktøjer,
men at disse værktøjer ikke
samtidig løser alle problemer,
og at luftforureningen fort
sat skal vurderes og tages al
vorligt.

Holland og Danmark
Før vi giver os i kast med at
anvende de hollandske erfa
ringer i Danmark, er det på
sin plads at se på om det
overhovedet er relevant og

forsvarligt. Normalt sam
menligner Danmark sig med
Holland næsten som med de
nordiske lande, men netop
på trafik og miljøområdet er
der nogle forskelle, som skal
med i betragtningen.
På emissionsområdet har
Holland ikke valgt at følge
Danmarks ene-gang i EF.
Man må derfor vente nogle
år endnu før USA-kravene
(katalysatorer) bliver indført
i Holland og resten af EF.
Det vil ske Ca. 3 år efter de er
indført i Danmark. Denne
forsinkelse får dog ikke den
store indflydelse på hvornår
katalysatorer indføres i Dan
mark og Holland. Det har
større indflydelse, at Ca.
30% af nye biler i Holland i
de senere år allerede har an
vendt katalysatorer. Det
skyldes, at man økonomisk
har støttet anvendelsen af
katalysatorer. Hollænderne
har således fået et mindre
»forspring«.
På emissionsområdet ligger
den største forskel mellem
Danmark og Holland for
modentlig i at baggrundsfor
ureningen i Holland er
stærkt påvirket af RUHR

distriktets forurening og af
forurening fra andre større
industriområder, fx. Rotter
damområdet. Dette afspejles
i de landsdækkende måleda
ta for fx. °2 og NO2 i land-
områderne uden for byerne,
de såkaldte baggrunds
værdier. Specielt i det sydlige
Holland er koncentrationer
ne høje, ofte ca. dobbelt så
høje som i Danmark. Det er
ikke ensbetydende med at
luftkvaliteten i gaderne i by
erne er tilsvarende højere i
Holland end i Danmark.
Hvis man sammenligner må
lingerne af NO2 og CO fra
trafikerede veje i Amsterdam
og i København er der ikke
store forskelle.

Gadeluftkvalitet
I tabel i er vist et eksempel
fra 2 målestationer placeret i
Van Woustraat i Amsterdam
og Vesterbrogade i Køben
havn. De to gader har sam
me funktion i byerne, har
samme gadeprofil med sam
me bebyggelseshøjde og Ca.

samme trafiktal. Det skal
selvfølgelig kun betragtes
som eksempel.

NO2 mg/m3 CO g/m3

Van Woustraat 127 7
Vestebrogade 110 7

Tabel 1. Målte luftforureningsnivauerpå en dansk og en hol
landsk vej.
NO2: 98% fraktil af 1-timemiddelværdier.
CO: 98% fraktil af 8-timersmiddelværdier, glidende.
Kilder: Amsterdam, Milieulaboratorium og Miljøkontrollen,
Københavns kommune.



‘Tensar’ story — del 3

T. ivive ia ctirrerence

Hvis De f. eks. er i gang med at
konstruere en hovedvej, en landings
bane eller en jernbane, er ensartede
bundforhold af vital
betydning. En ensar
tet bæreevne i

undergrunden er
undtagelsen mere
end regeien.

I sådanne tilfælde
fører alle veje til
Tensar’ geonet, som
adskiller sig bemær
kelsesværdigt fra andre produkter
ved ikke biot at seperere, men også
at armere. Med andre ord ‘Tensar’
geonet giver forøget styrke, som tilla
der konstruktion over svagt og varie
rende underlag — uden først at skulle
eksperimentere med dyre under
grundsiøsninger.

Enklere forhold
Brug af’Tensar’ geonet er enkelt,

og der er ikke behov for specieludstyr.
Rulud—dæk

nettet med fyldma
teriale — komprimér.

‘Tensar’ geonet
sparer ikke blot tid
og arbejdskraft, men
reducerer også tyk
kelsen af bærelaget
med op til 40% —

uden at bæreevnen
reduceres. Der er et resultat af parti
kellåsning.

Gennemprøvet
‘Tensar’ geonet adskiller sig fra

mange andre stabiliseringsteknikker,
‘Tensar’ fungerer. Det er gennemprø
vet overalt i verden.

Sporkørsel — sideværts forskyd
ning — differentialsætninger er alle
begreber fra fortiden.

Holdbarhed, driftsikkerhed og et
minimum af vedligeholdelse er en
kendsgerning.

Og hvis De skulle have behov for
assistance, er vort team af eksperter
til Deres rådighed — any time, any
place!

Hurra for den lille forskel. Hurra
for ‘Tensar’ geonet.

For yderligere
information kontakt:

JENS RANFELT
INGENIØR- OG
HANDELSFIRMA
ILDERHOLM
BORRIS
DK-6900 SKJERN
Tlf. 97366310
Fax 97 366610

‘Tensar Årnieingsnet

Gradueret fvldmateriale g5r igennem
og sammenlåses med geonettet, så der
frensbringes et armerende lag af stift
materiale.

L

iti
Tensar
Nc,Ion L,d. har ,egrsne,o, vare
værkerne Ten,a,’ og Ne,Ioo’i
Dinrirk og i udlandet



Vejnettet uden for byerne i
Holland er meget tættere end
i Danmark og på motorveje
ne forekommer trafikmæng
der der er op til 3 gange så
høje som i Danmark. Inde i
byerne er der derimod tilsy
neladende ikke de store for
skelle på trafikmængderne

på de enkelte veje i Holland
og Danmark.
Det kan sammenfattende
vurderes, at det er rimeligt at
sammenligne luftforure
ningsforholdene fra vejtra
fikken i hollandske og dan
ske byer. Hvorimod forhol
dene uden for byområderne
er væsentlig forskellige.

Grænserne for luftkvalitelen

nedtrappes
Debatten i Holland, handler
efterhånden mere om hvor
meget det samlede trafikar
bejde og energiforbrug skal
reduceres end om vejledende
grænseværdier er overholdt.
Alligevel bruges der mange
ressourcer på luftkvalitets
kortlægningsarbejdet i Hol
land.
De beregnede eller målte ni
veauer sættes i relation til et
sæt luftkvalitetsstandarder
som det hollandske miljømi
nisterium har opstillet. Prin
cippet er, at luftkvaliteten i
alle gader inden år 2000 skal
overholde nogle grænser for
NO2, CO, bly og sod. Desu
den arbejder man på at in
troducere standarder for
benzen.
For veje som ikke er stærkt
trafikerede, skal grænserne
allerede overholdes i dag,
mens der for stærkt trafike
rede veje tillades nogle for
højede grænser som så ned
trappes til år 2000. Begrun
delsen er, at det er vanskeligt
at regulere trafikken fra den
ene dag til den anden, såle
des at grænserne overholdes.
De anvendte grænser for CO
og NO2 er de samme som an
vendes som planmål i Mii
jøkontrollen i Københavns
kommune. For bly har man i
Holland anvendt en grænse,
der er noget lavere end den

vejledende grænse i Dan
mark. Den hollandske
grænse er dog ikke så rele

Fig. 1.
Nedtrapning af grænseværdien

vant da blyet fjernes fra be
nzinen i forbindelse med an
vendelse af katalysatorer.
Der angives i Holland en

grænse for sod, som ikke er

direkte sammenlignelig med
de EF grænser som til tider
anvendes i Danmark. Det er
interessant, at man arbejder

med en grænse for benzen i

Holland. I Danmark er der

kun få erfaringer med vurde

for CO i Holland.

ring og målinger af kuibrin
ter herunder benzen.
For CO og NO2 nedtrappes
grænserne for de stærkt tra
fikerede veje som det frem
går af tabel 2, samt figur 1.
Hvis niveauet for CO i en
stærkt trafikeret vej befinder
sig over trappen i figur 1, el-
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ler hvis niveauet et andet sted
i Holland befinder sig over
6,00 mg/m3, skal de lokale
myndigheder anvende plan
lægningsmæssige midler til
at bringe niveauerne ned un
der grænserne.
Nedtrapningen af grænse-
værdierne er bestemt ud fra
hvilken effekt man forventer

at emissionsbegrænsningen
på køretøjer i sig selv vil
give. Fx. forventes det, at
anvendelse af katalysatorer
vil forbedre Iuftkvaliteten i
gaderne for CO med ca.
60% frem til år 2000 hvis ik
ke der sker ændringer i tra
fikmængderne. Denne
60% ‘s reduktion er lagt ind i
nedtrapningen idet der ned
trappes med ca. 60% fra i
dag til år 2000.
På tilsvarende vis forventes

NO emissionen at blive re
duceret med ca. 40%, som
dog højst forventes at ud
mønte sig i en forbedring af
luftkvaliteten for NO2 på
15 ¾. Derfor ned trappes
grænsen for NO2 fra 160
mg/m3 til 135 mg/m3.

84 mill. kr. til kortlægning

Den nævnte anvendelse af
grænser for forskellige luft
forureningskomponenter har
dog kun ringe betydning,
hvis ikke luftkvaliteten kort-
lægges grundigt i alle trafike
rede gader. Miljoministeriet i
Holland har vurderet, at
grænserne kun kan forventes
overskredet i byer med mere
end ca. 40.000 indbyggere,
hvoraf der er 70 i Holland.
For at lokke kommunerne til
at gennemføre en kortlæg
ning af støjen og luftkvalite
ten, har staten afsat 84 mill.
kr. til støtte til kortlægnin
gen. Kommunerne får dæk
ket 70¾ af udgifterne hvis
de opfylder en række krav til
kortlægningen. Bl.a. skal de
beregne forholdene i dag, i
år 2000 med en normal tra
fikfremskrivning og i år 2000
med en trafikfremskrivning

efter en miljøvenlig plan.
Godt halvdelen af de 70
kommuner er i gang med ar-

12

Udstødning pd hollandsk bil.

I dag 1992 1995 1998 2000

CO mg/m3 15,00 12,75 10,50 8,25 6,00

NO2 mg/m3 160 150 150 150 135

Tabel 2: Hollandske grænseværdier.

CO: 98% fraktil, 8-timersmiddelværdier, glidende.

NO2: 98% fraktil, 1-timesmiddelværdier.
Kilde: Hollands iniljøministerium.

CO mg/ni3

12,75

15,00

10,50 S
rafikeret

8,25 veje

6,00
Resten af Holland

-VÅr
1992 1995 1998 2000
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bejdet, og miljøministeriet
vurderer at alle 70 kommu
ner vil gennemføre kortlæg
ningen inden for 6 år.
Kommunernes store interes
se for kortlægningen skyldes
dels, at de får en væsentlig
økonomisk og rådgivende
støtte fra staten, men også at
de for de samme penge får
mulighed for at opbygge et
trafikdataregister med en til
hørende trafikmodel.
Nogle rådgivende trafikplan
lægningsfirmaer i Holland er
gået ind på området og leve
rer »grydeklare< pakkeløs
finger til kommunerne. Heri
indgår et trafikregister, en
trafikmodel, en luftforure
ningsberegningsmodel og en
støjberegningsmodel.
For at opmuntre til at foreta
ge trafikale indgreb har sta
ten desuden afsat 52 mill. kr.
pr. år til fordeling til de
kommuner, som vil gennem
føre tiltag, der er dokumen
teret at ville forbedre luft-
kvaliteten og støj forholdene.

Luftforurening et storby-
problem?
I Amersfoort, en by med Ca.
90.000 indbyggere, har man
beregnet CO og NO2 og har
ikke fundet væsentlige over
skridelser af de vejledende
grænseværdier. Eindhoven,
med ca. 190.000 indbyggere,
har man derimod beregnet
adskillige overskridelser, og i
de største byer er der tale om
overskridelser i de mest trafi
kerede gader. Indtrykket fra
Holland er, at det primært er
i de største byer man bereg
ner overskridelser på flere
vejstrækninger, men forelø
big er der kun beregnet for
CO og NO2.
Der er kun foretaget bereg
ninger ganske få steder i
Danmark, og de målinger
der er foretaget fortæller lidt
om hvor niveauerne ligger i
de mest belastede gader i Kø
benhavn. Den almene opfat
telse er vel, at det er et
københavner-problem, må
ske med mindre problemer i
de største provinsbyer.

Når man beregner luftforu
rening i Danmark vil man
sandsynligvis finde et møn
ster der svarer til det Hol
landske. I København, er det
beregnet at, har 10-l5Wo af
de trafikerede veje har over
skridelser af de planlagte
grænser for CO og NO2, sva
rende til Ca. 50-70 vejstræk
finger. I de 5-10 største
provinsbyer kan det forven
tes at Ca. 10 vejstrækninger
har overskridelser og i de
øvrige større byer vil kun få
vejstrækninger have over
skridelser.

De næste 10-15 år vil CO
koncentrationerne falde på
grund af anvendelse af kata
lysatore og alle gadestræk
finger vil formodentlig kom
me under den vejledende
grænseværdi. Det kan ikke
forventes at ske for NO2,
hvor katalysatorerne bl.a.
ifølge de hollandske vurde
ringer kun vil have ringe ef
fekt.N02-koncentrationerne
vil måske ovenikøbet stige
hvis trafikmængderne og
dieselkøretøjernes andel sti
ger.

Svagheder
Det hollandske system med
beregning og kortlægning af
CO og NO2, har den svag
hed, at man risikerer at kom
munerne koncentrerer sig
om de enkelte overskridelser
der forekommer. Det vil un
derstøtte opfattelsen af, at
luftforureningen fra vejtra
fikken er et storbyproblem.
Miljøministeriet i Holland
har set dette problem og sat
ser derfor på dels at få sat
mål for andre stoffer end CO
og NO2 og dels at skabe for
ståelse for de regionale og

globale effekter, trafikkens
luftforurening medfører.
Kommunerne i Holland har
fået et trafikplanlægnings
redskab, som ikke blot gør
det muligt at kortlægge CO-
og N02-koncentrationerne
og støj. Trafikmodellen kan
også anvendes til at beregne
de samlede emisioner af luft
forurening i en kommune.
Hvis man fra kommunens si
de vil bidrage til reduktion af
den samlede emission af
N02/NO, som Holland og
Danmark på nationalt plan

har tilsluttet sig, kan trafik-
modellen anvendes til analy
se og dokumentation heraf.
Modellen kan ligeledes an
vendes til at beregne vejtra
fiksystemets samlede udsen
delse af drivhusgassen CO2 i
en kommune.

Ansvarsfordeling
Ansvarsfordelingen på luft
forureningsområdet er ved at
tegne sig i Holland og kom
munerne får en stigende ind
flydelse. Det er ikke længer
for kommunerne et spørgs
mål om overskridelse af luft
kvalitetsgrænserne for CO
og NO2 i de enkelte gader
alene. Andre stoffer inddra
ges i vurderingerne ligesom
de regionale og globale ef
fekter medtages i undersøg
elserne.
Forpligtigelserne for de regi
onale og globale effekter,
samt effekterne langs veje
uden for byerne, kræver sta
dig en dominerende indsats
fra statslig og regional side.
Det hænger sammen med, at
en væsentlig del af emissio
nerne kommer fra det natio
nale og regionale vej net uden
for byerne. Men det er også
påkrævet med nogle nationa
le retningslinier for at de en
kelte byer skal tage det sam
lede energiforbrug og de to
tale emissioner alvorligt.
Næste skridt i Holland bliver
at man støtter beregningerne
af vejtrafikkens samlede
emissioner, og der bliver til
knyttet planer for alternative
transportformer som kollek
tiv trafik m.v.

NO2 niveauerne i Ho/land er højest tæt på RUHR, tekst-TV
viser dagligt niveauerne.

benhavn.
Van Woustraat i Amsterdam minder om Vesterbrogade i Ko-

Civilingeniør Jørgen
Lund Madsen er konsu
lent og civilingeniør Hans
Bendtsen er ansat i Vejda
talaboratoriets trafik
forskningsafdeling under
Vejdirektoratet. De arbej
der sammen på at skrive
en grundbog om vejtrafik
og luftforurening, som
forventes at udkomme i
slutningen af 1990.
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Nyt fra vejsektorens leverandører

Asfaltreparation i Esbjerg
Lufthavn v. Mini-recycling

Det udbudte arbejde omfat
tede udbedring af revner på
start- og ruliebane samt
ca. 14.500 ibm recycling i 30
cm’s bredde
Ca. 1.750 ibm recycling i 30
cm ‘s bredde
ca. 10.000 ibm båndforseg
ung affræsninger, AB
udlægninger og forsegling i
mindre omfang på stand-
pladsen.
Nyfait biev ikke billigst på
hovedtilbudet, men havde
afgivet et alternativt tilbud,
hvor firmaets Mini-recycler,
der arbejder i en fast bredde
på 1 meter blev udnyttet bed
re til fordel for bygherren,
idet en hel del af revnefor
seglingerne derved kunne
spares væk.

Samtidig havde Nyfait i sit
tilbud nøje beskrevet, at man
ved Mini-recycling kunne
opnå samlinger både til siden
og med de underliggende lag,
som ville være svejset sam
men varmt, hvorved revner
og skillelag ikke kunne op
stå. Kravet var at regenere
ringen af slidlaget skulle fin
de sted ned i en dybde af
min. 6 cm. Derved kom man
også ned i det underliggende
GAB-lag så revner m.v. her
også kunne udbedres. Man
havde forestillet sig, at der
først skulle fræses fri, så
man kunne se Gab-laget og
tage stilling til reparationen
heraf.
Ved Mini-recycling ‘s meto
den regenereres selve slidla

get i slidlagstykkelsen ved ny
sammenmixing af dette un
der tilsætning af den nødven
dige mængde REJUVENA
TOR og friske asfaitmateria
ler. Samtidig forplanter var
men sig ned i de underliggen
de lag, således at den efter
følgende komprimering sa
marbejder alle materialer
ned til en dybde af 6-10 cm.
Alle revner ned til denne
dybde fjernes dermed.
Selv om Nyfalt var dyrere
end sine konkurrenter, valg
te bygherren Nyfalt til at ud
føre arbejdet, fordi
firmaet ‘s beskrivelse af
Mini-recyclingen indgød
størst tillid og gav bygherren
den bedste reparation.
Ved arbejdet med Mini-re

cyclingen konstateredes, at
Nyfalt var nede i en dybde af
ca. 8 cm, hvor materialerne
var bearbejdelige, og at sam
lingerne var sammenbearbej
dede og uden niveauforskel
til siderne. -Boreprøverne af
slørede senere, at man ikke
kunne finde samlingerne,
hverken sideværts eller ned
til de underliggende lag, ma
terialerne var simpelthen
sammen-bearbejdede.
Da Mini-recyclingsmetoden
arbejder i 1 fast meters bred
de opnåede man, at langt de
fleste revner blev repareret
inden for Mini-recyclings
området, kun enkelte steder
blev der kørt et parallel-spor
hvorved alt blev medtaget.
Man sparede altså samtlige

Esbjerg lufthavn udbød i 1989 reparation af landingsbanen.
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revneforseglinger, al repara
tion af det underliggende
GAB-lag, fordi Mini-recyc
lingsmetoden efterhjalp dette
i samme arbejdsgang, som
man Mini-recycler og regene
rerer slidlaget. - Bygherren
kom derved igennem til un
der den halve pris i forhold
til den oprindelige tilbuds
sum.
Standpiadsen, som var en
gammel forsprodet åbengra
deret belægning med ned
slemmet beton, Bitubeton el
ler Salviacim, blev ligeledes
Mini-recyciet som forsøg. -

Det viste sig, at dette også
kunne repareres ved denne
metode, resultatet blev nyde
ligt, idet den granulerede be
ton nedknustes og indgik i
belægningen, der godt nok
sugede noget mere REJU
VENATOR.
Nyfalt har i år gennemført
den resterende mindre del af
den nødvendige reparation

af den gamle asfaltbane, som
nu er 18 år gammel, således
at alle svindrevner nu er
væk. Arbejdet blev gennem
ført som NATARBEJDE,
således at lufthavnens nor
male fly-trafik kunne opre
tholdes i fuldt omfang. Mini
recyclingsmetoden efterlader
kun færdigt arbejde, når ar
bejdspladsen forlades mid
lertidigt af hensyn til flytra
fikken. Der er altså ingen
åbentstående huller eller del
vise reparationer, der skal ta
ges hensyn til, når der rykkes
til side for et fly.
Mini-recyclingsmetoden har
afhjulpet svindrevne- og
ældningsproblemerne på Ian
dingsbanen, og Esbjerg Luf
thavn har fået forlænget le
vetiden af det eksisterende
slidlag med nok mere end
fem år. -Man foretager nu en
totalforsegling med kold
asfalt i en meget tynd men
dækkende type. Der er her-

ved opnået et resultat, som et
nyt slidlag ikke engang kun
ne opvise, fordi svindrevner
ne er fjernet forudgående, og
man er kommet igennem
med en reparation, der har
kostet en meget lille brøkdel
af et nyt slidlag, og denne re
paration vil have en levetid
på måske 10 år.

KFK OPTØNINGSMIDLER
- vejen til sikker
vinterfærdsel!
Kom vinteren i forkøbet - bestil
optøningsmidler NU!
Vejsalt, løst og i sække
Teknisk urea, i sække
Klorkaicium, i sække
Kontakt os venligst angående pris og levering.

AKTIESELSKABET

KORN- OG FODERSTOF
KOMPAGNIET

MASKINER - ANLÆG
OG TILBEHØR TIL

VEJBYGNING
hundredvis at

intormationer er samlet i
Danpac kataloget

h.

Nyt eller brugt - Rekvirer katalog
Landsdækkende salg og service

IARIAf
LYNGE: TELEFON 42189200
KOLDING TELEFON 75505200

GRØNDALSVEJ 1, 8260 VIBY J, TLF. 86144111
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DEBAT

Aktuel udvikling
11989 blev 48 børn under 15
år dræbt i trafikken. Politiet
registrerede 1152 tilskade
komne børn - det faktiske
antal er betydeligt større.
Der er sket en stigning i både
dræbte og registrerede tilska
dekomne børn i forhold til
1988. For uheld generelt har
der i den samme periode væ
ret et fald i såvel antallet af
dræbte som i antallet af regi
strerede tilskadekomne.
Man kan frygte, at der ikke
blot er tale om stigning i tra
fikulykker med børn et en
kelt år, men om en tendens
der kan fortsætte, bl.a. for
di:

Der sker sandsynligvis en
stor stigning i transport-
arbejdet. Regeringen forud-
ser i sin transporthandlings
plan en stigning i person
transportarbejdet på 40%
frem til år 2010.
Fysiske foranstaltninger
som er særligt gunstige for
børn, f.eks. anlæg af cykel-
stier, ser man ikke mange af
i øjeblikket. Investeringer i
det overordnede vejnet er
bundet i motorvejsanlæg,
og investeringer på det loka
le vejnet er praktisk taget
gået i stå.

Hastighedsniveauet er sti
gende. Der er en meget nøje
sammenhæng mellem høj
hastighed og dræbte børn i
trafikken.
Fødselstallet er stigende.
Flere børn vil fremover få
brug for sikkert at kunne
færdes i trafikken.
Ud over trafikulykker eksi
sterer andre miljøgener fra
biltrafikken: børns lege- og
opholdsarealer bliver færre
og mindre, børn er specielt
udsatte for gener fra biltra
fikkens luftforurening, for
di de opholder sig tættere på
forureningskilden end voks
ne, opholder sig mere uden
dørs end voksne og inha
lerer og forbrænder mere
luft pr. kg. kropsvægt end
voksne. Men ikke kun bør
nene rammes. Forældre, og
andre voksne med ansvar
for børns omsorg, kan føle
en angst og magtesløshed
ved at bære ansvaret for, at
et barn ikke involveres i et
trafikuheld, uden at være i
stand til at ændre på de for
hold som kan føre til et
uheld.

Hvem har skylden?
Hvor skal der sættes ind for
at mindske trafikulykker
med børn? Det er ikke
spørgsmål med enkle svar.
Jeg vil heller ikke her give
enkle svar, men i resten af
artiklen forsøge at indkredse
spørgsmålet ud fra en di
skussion af skyldspørgsmå

let. Ikke skyld i juridisk for
stand, men som et spørgsmål
om hvem der ved at handle
anderledes kunne have for
hindret, at der opstod en tra
fikulykke. Ved at indkredse
skyld på denne måde tages
også stilling til, hvad en ind
sats må rettes mod. Når man
ser på børneulykker kan
skylden tillægges:

Børnene som begår fejl-
handlinger
Forældrene eller andre
med ansvar for barnet
Trafikanterne (primært
bilisterne) som ikke tager
tilstrækkeligt hensyn
Myndighederne lokalt
som dem der regulerer det
fysiske miljø, centralt
som dem der fastlægger
trafikpolitikken
Alle har skylden- der er
tale om en samspilssitua
tion
Ingen har skylden- trafik
ulykker er en omkostning
vi må leve med

Skyld er ikke noget der ob
jektivt afdækkes eller findes
videnskabeligt, men noget
der defineres socialt. Derfor
kan man også se, at synet på
hvem eller hvad der har skyl
den i børneulykker har for
andret sig historisk. Selvom
man godt kan finde forskelli
ge holdninger sideløbende,
er der en tydelig hovedten
dens i den samfundsmæssige
holdning til skyldspørgsmå
let.

1960’erne: - barnet har
skylden

Indtil 1967 blev der i den po
litimæssige indberetning af
færdselsuheld taget stilling
til skyldspørgsmålet. I stati
stikker før den tid kan man
se trafikuheld opført efter
deres hovedårsag og efter
hvilken part, der var uhelds
forvoldende. I statistikken
for 1966 kan man f.eks. for
de børn der er kommet til-
skade læse, at 73% af børne
cyklisterne og 83% af børne
fodgængerne selv har været
den uheldsforvoldende (og
dermed selv skyldige). Man
kan også læse, hvad børnene
gjorde forkert: cyklisterne
overholdt ikke vigepligt,
foretog uforsigtig kørsel og
var uopmærksomme. Næs
ten alle børnefodgængere
angives at have udvist ufor
sigtighed. I tidligere statistik
ker kan man finde andre år
sagsforklaringer. I statistik
ken fra 1959 kan man således
læse, at næsten alle børne
fodgængeres tilskadekomst
skyldes »børns leg eller fær
den på kørebanen<. Køreba
nen var altså bilisternes, og
børn, som opholdt sig her,
var selv skyldige, hvis de blev
påkørt.
Når børnene selv var de skyl
dige, måtte indsatsen også
rettes mod træning og under
visning af børnene. Trafi
kundervisningen i folkesko
len blev intensiveret, og un
dervisningen i hjemmet blev
ligeledes søgt styrket (dog
først med omfattende succes
ved oprettelse af Børnenes
Trafikklub i begyndelsen af
70’erne). Børnene skulle pri
mært gennem regellæring
trænes til at færdes i trafik
ken på voksnes præmisser.
Indsatsen havde ingen
mærkbar succes. Antallet af
trafikulykker generelt steg
kraftigt, og børneulykkerne
endnu kraftigere. Hermed

Trafikulykker med børn
- Hvem har skylden?
At Civilingeniør Lykke Magelund

Der har fra 1988 til 1989 været en stigning i antallet af trafikdræbte

børn - en udvikling, man kan frygte vil fortsætte. I artiklen beskrives,

hvorledes synet på, hvem der er skyldige i trafikulykker med børn, har

ændret sig.

Lykke Magelund er licen
tiatstuderende på DtH i
emnet: »Børns risiko som
selvstændige trafikanter«.
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ikke sagt, at undervisningen
ikke havde en effekt. Det er
meget vanskeligt at påvise en
sammenhæng mellem under
visning og risiko, ligesom det
er vanskeligt at påvise at der
ikke eksisterer en sammen
hæng.
Bag regellæringen lå en fore
stilling om, at børn er som
små voksne, som blot er
uøvede i voksnes færdighe
der. I slutningen af
1960’erne skete en øget er
kendelse af, at børn er men
nesker med helt specielle for
udsætninger på næsten alle

Fig. 1.
Trafikdræbte i
1950-1989

tog barnets udviklingsper
spektiv helt alvorligt. Hun
formulerede i 1968 en hold
ning, som blev fremtræden
de i 1970’erne: »Man kan ik
ke tilpasse små børn til
70’ernes trafikmiljø. Derfor
må 70’ernes trafikmiljø til
passes børnene. Ansvaret lig
ger hos myndighederne<.
Vurderingen af, at det er mil
jøet, der skal tilpasses indi
videt, og ikke omvendt,
strakte sig langt ud over vur
deringen af årsagssammen
hænge ved børneulykker.
Faktisk kan man sige, at det

dre forhold, som ændret tra
fikadfærd og den fortsatte
indsats for at undervise og
træne børn, har måske også
haft en betydning.

1980’erne: - ingen har skyl
den eller alle har skylden
I perioden 1980-88 så man en
stagnation i ulykkesbilledet
generelt og for dødsulykker
ne så man faktisk en mindre
stigning. For børneulykker
ne så det lidt bedre ud. In
den for trafiksikkerhedsar
hej det oplever man lidt af en
krise. De »traditionelle« in

på samspillet kan man drage
to vidt forskellige konklusio
ner omkring skyld: ingen har
skylden eller alle har skylden.
Den første er en ideologisk
ekstrem holdning som da og
så sjældent høres fremført.
Den anden er mere udbredt
og fører til en yderligere kon
klusion om, at indsatsen må
rettes mange veje: mod bar
net, mod andre trafikanter,
mod køretøj sudformning og
indretning, mod miljøet
samt mod interaktionen dis
se elementer imellem. Konse
kvensen kan meget let blive

områder: fysik, kognition,
perception etc. Ikke alene er
deres forudsætninger for
skellige fra voksnes, men
børn er også meget forskelli
ge indbyrdes dels på forskel
lige udviklingstrin og dels i
forskellige miljøer. Den
schweiziske forsker i udvi
klingspsykologi Piaget fik i
denne periode en stor betyd
ning. Hans forskning viste at
børn først har de kognitive
forudsætninger for voksnes
handling omkring 12 års al
deren, og de mangler endda
træning i at bruge disse for
udsætninger.

1970 ‘erne - myndighedene
har skylden
Svenskeren Stina Sandels er
den første trafikforsker som

var en del af den ideologiske
forklaring på at trafiksikker
hed i så høj grad blev et inge
niørfag; ingeniører foretager
jo netop reguleringer i det
fysiske miljø: Det skete i
1970’erne først i form af tra
fikseparation (især i nyud
byggede områder), anlæg af
gangtunneller, anlæg af cy
kelstier og siden §40 gader og
stilleveje.
Godt hjulpet på vej af olie
krisen og den heraf følgende
indførelse af generelle fart
grænser, lykkedes det fak
tisk i 1970’erne at få vendt
den konstante stigning, der
havde været i antallet af tra
fikulykker siden 1950’erne.
Ændringen i udviklingen kan
næppe tilskrives de øgede
miljøreguleringer alene. An-

geniørmæssige reguleringer i
miljøet er i et vist omfang
opbrugt. Der findes ikke helt
enkle forklaringer på
ulykkeshændelser, og black
spots udviser ofte et noget
spredt billede uden helt tyde
lige lokaliteter med mange
ulykker. Ord som samspilssi
tuation og trafikantadfærd
kommer ofte i anvendelse.
Interessen for de mere ad
færdsbetonede forhold kom
mer i fokus. Det var den og
så i l960’erne, hvor indsat
sen især var rettet mod at
finde de såkalte ulykkesfugle
(hvad man meget sjældent
fandt). I 1980’erne går det
mere på analyser af elemen
ter i trafikanters helt norma
le adfærd, som kan være ri
sikobetonet. Ved at fokusere

den samme, uanset om man
siger, at alle eller ingen har
skylden, nemlig at det kan
blive meget svært at finde
konkrete indsatsområder.

I undervisningen af børn kan
man også se denne drejning
mod at opfatte trafikken
som en samspilssituation. I
skolernes undervisningsma
teriale forsøger man bl.a. at
formidle, at det ikke er nok
at følge reglerne for at være i
sikkerhed. Et ord, som er
blevet centralt i de pædago
giske diskussioner omkring
børns trafikundervisning er
»perspektivtagning« - det at
man lærer børnene at forud
se og tolke andre trafikanters
mulige handlinger: at biler
køres af mennesker, som

1950 1955 1960 1965 1970 1975 1980 1985

Danmark pr. 100.000 indbyggere i årene

1950 1955 1960 1965 1970 1975 1980 1985

Fig. 2.
Trafikdræbte og tilskadekomne i Danmark pr. 1000 indbyg
gere i årene 1950-1989
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meget vel kan begå fejihand
unger.

1990’erne - ?
90’erne bliver sandsynligvis
et årti, hvor miljøet og for
anstalninger for at forbedre
det kommer til at stå cent
ralt, og hvor trafiksikker
hedsspørgsmålet i et vist om
fang glider i baggrunden. I
det omfang miljøforanstalt
finger og sikkerhedstiltag
kræver de samme virkemid
ler er det ud fra et sikker
hedsmæssigt synspunkt ud
mærket, men desværre er det
ikke altid tilfældet. F.eks.
kan nogle miljøforbedringer
klares teknologisk, hvori
mod løsning af sikkerhed
sproblemer næppe er muligt

teknologisk. Der eksisterer
en reel konflikt mellem bi
ltrafikkens mængde og frem
kommelighed samt børns
sikkerhed.
I spørgsmålet om skyld i mi
Ijoforurening kan man skel
ne mellem den individuelle
skyld (den enkelte trafikant,
forbruger) og den kollektive
skyld (samfundets accept af
forurening). i forsøget på at
reducere antallet af trafiku
lykker med børn kan den
samme skelnen være brugbar
gennem en tydeliggørelse af
voksne tafikanters skyld
(som potentielle modparter)
samt myndighedernes skyld.
Bortset fra enkeltstående til
fælde tillægges modparten
(oftest en bilist) sjældent

skylden i trafikulykker med
børn. I hovedparten af bør
nefodgængerulykker betrag
tes modparten som magtes
løs, fordi barnet »pludselig
løb ud på vejen«. Men i situ
ationen er barnet ligeså mag
tesløs som bilisten. Ansvaret
burde tillægges den, som har
den største magt til at undgå
at situationen opstod - i det
nævnte tilfælde vil det oftest
være bilisten, som måske
nok kørte efter reglerne, men
ikke efter forholdene (at der
kan komme et barn løbende
over vejen).
Mange af denne type uheld
kunne undgåes, hvis voksne
trafikanter var bedre til at ta
ge barnets perspektiv og
handle derefter.

Myndighedernes skyld og
ansvar er en noget diffus
størrelse og sanktionering
overfor en dårlig vejudform
ning, manglende eller dårlig
planlægning etc. finder
praktisk taget ikke sted. I
øjeblikket, hvor der primært
sker en planlægning for bilis
me ikke af bilisme, glider
hensynet til børns vilkår i
baggrunden. Hvis der skal
rettes op på det i 90,erne, må
børnene komme tydeligere til
orde. Perspektivtagning bliv
er forhåbentlig et centralt be
greb, ikke som et spørgsmål
om børns evne til at tage
voksnes perspektiv, men som
et spørgsmål om myndighe
dernes evne til at tage børns
perspektiv.

December 1990:

4.-5.: Digitale kort, VEJ-EU
kursus, Odense.
5.: Polymer modified as
phalt binders, San Antonio,
Texas.
10.-12.: Vejafmærkning,
VEJ-EU kursus, Hillerød.
12.: V&B møde. Fra bygge
plads til have. Odense.
13.: V&B møde. Transport-
teknikkens historie. Køben
havn.

Januar 1991:

8.-9.: VTI’s TFB’s Forskar
dagar, Linköbing.
26.-30.: World of Concrete,
Las Vegas.

Februar 1991:

21.-22.: Kan du anvende vej
databanken VEJ-FU, Hille
rød.
25.-27.: Vejmaskiners
anskaffelse drift & vedlige
holdelse VEJ-FU, Skander
borg.

Marts 1991:

07.-08.: Edb og organisation
i Teknisk Forvaltning VEJ
EU, Korsør.
11.-13.: Vejbelysning VEJ-
FU, Hillerød.
18.-20.: Komprimeringstek
nik VEJ-EU, Jystrup.
18.-21.: Sådan kan du arbej
de med vej- og uheldsdata!
VEJ-EU, Skanderborg.
21.-22.: Koldblandet asfalt
VEJ-EU, Middelfart.

April 1991:

03.-04.: De offentlige veje og
deres naboer VEJ-FU,
Svendborg.
03.-04.: CAD i vejbygnings
processen - en introduktion
VEJ-EU, Kosør.

03.-OS.: Asfalt - udbud og
udførelse af asfaltarbejde
VEJ-EU, Middelfart.
08.-lO.: Trafikafvikling,
grundkursus VEJ-FU,
Rungsted kyst.
15.-17.: Vejbeplantning, Jy
strup.
15.-18.: Laboratorjeunder
sogelser - Asfalt VFJ-EU,
Jyllinge.
16.-17.: Smukke gader VEJ-
FU, Vordingborg.
14.-18.: Tunneling 91, Lon
don.
18.: Afhjælpning af myldre
tidsproblemer i byer VEJ-
FU, Herlev.
23.-24.: Ekspropriation
VFJ-EU, Brædstrup.
29.-3O.: Styring af primær-
kommunale vejbudgetter
VEJ-EU, Middelfart.

Maj 1991:

14.-15.: Vejlovgivning VEJ-
FU, Middelfart.
19.-23.: International confe
rence on Low-Volume Ro
ads, Raleigh (North Caroli
na, USA).
22.-24.: Afsætning og instru
mentlære VEJ-FU, Jystrup.
23.-29.: INTERMAT 91 -

International entreprenør-
messe, Paris.

27.-29.: Tracering af veje i
åbent land VEJ-FU, Bræd
strup.
27.-29.: Støj og luftforure
ning fra vejtrafik VEJ-FU,
Skanderborg.
28.-30.: Jordartsbedømmel
se i marken VEJ-FU, Sabro.
29.-31.: Planlægning og pro
jektering af cykelstier VEJ-
FU, Middelfart.

Oktober 1991:

17.-20.: EUROTRAFFIC
1991 - Aalborg.
22.-28.: 19. Internationale
vej kongres, Marakesh, Ma
rokko, PIARC.

Redaktionen påtager sig in
tet ansvar for fejl, flytninger
og aflysninger.

Kalenderen

Yderligere oplysninger:
VEJ-FU: 42 35 75 88
V&B: DIF 33 15 65 65
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Trafikministriets brev af 29.
maj 1990 (j.nr. 90-5133/v06-
3) om ændring af bidragfor
deling efter frasalg af land
brugsjord.

I brev af 7. maj 1990 har
Skibby Byråd forespurgt mi
nisteriet, om byrådet er for
pligtet til at afsige ny kende!
se om udgiftsfordelingen til
vedligeholdelse af den priva
te fællesvej A-vej.
Vejen er beliggende i landzo
ne.
Byrådet har oplyst, at der
den 21. juni 1989 er afsagt
kendelse om udgiftsfordelin
gen.
Ifølge kendelsen er land
brugsejendommen B-gård,
matr.nr. 7a, by, blevet på
lagt at vedligeholde 340 m af
vejen. Landbrugsj orden
bliver herefter solgt til nabo-
ejendommen L-gården,
matr.nr. la, V-by.

I forbindelse med salget afta
ler parterne, at B-gård fort
sat skal vedligeholde 75 m af
vejen, mens 1.-gården skal
overtage den resterende ved
ligeholdelse.
I brev af 19. marts 1990 gør
ejerne af L-gården byrådet
opmærksom på, at de har
etableret en intern markvej,
og at de i forbindelse med
driften ikke længere benytter
A-vej.
De foreslår udgiftsfordelin
gen ændret, således at L
gården skal vedligeholde 75
m af vejen.
Det fremgår af bestemmel
sen i privatvejslovens § 15,
stk. 3, at såfremt en vejberet
tiget alene gør gældende, at
tidligere fastsatte bestemmel
ser om fordeling af arbejdet
mellem de vejberettigede ef
ter brug af vejen, jf. § 17,
skal ændres, kan vejmyndig
heden tage stilleng til spørgs
målet uden afholdelse af vej-
syn.
Spørgsmålet, om byrådet har
pligt til at ændre tidligere
fastsatte bestemmelser om
fordelingen, beror på en vur
dering af, om forholdene og
dermed grundlaget for den
tidligere fordeling har ænd
ret sig væsentligt.
Hvis frasalg af de omhandle
de arealer medfører, at den
brug af vejen, der er lagt til
grund ved fastsættelse af By-

kærgårds vedligeholdelses
pligt, er ændret væsentligt,
bør fordelingen ændres i
overensstemmelse med den
brug, der nu gøres af vejen.
Det tilføjes, at hvis der i for
bindelse med en ny fordeling
opstår tvivl om, hvordan
denne skal tilpasses den mel
lem køber og sælger indgåe
de aftale vedrørende vedlige
holdelsespligten, er dette et
privatretligt anliggende, der i
mangel af enighed mellem
parterne henhører under
domstolene.

Trafikministeriets brev af 23.
juli 1990 (j.nr. 90-522/k213-
2) om krav til vareudvalg ved
tanktilladelser.

I brev af 31. maj 1990 har De
for N.N. klaget over, at Fre
deriksborg Amt som vilkår
for en udvidelse af tankean
lægget N.N. har krævet, at
der ikke i butikken forhand
les varer ud over de varer,
der er nævnt i Industrimini
steriets bekendtgørelse af 21.
september 1989 om vareom
rådet efter § 3 og 4 i lov om
butikstid.
De henviser til, at tankean
lægget er placeret i et områ
de, der i det væsentlige be
nyttes til sommer- og wee
kendophold, hvorfor det ik
ke er omfattet af den almin
delige butikstid i lov om bu
tikstid og dermed af reglerne
om begrænset varesortiment.
De mener herefter ikke der er
hjemmel til at stille dett vil
kår ved en udvidelse af tan
keanlægget.
Frederiksborg Amt har kom
menteret Deres klage i en re
degørelse af 19. juli 1990.
Det fremgår heraf bl.a., at
amtet vurderer, at den på
gældende landevej sstræk
ning er noget uheldsbelastet
og med en forholdsvis stor
trafikmængde, samt at over
sigtsforholdene ved udkørsel
fra tankeanlægget ikke er
ideelle.

Ved vilkåret har amtet alene
villet begrænse trafikken til
og fra tankeanlægget, såle
des at varesortimentet be
grænses til det, der naturligt
retter sig mod de vejfarende.
Det er oplyst, at Græsted
Gilleleje Kommune ikke har
givet tilladelse til udvidet va
resortiment på benzintank-
stationen.
Ministeriet er efter det oplys
te af den opfattelse, at der i §
104 i lov om offentlige veje
er den fornødne hjemmel til
bl.a. af færdeissikkerheds
mæssige hensyn at stille det
omhandlende vilkår, uanset
om tankstationen ligger i et
område, der i det væsentlige
benyttes til sommer-og wee
kendophold.
Ministeriet finder herefter ik
ke grundlag for at tilsidesæt
te amtets vurdering af, at det
omhandlede vilkår bør stilles
af de anførte grunde.
Spørgsmålet vil kunne ind-
bringes for de almindelige
domstole.

TRAFIKSIKKER MILJØ
M E RCALII’J Præfabrikerede termoplast, symboler,

striber, bogstaver og tal, og andre
ercalinvejstriberodukter

Postbox 9247fj7 PR0DUKTER DK-3400 Hillerød
Telefon 42 26 94 94
Telefax 42 26 92 93

Annoncematerjale til

Dansk
Vejtidsskrift
skal være annonceafdelingen i
hænde senest den sidste hver
dag i måneden.
Bladet udkommer omkring
den 20.
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Utraditionel finansiering af
motorvejsudfietning og landevej
At Jens Erik B. Pedersen, Vejle amt.

Vejle Amt projekterer for øjeblikket en ombygning

slutningen nord for Kolding samt nyanlæg af 2 km
at motorvejstil
landevej. Såvel

motorvejsudfletningen som landevejsanlægget finansieres af Kol

ding Kommune.

Finansiering af nye vej anlæg
i det overordnede vejnet er
for tiden til debat. Det tradi
tionelle system med finansie
ring via stats- og amtsskatter
tillader ikke altid den ønske
de udbygningst akt.
En gruppe entreprenører var
i 1989 fremme med et forslag
om, at de stod for finansie
ring og anlæg af motorvejs
strækningen fra Kolding til
Esbjerg. Et forslag som ikke
vandt genklang hos vejmyn
dighederne.
Kolding Kommune har også
søgt utraditionelle metoder
for at få ombygget tilslut
itingsanlægget til motorvejen
nord for byen og få anlagt
Ca. 2 km fly landevej i til
knytning hertil.

Nyt erhvervsområde
Da motorvejsstrækningen
fra Lillebælt til Kolding blev
anlagt sidst i 60’erne, blev
der kun etableret en østvendt
tilslutning nord for Kolding.
Herfra blev der anlagt 2,5
km landevej, Ekspresvejen,
ind til Kolding by.
I forbindelse med en nyud
stykning af et 200 ha stort er
hvervsområde nord for mo
torvejen har Kolding Kom
mune ønsket at Ekspresvejen
forlænges 2 km mod nord til
Vejlevej (den gamle hoved-
landevej mellem Kolding og
Vejle), og at motorvejstils
lutningen ombygges til et an
læg med til- og frakørsel bå
de mod øst og mod vest.
Samtidig med at betjene ud
stykningen vil vej anlæggene
også få betydning for Kol
ding by, idet en stor del af
den tunge trafik til og fra

Kolding havn kan ledes uden
om bykernen.
I erkendelse af, at Vejdirek
toratet ikke havde ressourcer
til at ombygge motorvejstils
lutningen i en overskuelig
fremtid søgte Kolding Kom
mune i juni 1989 Vejdirekto

ratet om tilladelse til selv at
stå for ombygningen.
Vej direktoratet sendte an
søgningen videre til trafikmi
nisteren, som i oktober 1989
gav sin tilladelse. Betingelsen
var at hele anlægsudgiften

betales af Kolding Kommu
ne.
Efter denne bemærkelse
sværdige godkendelse af en
kommunal finansiering af et
motorvejsanlæg, blev der åb
net mulighed for at gennem
føre projektet i en aftale mel-
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Fig 1. Området er centralt beliggende med motorvejsforbindelser mod øst, nord, syd og i
løbet af 90 ‘erne mod vest.
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lem Kolding Kommune og
de to vejbestyrelser, Vejdi
rektoratet for motorveje og
Vejle Amt for landeveje.
Aftalen indebærer, at anlæg
genes projektering og udfø
relse forestås af Vejle Amt
med Cowiconsult som kon
sulent for broer.

Rundkørsel dimensioneres
for 10.000 køretøjer i døg
net.
Umiddelbart syd for motor
vejen skal 3 motorvejsram
per og kommunevejen Lii
ballevej tilsluttes Ekspresvej
en. Det skal ske i en rund-
kørsel, som får 6 ben. Den
får en diameter i midterøen
på 100 m og 2 spor i cirkula
tionsarealet. Den er
dimensioneret til at kunne
tage en trafik på 10.000 kø
retøjer pr. døgn.
Indretningen bliver i øvrigt
sådan, at trafikken fra Kol
ding mod øst ledes ad den
eksisterende rampe uden om
rundkørslen, og der bliver en
særlig rampe for trafik fra
øst, som skal til det nye er
hvervsområde eller mod
nord.

Utraditionelt brobyggeri
Ekspresvejens underføring
under motorvejen udføres på
en lidt utraditionel måde.
Der graves 2,5 m ned under
den eksisterende motorvej,
og der slåes 2 stålspunsvæg
ge, som fremtidig skal tjene
som vægge og fløjmure i tun
nelen. Stålpunsvæggenes
øverste del indstøbes i det Ca.

1 m høje brodæk.
Den lave udgravning, der i
første omgang giver en fri-
højde på 1,50 m under bro-
dækket, betyder at forskal
lingen til dækket kan udføres
væsentlig enklere end ved en
traditionel udgravning med
en frihøjde på typisk 4,50 m.
Af hensyn til opretholdelsen
af trafikken på motorvejen
anlægges underføringen i to
etaper med en motorvejs
halvdel i hver etape. Når 2.
etape er udført, kan den res
terende del af udgravningen

under broen foretages og
landevejen anlægges.

Anlægsudgift på 40 mio.
kroner
Den Ca. 2 km lange forlæn
gelse af Ekspresvejen frem til
Vejlevej udlægges som mo
tortrafikvej med to tværgå
ende stiunderføringer.
Lidt nord for krydsningen
med den eksisterende Lilbal
levej bliver der et kanalise
ringsanlæg med for skudte
tilslutninger af 2 planlagte
kommuneveje. Disse giver
adgang til de nye erhversare
aler.
Tilslutningen til Vejlevej
overvejes udformet som en
rundkørsel, der vil muliggøre
eventuelle fremtige sidevej 5-

tilslutninger.
Ekspresvej ens forlængelse
udføres i firesporet profil på
strækningen under motor
vejen frem til kanaliserings
anlægget, mens fortsættelsen
mod nord anlægges i tospo
ret profil.
Projektets samlede pris for
ventes at blive 40 mio. kr.
Udgiften finansieres ved at
pålægge erhvervsjorden en
»motorvejsafgift på 20 kr.
pr. kvadratmeter, som beta
ling for de forbedrede ad
gangsforhold.
Projektet blev statet den 16.
august 1990 med det første
symbolske spadestik for bro-
anlægget, som skal føre den
firesporede landevej under
motorvejen.
Vej anlæggene syd for motor
vejen kommer igang i foråret
1991, og det påregnes, at vej-
anlæggene nord for motor
vejen anlægges etapevis i lø
bet af 1992 og 1993 i takt
med udviklingen af Kolding
Kommunes nye erhvervsom
råde.
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Fig 2. Vejaniceggene skal betjene et nyt erhvervsområde.
..... Ny landevej/motorvej
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Fig 3. Ekspresvejens ti’ærprofiler.
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Fig 4. Arbejdet med underføringen under motorvejen.
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Trafikministeriets brev af 30.
august 1990 (j.nr. 90-
5231/k751-5) om opgivelse
af tanktilladelse.

I brev af 30. januar 1990 kla
ger De som advokat for DK-
Benzin A/S over Arhus
Kommunes afgørelse af 9.
januar om, at tilladelse til at
drive benzinstationen på
ejendommen matr.nr. 11 b
markjorder, er bortfaldet.
De gør gældende, at kom
munen ikke har hjemmel til
at træffe afgørelser herom,
idet salget af benzin ikke er
opgivet. De oplyser, at det
ikke er muligt at klarlægge,
hvornår tilladelse til eta
blering af tankeanlæg er giv
et, men at tilladelsen ikke er
tidsbegrænset.
Mobil Oil A/S - Dansk Shell
A/S indstillede på et tids
punkt leverancerne til en
række benzinforhandlere,
herunder ovennævnte tanke-
anlæg.
Bortset fra fjernelse af skilt
ning om benzinsalg fremtræ
der ejendommen fortsat som
en benzinstation. De nedgra
vede beholdere er således in
takte. Ejendommen er forsy
net med skærmtag, kiosk-
bygning m.v.
Ejeren af ejendommen har
været afskåret fra at fortsæt
te benzinsalget grundet en
tinglyst deklaration om for
bud mod salg af brændstof
fer. Deklarationen kan i dag
uden videre aflyses af ting-
bogen efter ændring af lov
om benzinforhandlerkon
trakter, der trådte i kraft den
1. juli 1989.
I den mellemliggende perio
de har der fra ejendommen

været drevet værksted, bil-
salg samt kiosksalg.
De henviser endvidere til, at
der på ejendommen er ting
lyst deklaration om erstat
ningsfri fjernelse af anlæg
get, når udvidelse af R-vej
nødvendiggør dette.
I brev af 24. april 1990 fast
holder Arhus Kommune sin
afgørelse.
Det er kommunens opfattel
se, at salg af benzin fra ejen
dommen er opgivet, da der
ikke har været drevet benzin
tankstation på ejendommen i
flere år. Kommunen oplyser,
at leverancerne ophører i
1987, og at tankene er sand-
fyldte. Kommunen anfører
tillige, at det i forbindelse
med ombygning af R-vej af
trafiksikkerhedsmæssige år
sager er ønskeligt at begræn
se svingende trafik på vejen
mest muligt uden for de lys
regulerede kryds.
I brev af 7. juni 1990 kom
menterer De kommunens
brev. De oplyser, at sandet i
tankene uden vanskelighed
kan suges op, således at dette
forhold ikke hindrer en gen-
optagelse af benzinsalget.
Efterfølgende har Deres
kontor telefonisk oplyst, at
Deres klient overtog ejen
dommen den 1. maj 1987.
Ministeriet har fra Arhus
Kommune modtaget kopier
af breve fra A/S Dansk
Shell. Det fremgår af korres
pondancen, at selskabet
overtog ejendommen den I.
april 1986, samt at selskabet
ved brev af 31. marts 1987
meddelte kommunen, at
benzinsalget fra ejendom
men ophørte.
Ministeriet kan oplyse, at ef
ter vejlovens § 104, stk. 1,
kræves vejbestyrelsens tilla
delse til optettelse eller udvi
delse af tankanlæg på eller
ved offentlig vej.
Tilladelsen bortfalder, så
fremt indehaveren af tilladel
sen opgiver sin virksomhed.
Overdragelse af et tankanlæg
kræver ligeledes vejbestyrel
sens samtykke. Af cirkulære
om lov om offentlige veje af

6. december 1985, punkt 54,
tankanlæg, fremgår det, at
det ved ældre tankeanlæg,
hvor der ikke kan oplyses
nærmere om en tilladelse til
tankanlæg, må antages, at
den til enhver tid værende
indehaver af den ejendom,
hvorpå anlægget ligger, har
»tilladelse« til anlægget.
Da A/S Dansk Shell på tids
punktet for ophør af ben
zinsalget var ejer af ejen
dommen, er det ministeriets
opfattelse, at der er fornø
den dokumentation for, at
driften af tankeanlægget er
endeligt opgivet, forinden
Deres Klient overtog ejen
dommen.
Ministeriet finder ikke
grundlag for at kritisere Ar-

hus Kommunes vurdering af,
at der af trafiksikkerheds
mæssige årsager ikke kan til
lades drift af tankanlæg på
ejendommen.
Ministeriet finder herefter ik
ke grundlag for at foretage
sig videre i sagen.

Fødselsdage
Sektionsingeniør Hans Eigil
Jensen , Teknisk forvaltning
vejvæsenet, fylder 50 år den
18. december 1990.

Distriktsingeniør Erik Ager
holm, Teknisk forvaltning,
vejvæsenet, fylder 50 år den
20. december 1990.

RETTELSE
I Ole Andersens artikel, Præcisions måling (1) okt. 90,
var der desværre sket et lille uheld. På side 18 anden
spalte øverst skulle stå »l mm ved måling...«, vi bekla
ger manglen af 1-tallet.

VEJ-EU byder velkommen
til en ny kursussæson!

Vi udbyder i denne sæson 24 åbne kurser og 6
pakkekurser inden forvej-og trafiktekniske emner.

Kommer kursuspianen ikke automatisk, kan den
rekvireres hos sekretariatet på tlf. 42 35 75 88.

Vor beretning for 1989 kan ligeledes rekvireres ved
henvendelse til sekretariatet.

Vi modtager også meget gerne henvendelse om
kursusemner, der ønskes taget op.

Venlig hilsen

—z QLÅ

Birgitte Dalmose Bodil Palmkvist Nielsen
Sekretarialtsleder Assistent



DANSK VEJTIDSSKRIFT NR. 11. 1990 23

Indtryk fra USA, 2
- Uheidsbekæmpelse
Af civilingeniør Jens Kjærgaard, Fyns Amt.

USA har verdens største vejnet, den største bilpark og det største
trafikarbejde - men uheidstallene er høje.
Ligesom i Danmark søger man at supplere sortpletarbejdet med nye
in i ti at iver.
Denne artikel omhandler indtryk omkring færdselssikkerhed og
uheldsbekæmpelse fra en studietur til USA.
I en tidligere artikel er beskrevet aktuelle forhold omkring trafik og
traf ikteknik.

I en tidligere artikel har jeg
fortalt om min studierejse til
USA i maj måned og givet en
orientering om de forhold,
jeg fandt nye og interessante
inden for trafik og trafiktek
nik.
I denne artikel beskrives for
hold med relation til trafik
sikkerhed og uheldsbekæm
pelse.
Jeg har primært set på, hvad
der kunne inspirere det loka
le trafiksikkerhedsarbejde,
men kommer også ind på
områder inden for lovgiv
ning.
Jeg beskriver aktuelle dis
kussionsemner og initiativer
og i det hele taget forhold,
hvor jeg finder forskellen på
amerikansk og dansk praksis
interessant. Jeg beskæftiger
mig derimod ikke meget med
de forhold, der er ens i de 2
lande.

Lidt statistik.
Som det fremgår af fig. 1, er
uheldsfrekvensen faldet støt
gennem årene, således at den
i dag kun er Ca. 1/9 af, hvad
den var i 1925.
Alligevel er uheldstallene
skræmmende. I 1987 om
kom 46.385 mennesker i tra
fikken i USA, og man anta
ger, at yderligere 3.495.000
blev skadet ved trafikuheld.
Som angivet i den første arti
kel, er antal dræbte pr. vogn-
kilometer Ca. 20% lavere i
USA end her, mens antal

dræbte pr. indbygger er 40%
højere.

DE CENTRALE
MYNDIGHEDER/LOV
GIVNING.
Federal Highway Admini
stration (FHWA) driver
forskning inden for vej ud
formning, afmærkning, tra
fikantpræstationer m.m. og
udgiver vejregler og vejled
ning.
National Highway Traffic
Safety Adm. (NHTSA) tager
sig af sikkerhedsforskrifter
for bilindustrien, forurening,
visse færdelslovsspørgsmål
og tilskud til delstater og lo
kale, der gennemfører trafik
sikkerhedskampagner.
NHTSA udarbejder over
ordnede målsætningsplaner
for trafiksikkerhedsarbejdet.
Den aktuelle plan er kaldt
»Moving America Safely
1990-1992« (litt. 1).

Undervisning.
FHWA har lavet en række
kurser om trafiksikkerhed i
vejbygning til brug for lokale
vejbestyrelser. En udgave af
kurserne er et sæt videoer til
selvstudium. Undervisning
via video synes at have en
stor fremtid.

ser. Systematisk gennemgås
alle faste genstande.
Der er 3 alternativer a) gen
standen flyttes, b) forsynes
med autoværn eller c) forsy
nes med crash cushion.

RETTELSE:

I første artikel i septem
bernummeret var der ved
opsætningen sket en fejl.
Den højre kulonne på si
de 52 skulle have været
placeret i forlængelse af
side 54.

Vi beklager fejlen.
red.

Crash cushion.
Ideen er, at man anbringer
noget stødabsorberende for
an genstanden. I starten
brugte man olietønder fyldt
med sand, nu bruges ofte

Roadside safety.
Et af de områder, FHWA
har beskæftiget sig meget US. MOTOR VEHICLE TRAFFIC FATALITY RATES

med de senere år, er faste
genstande i vejens omgivel- Fig. 1. Udviklingen i frekvensen for dødsuheld 1925-198 7.
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vandbeholdere eller sand —

wichelementer af gasbeton.

Hastighedsgrænser.
11987 blev der åbnet mulig
hed for, at hastigheden på
freeways kunne sættes op fra
55 til 65 mph (88-104 km/t).
Antallet af dræbte på disse
veje er steget 20-30%.
Resultaterne har været
stærkt diskuteret. Der har ik
ke været udført videnskabe
lige før/efter-undersøgelser
med kontrolgrupper, og nog
le hævder, at der spares man
ge uheld på alternative ruter.
I den officielle rapport fra
NHTSA (litt. 2) konklude
res, at højere hastighed har
givet flere dræbte. FHWA er
mere forsigtig i sin bedøm
melse. Forsikringsselskaber
ne kræver hastighedsgræn
serne nedsat igen.

Transportation Research Bo
ard (TRB) mener, at det er
indiskutabelt, at uheldsfre
kvensen er steget mindst
20%, men at det ikke er en
stigning i selve hastigheden,
der er hovedårsagen, men en
øget spredning på hastighe
den. Langt flere kører rigtig
stærkt nu.

Automatisk hastighedsover
vågning.
I USA har man p.t. ikke ind
ført retsgyldig automatisk
hastighedsovervågning, men
centrale og lokale myndighe
der var enige om, at det var
en nødvendighed, hvis man
med givne ressourcer effek
tivt skulle få overholdt has
tighedsgrænserne. Man send
te her i forsommeren eks
perter til Europa for at stu
dere erfaringerne her og for
bereder i øvrigt forsøg
på»the Belt Way«, ringmo
torvejen omkring Washing
ton D.C.

Spiritus.
Der er en aldersgrænse på 21
år for at købe spiritus i USA.
Prøver af udåndingsluften er
gyldigt retsbevis.

Promillegrænsen er 0,8 i 2-3
stater og 1,0 i resten, dog 0,4
for lastbilchauffører.

Cyklister.
I USA spiller cyklen en ube
tydelig rolle i transportsam
menhæng. Kun ca. 0,2% af
persontransportarbej det
foregår pr. cykel.
Fritidscykling er imidlertid
stigende og har betydet en
kraftig stigning i antallet af
cyklistuheld.

Respekt for afmærkning.
Ud fra det daglige arbejde
har jeg en fornemmelse af, at

respekten for afmærkning,
fx rødt lys, er faldende.
Jeg havde en interessant
samtale med Pietrucka,
TRB, der har forsket specielt
i dette emne (litt. 3).
Pietrucka mente ikke, man
kan påvise, at respekten er
blevet mindre med årene,
men der er blevet mange fie-

.4

Enkelte lokale myndigheder
har i den seneste tid taget
konsekvensen og påbudt
brug af cykelhjelm.

re forbud, der kan overtræ
des.
Det er uhyre vigtigt, at af
mærkningen er tydelig, for-

ståelig og logisk (Foto i og
2).
Der blev nævnt eksempler
på, at en systematisk gen
nemgang af vejskilte på
konkrete strækninger havde
resulteret i en reduktion i an
tal skilte på 20%.

Fodgængersignaler.
Gennem de mange henven
delser til vejvæsenet er det
tydeligt, at fodgængerne har
vanskeligt ved at forstå det
danske system med fodgæn
gersignalet, det skifter fra
grønt til rødt ved rømningsti
dens start - betyder det, at bi
listerne kører frem?
I USA skifter signalet mel
lem 3 faser:

1) Walk/grønt
2) blinkende Dont
Walk/rødt (rømningstiden)
3) Dont Walk/rødt

VEJBESTYRELSERNE
Sortpletarbejde.
En meget vigtig del af den lo
kale uheldsbekæmpelse er
vejbestyrelsernes sortpletar

bej de.
Dette arbejde foregår efter
stort set de samme princip
per i USA som her.
I Danmark søger Vejdirekto
ratet og amterne at inspirere
kommunerne til øget
sortpletindsats. I USA er det
tilsvarende de federale myn
digheder og delstatsadmini
strationerne, der udarbejder
vejledning og kurser og tilby
der hjælp til de lokale myn
digheder, counties og com
munities.

Uheldsarbejde i California
Dep. of Transportation
(CALTRANS).
CALTRANS bruger hvert år
50 mill. $ til trafiksikkerhed.
Udover en traditionel sort
pletudpegning foretager man
hvert år en listning af uheld
med våd kørebane.
Behov for autoværn i mid
terrabat undersøges ligeledes
hvert år ud fra uheldsregi
streringen.
En af de spændende ting, jeg

Foto 1. State highway 1 mellem San Francisco og Los Ange

les.
Afmcerkningen synes generelt at være godt vedligeholdt.

På dette sted var der derimod sparet på auto værnet.

Foto 2. State highway 160 sydfor Sacramento. Midterstriber

ne er gule. Mellem køresporene både på to og flersporede

veje er der ofte pålimet reflekser.
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har hørt om ved CAL
TRANS, var følgende 3 ek
sempler på systematisk gen
nemgang af dels specielle
uheld dels vejnettet.
ex. 1: Investigation teams.
Ved alle uheld af følgende
typer

- dødsuheld med vejarbej
dere ell. politi

- mere end 1 død
- skolebus eller busser

undersøges sagen så hurtigt
som muligt af et hold, bestå
ende af politibetjent, trafik-
ingeniør, bilinspektør og spe
cialist i »human factors«.
Formålet med undersøgelser
ne er forebyggelse af uheld
og placering af ansvar.
Materialet bruges ofte i rets
sager.
Intentionerne er gode, men
den sikkerhedsmæssige ef
fekt er desværre ikke tilsva
rende stor.
Myndighederne søger at
dække sig ind, idet retsprak
sis i Californien gør, at der er
utroligt mange erstatningssa
ger mod det offentlige.

ex. 2: Crisis teams.
CALTRANS har delt sit vej-
net op i 12 lokale distrikter.
I et af distrikterne startede
man en systematisk gennem
gang af vejnettet.
Et hold, bestående af en tra
fiksikkerhedsingeniør, en
vedi igeh oldelsesmedarbej -

der, politi og en lokal repræ
sentant (country eller city),
noterede uhensigtsmæssighe
der og kom med realistiske
forslag til ændringer.
Alle distrikter har senere fået
et notat om at foretage dette
arbejde, men det fungerer
kun effektivt i nogle få di
strikter.

ex. 3. Night sign reviews.
Skilte i åbent land gennem
gås (i teorien) hvert år om
natten af et hold, bestående
af en vedligeholdelsesmedar
bejder og en trafikingeniør
fra distriktet.
Udførelse af eftersynene va
rierer fra distrikt til distrikt.

Stikprøver har vist 4-5% de
fekte skilte.

En systematisk gennemgang
af vejnettet ud fra forskellige
temaer, som nævnt ovenfor,
er naturligvis meget ressour
cekrævende. Jeg mener imid
lertid, man herved kan opnå
3 væsentlige sikkerhedsfrem
mende ting:

- man kan fange uheldige
udformninger af vej for
løb eller afmærkning, før
det bliver egentlige sorte
pletter,

- man kan få højnet af
mærkningens tilstand,

- man kan ved at se samlet
på længere vej stræknin
ger opnå en større sam
menhæng og ensartethed i
afmærkningen.

Fuldt stop på alle 4 ben.
Det er blevet meget alminde
ligt at benytte fuldt stop
tavler på alle 4 ben som regu
lering i 4-vej skryds.
Reglen er, at den, der an
kommer først, må køre
først.
I San Francisco blev det for
talt, at man har gode erfarin
ger med dette i mindre trafi
kerede kryds. Det bruges of
te som midlertidig foran
staltning inden en større re
gulering.

INFORMATION OG
KAMPAGNER.
CALTRANS har tidligere
kørt enkelte kampagner i
aviserne, men har ikke flere
penge på budgettet til dette
arbejde.
Arbejdet foregår nu udeluk
kende i California Office of
Traffic Safety (OTS).
CALTRANS var behjælpelig
med at arrangere, at jeg også
kunne besøge dette kontor.

Generelt.
Der er stort set ikke økonomi
til annoncer og TV-spots.
Man er derfor nødt til at be

de TV-stationerne om at få
vist indsiagene. Dette bety
der, at de sjældent vises i den
bedste sendetid.
Man satser meget på alle de
lokale radiostationer.
OTS besøger aviserne for at
gøre dem interesseret i stof
fet.
Man involverer ofte private
interessegrupper, fx MADD:
mothers against drunk driv
ing, og SADD: students aga
inst drunk driving.

Effekt af kampagner.
Kun i forbindelse med sele
brug har man haft sikre stati
stikker, ellers måles effekten
af kampagner normalt ved
hjælp af interviews.
TV-spots er effektive, hvis
de placeres på det rigtige sen
detidspunkt for målgruppen.
Brug af tegneserier i skolerne
har været en stor succes. Pla
kater og »blod synes min
dre virkningsfulde.

Kampagnen Smooth Opera-
tor.

CALTRANS er ved at op
bygge et skilteregister.
I Fyns Amt har vi siden 1985
haft et EDB-register over alle
vejskilte på landeveje og
hovedlandeveje. Et sådant
register vil være en stor
hjælp ved sådanne undersøg
elser.

Den største kampagne, der
er kørt, er Smooth Operator.
Den har kørt et år og fort-

Fig. 2.
Kampagnen »Smooth Operator: »hvis alle kørte fornuftigt, kunne trafikken afvikles.
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sættes endnu et år. Denne
kampagne fokuserer på kø
problemerne. Hovedideen
er: hvis alle kørte fornuftigt,
kunne trafikken afvikles (fig.
2).
Kampagnens 4 temaer er:

- inattention, 9 ud af 10
uheld skyldes den menne
skelige faktor, ukoncent
reret adfærd er en af ho
vedårsagerne,

- rubbernecking, nysgerrige
bilister, der sætter hastig
heden ned for at se på
uheld og lign., skaber kø
problemer,

- tailgating, ved ikke at hol
de tilstrækkelig afstand
øges risikoen for uheld,

- unnecessary lane changes,
unødvendige skift fra det
ene spor til det andet sin
ker trafikken generelt.

Udover radio og TV har
OTS sendt materiale til alle

firmaer med 50 eller flere an
satte, der er beliggende i
tranportkorridorerne.
Det er moderne at have en
transportation management
person i de store firmaer.
OTS har købt rettighederne
til en kendt sang og indspillet
den i flere versioner med
»rytmer< afpasset efter for
skellige aldersgrupper. Der
er lavet et radiospot (talk
show) og 2 videospots.

Andre aktiviteter.
Teenwork: Mange myndig
heder og organisationer,
bl.a. OTS, er med i et stor lø
bende projekt for at øge tee
nagers bevidsthed omkring
alkohol, stoffer, trafiksik
kerhed m.m. (fig. 3). Et af
midlerne er et stort populært
årligt 5-dages »møde« med
op til 4 repræsentanter for
alle gymnasier og efterskoler
i Californien.

Det er meningen, at de unge
herefter skal starte gruppear
bejde på deres respektive
skoler.

Et projekt, der er i gang, er
Safe Riders, hvor frivillige
unge fredag og lørdag aften
kl. 23 til 03 tilbyder andre
unge, der har fået for meget
at drikke, at køre dem sik
kert hjem.

Litteratur.
(1) Moving America Safely

1990-1992, NHTSA april
1990, 6 s.

(2) The Effects of the 65 mhp
Speed Limit During 1987,
NHTSA, jan. 1989, 68 s.

(3) Motorist Compliance
With Standard Traffic
Control Devices, M.T.
Pietrucha m.fI., Public
Roads marts 1990, 8 s.

n

Fig. 3. Eksempel pô slogan fra projekt Teenwork.

Foto 3. Fodgængersignalerne blinker rødt under fodgænger

nes rømningstid. Cyklister i centrum af Washington er et

særsyn og regnes for at være lidt »speciel/e«.

Sådan fjernes trafikfarlige asfaltkanter

• Udlægger lerstabil, genbrugsasfalt, muldjord

• 8 m2 ud lægges på 4-10 minutter

• Udlægningen udførs hurtigt og effektivt i bredde
40-120cm

• Mindst 40% materialebesparelse i forhold til
manuel udlægning

• Undgår vandnedtrængning ved asfaltkanter

• Græs kan eventuelt såes samtidig med udlægningen

Vi har nu oprettet mere end 1.500 km rabatter for amter og kommuner.

Peder Gr.nne Entrp. ApS . Sct. J.rgensvej6 3550 Slangerup. Til. 42335633



Asfaltudlægning
Colas VejmaterlaIe AIS
Kongevejen 153,2830 Virum
Aslallvdlægnisg, Overliadebehandling, Recyclieg, Koidlalt

Dansk Stebeastalt
Navervæsget 5,4000 Roskilde
Srøbeastalt, (Broer OB Industrigalvej

Inreco NB
Taulov Kirkevej 31-33, 7000 Fredericia
Fræoning, Remieiog, Recycling, Betonknvsning

Hans Guldmaen Astalt
Sydkavno Plads 4,2450 København SV
Støbeaslalt

Kebenhaens Astaltknmpagni AIS
Scaodiagade 14, 2450 Købeokavo SV
Støbeaslah (Broer og lodustrigulve( OB, Ralumac

Marius Patersen AIS
Ørbækvej 45, 5863 Ferritslev, Fyo
Overtladebehandling, aslalrudlægsing

Nytalt us
Orøooemoseo 5,2550 Søborg
Aslaltudlægniog, Mioiremio

Pankas AIS
Rsodtorbivej 34, 2550 Vedbæk
Aslaltvdlægoiog

Pkenio Cnntrectors AIS
Vester Allé 1,6600 Vejen
Aslaltudlægning, Recycling, Kolålalt

Superfos Dammann-Luool AtS
Frydenlsndsvej 30, 2550 Vedbæk
Aslaltudlægning, Overtladebekandling, Recycling, Koidlalt

Tarco Vej AtS
Ridderstien 38, Fjelsted 5560 Arup
Aslaltudlægning, Overtladebehandling, Recycling, Koldaslalt

Asfa Itreparat ion
Cntas Vejmaterlate AIS
Korrgevejen 153, 2830 Virum
Astaltreparalion, Asfullmaterialer, Colasmis revsemastic

Dansk Stebeast alt
Navervængel 8,4000 Roskilde
Stebeastalt, Broer og Industrigulse

lnreeo AIS
Taulov Kirkevej 31-33, 7000 Fredericia
Fræsning, Remisiog, RecVcling, Betsnknvsning

OG Cnnstruetion ApS
Boliendalovel 88 A, 8200 Aulborg
Amopave aslaltlorstærkning

Hans Duldmann Astalt
Sydhavns Plads 4,2450 København SV
Støbeaslall

Kekenkaens Astaltknmpegni AIS
Bcandiagade 14, 2450 København SV
Støbeaslalt, Broer og Industrigulve. OB, Ralvmac

Marius Petersen AIS
Ørbækvej 45, 5863 Ferrilslev, Fyn
OB, Plet-OB

Nytalt as
Orønnemosen 5,2660 Søborg
Minirecycl(ng, Fræsning, Aslaltreparation

Pankas AIS
Rundtorbivel 34, 29b0 Vedbæk
Astaltreparalion, Aslallmaterialer, Bmvlsisn

Pkenia Cnntraetors AIS
Vester Allé 1,6000 Vejen
Aslultreparalisn, Astallmalerialer, Fsgeaslall
Bilsmenplader, Isoleringspap

Sapertas Dummaen-Lesnl AIS
Frydenivndsvej 30, 2550 Vedbæk
Aslaltreparation, Aslaltmaterialer, Vinterpulver, Fsgeaslalt

Tarco Vej AIS
Ridderstien 38, Fjelsled, bSBb Arup
Aslaltreparalion, Astaltmaterialer, Plet-OB

Globetlen
Fabriksvej 15-12, 9650 Fjerritslev
Plast aslalt

Fiberteo ApS
bvendborgvel 16,5220 Aalborg Ø.
Fiberlev AM2 til astaltreparalion

Autoværn
Dansk Autu-eærn
Tielgensvej 12, 8600 Silkeborg
Beton- og stålautoværn

GG Cnnstruetinn ApS
Soliendalsvet BB A, 5200 Aalborg
914 last sværn

Kebenkaens Astaltkumpagni AIS
Scandiagade 14, 2450 Købeehavn SV
Betonautoværn, stationære og Ilytbare + plast Ilylbare

Via Can
Østergade 30, 7435 Ikast
Btålaslsværn

Håndværktøj m.m.
Gade Ebbesen AIS
Stæremvsegårdsvel 44, 5230 Odense M.
Håsdværkløj, beklædning, laedmålingsudstyr

Sean-Visne Danmark AIS
Vestergade 24, 5471 Søndersø
Divmantværktøj, tsgeskærisg, boring, Iræsning

Maskiner: Vintervedligeholdelse
Epnke
Askov, 5600 Vejen
Salt- og grvsspredere, sneplsve og tejemaskiner

Rimas AIS
Helsisglorsgade B, B200 Aarhvs N.
Laigaard salt-og grssspredere, sseplosn og Iejemaskiner

LEVERAN DØRREGISTER
WlrtBen AIS
Taulov Kirkevej 31-33, 7000 Fredericia

456311 00 Fræsemaskinnr, Pnmivmaskiner, Healeranlæg, Belsnknvsere

Partner Tenhnin
Fuglesangsallé 14,6600 Vejen

467551 11 Partner Oanlive, soeplove og lelemaskion

Seenningsens Maskintakrik AIS
Tommerupvel 13-15, 2770 Kastrup -

75562558 Sallspredere, traktorer, leinmaskiner, sneplsve og græsklippere

Skilte og afmærkningsmateriel
31 224051 Armeta ApS

Nsrdlasdsvej 70, 8240 Risskov

Cnlour Retten
31 21 4111 Stæremssnpårdsvej 30, 5230 Odense M

Adervpve 91-53, 4700 Næstved

Gade Ebbesen AIS
65551076 Slærnmssegdrdsvej 44, 5230 Odense M

Pkenie Contrantorn AIS
Vesler Allé 1,6600 Vejes

31 6575 13
Serlcol AIS
Løvegaée 67, 4200 Slagelse

42851795 PFLUG Vejskiltetabrik
Troensevel 7, Aalbvrg Øst

75361111 Striber, stribemaling og vejmarkering
Brrta Maling AIS
Elmeallé 2,4760 Vordingborg
Stribe maling

428531 11
Gadn Ebbesen AIS
Slæremssegårdsvnj 44, 5230 Odense M
Premark Ihermoplastmarkering

64681717
Kebenhaens Astaltkompagni AIS
Scandiagade 14, 2455 Købeshavn SV
Sprayplaslic

Langelands Kemiske Fabrikker
45831100 Lsngelse

Malede striber, Ihermoplasl striber

Tratlk Produkter AIS
46756111 Carlsbergvej 34, Postboks 92, 3400 Hillerød

Mercalin spraylvejslribemaling, Mercalin Frælab., Termsplastmarkerrng

Pkenin Centractors
75562566 Vesler Allé 1,6655 Vejes

Malede slriber og Thvrmsplasl striber

RaoI Vejmarkering
98 169500 Rsgvænget 5,4200 Slagelse

Malede slriber, Thermvplasl striber

Sapertos Dammaen-Lannl AIS
31 224001 Orenåvej 746, 6541 Skødstrvp

Spoltiev, malede striber og Ihermoplast striber

MarIas Petersen AIS
31 21 41 11 Ørbækvej 49, 5863 Ferritsiev, Fyn

Malede striber. Tkermoplasl striber

Globetlee
6598 1575 Fvbriksvej 10-12, 9695 Fjerritslev

Stribemalerialer

31697913 Teknisk udstyr
Dansk Auto-Værn
Tietgessvej 12,5605 Silkeborg
Rendestenselemenler, Siloelemenler m.m.

42 69 17 99
GG Constrnctioe ApS
Sotiendaisvej 88 A, 9200 Aalbsrg SV
Oeoleksliler

75361111
Kebenkaens Astaitkompngnr AIS
Scandiagade 14, København SV
Thsrma Joint Fugekosslruktion

42893111 Tratik Produkter AIS
Carlsbnrgvnj 34, Postboks 92,3400 Hillerød
Rækværknr, låger, led, slaser og stolper

648B1717 ViaCon
Østergade 30, 7430 Ikast
Brvdæk i stål, geomembram, Ovotekslil

9B 21 21 77 Wirtgen AIS
Taulov Kirkevej 31-33, 7000 Fredericia
Fræsemaskiser, Remismaskiner, Healeraslæg, Belonkousere

96 15 B6 g Fiberten ApS
Svendbsrgvet 16,9220 Aviborg Ø
Fiberles Elepkanl Oesleeliler

Pkeeie Contrectors AIS
Vester Allé 1,6600 Vejen, Vejvedligkoldelse system (BOBI

BB 62 29 gg
Ole Thomsen Vejmaskioer Askoe AIS
Fvrmervej l,Askov, 6600 Skjern
OLETTO Aslallcoorainere.

98 159500
Jens Rantett
Ilderkolm - Borris, 6500 Skjern
OREEFIX + Tensvr Iii jord- og aslallarmering saml erssionsbeskyllelse

31214111 Traf iktælling
Ola Thomsen Vnjmaskiner Aekoe AIS

77250300 Farmervej 1, Askov, 6600 Skjern
Sckvkcs kåndterminaler 09 bOB programmer,

Tunneller og Broer
GG Constractloe ApS
Sslieodalsvnj 88 A, 9200 Aalbvrg SV
Slållusnelrør

Via Can
Østergade 30, 7435 Ikasl Slållanselrør

Vejafvandinq
GG Öonstruction Ap’S
Sotiendalsvej BB A, 9200 Aalborg SV
Oræn rør

Vejsalt
P. Breste AIS
Lvndlotlegårdsvej 95,2655 Lyngby

Dansk Salt lIS
Hadsvndvnj 17, 9950 Mariager

75 56 33 22

75 36 35 66

31 55 29 02
86 52 42 11

6621 4044

66159929
53 72 26 11

66 15 60 39

75 36 1111

5352 1653

98159211

53 77 gg 72

B6 15 BS 35

31 21 4111

62 SS 15 16

42 26 54 94

75 3B 11 11

53 52 67 55

BB 99 21 22

BS BB 1075

9B 21 21 77

56 62 2900

BB 189505

31214111

42 2694 94

972503 SS

75 5633 22

96 1566 05

75 36 1111

753641 66

97366310

753641 66

BB 189950

97 35 03 50

42185500

45 53 33 33

BB 56 32 22

66156539

64841466

75 3B 07 05

86 162444



Lavere fartgrænser i Sverige
gav god effekt
Sænkningen af hastigheds
grænserne i Sverige fra 110
til 90 km/t i sommeren 1989
gav en meget god effekt. An
tallet af personskadeulykker
gik ned med hele 27% i for
hold til året før. Det viser en
rapport udarbejdet af Väg
og Trafikinstituttet i Sverige.
Den lavere hastighedsgrænse
betød en reduktion i den gen
nemsnitlige hastighed på
14,4 km/t på de firesporede

veje mens reduktionen var 11
km/t på 2-sporede veje. Has
tighedsbegrænsningerne
havde også en effekt på veje i
det åbne land, som ikke fik
ændret hastighedsgrænser
ne. Her blev der registreret
en reduktion på 2,5 km/t og
en reduktion i uheldstallet på
14%!
Det svenske vejdirektorat
har vurderet at ændringerne
i hastighedsgrænserne har

betydet en samfundsmæssig
besparelse på 350 mio. kro
ner. Omkostningerne på per
sonskadeuheld er reduceret
med 370 mio. kr. De øgede
rejsetider har givet en ekstra
udgift på 260-265 mio. kr,
hvilket er af samme størrel
sesorden som besparelserne
på materielskadeuheld.

Besparelserne er således store
i forhold til udgifterne til be

skiltning, information m.v.
på 15 mio. kr.
Men på trods af de positive
erfaringer med lavere hastig
hedsgrænser er uheldsudvik
lingen i Sverige som helhed
ikke god. Der er fra 1988 til
1989 registreret en stigning i
dræbte på 13% og en stig
ning på det totale antal ska
dede på 0,5%.
(kilde: Samfærdsel)

Forsegi revner i vejene inden vinteren kommer

Thormaseal
båndforsegling

- den sikre løsning

Til revner
Til samlinger
Til kanter af gasgravninger m.v.

Eneret for Danmark

KØBENHAVNS ASFALTKOMPAGNI
SCANDIAGADE 14 - 2450 KØBENHAVN SV - TLF. 31 21

- et led i KAK’s vedligeholde/ses-system.

AIS
4111


