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I august 1981 nedsatte Vejdirektoratet
et »vinterudva1g med repræsentanter
fra de 3 vejbestyrelser.
Udvalget fik til opgave
at indsamle erfaringer fra den i

1980/81 gennemførte vintertj eneste
på det overordnede vejnet og på bag
grund heraf,

at fremkomme med forslag til eventu
elle nye retningslinier for vintertjene
ste med henblik på at tilpasse res
sourceindsatsen således, at et ensar
tet og i trafiksikkerhedmæssig hen
seende acceptabelt serviceniveau op
nås på det overordnede vejnet.

Efter min vurdering har vinterudvalgets
største fortjeneste været, at det initiere
de fugtsaitning og udvikling af et tids
svarende glatførevarslingssystem, såle
des som beskrevet inde i bladet af Erik
Thomsen.
Starten var beskeden, men med den ud
vikling, der har fundet sted i løbet af de
sidste 2-3 år, kan vi konstatere, at vi i
dag er langt fremme i forhold til andre
lande, der har klimatiske forhold, der
minder om vore.

Varslingssystemets fordele.
Det udviklede varslingssystem har man
ge fordele i forhold til tidligere vars
lingspraksis (patruljekørersystemet). Vi
kan udføre en egentlig præventiv salt
ning, således at vi mindsker risikoen for
glatføreuheld, specielt i de tidlige mor
gentimer, hvor der er megen trafik.
En anden væsentlig fordel er, at der nu
er langt bedre muligheder for i tide at
give trafikanterne en god information
om, hvordan vejforholdene er.
Men - for der er et men - jeg skal dog ik
ke undlade at gøre opmærksom på, at
jeg finder, at ressourcerne kunne an
vendes bedre, end de bliver det i dag.
Vejmeldinger, der kun har lokal interes
se, burde kun udsendes i de lokale me
dier (TV 2 og DR P2). Til den type vej-
meldinger vil jeg henregne situationer,
der er ofte forekommende i den danske
vinter, det vil sige glatføresituationer,
mindre snefald og mindre fygning.
Det er i øvrigt forhold, der som regel
normaliseres i løbet af 2-3 timer.
Når vi derimod har situationer, der ikke
normaliseres i løbet af den tid, det tager
at komme fra den ene landsdel til den

anden, bør vejmeldingerne naturligvis
også udsendes i TV1 og DR P1 og P3.
Endvidere vil jeg pege på, at indførelse
af glatførevarslingssystemet har med
virket til, at det markpersonale, der ar
bejder på vagtcentralerne, har fået del i
den teknologiske udviling, der har fun
det sted.
Sluttelig er det meget værdifuldt, at vi
nu i højere grad end tidligere har fået
meteorologerne med i varslingssyste
met, ligesom det samarbejde, der fandt
sted i opbygningsfasen mellem meteo
rologerne - især Henrik Voldborg - og
vejingeniørerne har været lærerigt for
begge parter.

Ulemper.
Den eneste ulempe ved systemet, som
jeg vil pege på, er, at vi kommer til at
stole så meget på »isenkrammet, at
den vejrekspertice, som i hvert fald de
ældre vejfolk har, forsvinder i fremti
den.

Kommunerne.
Jeg har hidtil mest beskæftiget mig med
det overordnede vejnet, der bestyres el
ler administreres af amterne, men vi
kommer ikke uden om, at kommunerne
i fremtiden i højere grad bliver nødt til
at udføre glatføreforebyggelse (præven
tiv saitning) i stedet for glatforebekæm
pelse på de vigtigste af deres veje.
Jeg mener derfor, at kommunerne i
fremtiden bliver nødt til at basere deres
varslingsberedskab enten på en opring
ning fra »deres amt< eller endnu bedre
ved at blive tilsluttet amtets ho
vedstation suppleret med et par egne
målestationer.

Fremtiden.
Udviklingen er ikke slut med det, vi har
nået. Vi vil i de kommende år få bedre
metoder til måling af mængden af rest-
salt på vejene, forbedrede radarmulig
heder til forudsigelse af snefald, video
optagelser fra kritiske vejpunkter og
formentlig andre midler til bekæmpelse
af forudsigeligt glatføre samt videreud
vikling af varmeudstrålingsmålere.
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Phønix Stone Mastix
t
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Joint, når der
stilles store krav
til samlingerne
Stone Mastix Joint er et elastisk
asfaltmateriale, der er fremstillet
af granitskærver omhyldet med
en specialmastiks. Denne for
hindrer, at vand trænger igennem
til de underliggende lag.

Phønix Stone Mastix Joint er spe
cielt velegnet til tætning af revner
og fuger i belægninger ved bro
ender, parkeringsdæk og andre
steder, hvor de underliggende
beton plader bevæger sig uens.

Phønix Vej er specialister, også
når det gælder fugtisolering af
brokonstruktioner.

Kontakt Phønix Vej og få mere at

PHØNIX VEJ
A/S Phønix Contractors
Region Syd Tlf. 75 50 76 11
Region Nord Tlf. 98 15 96 44
Region Sjælland Tlf. 42 94 76 66
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Anlægsopbygningen i de to
systemer er ens og skitseres i
Figur 1. Den består af tre
hoveddele:

- Hovedstation
- Terminaler
- Målestationer.

I begge systemer er der ind
lagt automatiske opkaldsru
tiner til Danmarks Meteoro
logiske Institut (DM1). DM1
tilbyder abonnement på føl
gende:

- Tre timers korttidsvejr
prognoser, der ajourføres
hver anden time på ulige
klokkeslet.

Regionale vejrudsigter,
der revideres tre gange i
døgnet, ca. kl. 5.30, 11.30
og 17.00, og lokalvejr
melding, der opdateres
hver tredie time.
Data fra klimastationer,
vindretning, vindhastig

hed, luft og dugpunkt
stemperatur. Dataene op
dateres en gang i timen.

- Vej rradarbilleder fra Ka
strup. Billeder opdateres
hvert tiende minut.

Dataene transmitteres via det
offentlige kommunikations
net. Fyens Telefon bruger
det offentlige alarmnet/

datapak. Malling Kontrol
datex/datapak.

Stade
Hvor langt er amter og kom
muner så nået med udbyg
ning af deres glatførevars
lingssystemer?
Figur 2 viser den eksisteren
de bestyrkning, samt senere
forventet udbygning.

Fyens og Vestsjællands am
ter og kommuner i de to am
ter anvender Fyens Telefon,
glatførevarslingssystem,
medens øvrige amter og

kommuner bruger Malling
Kontrol System.
Det er muligt i et system at se
måledata fra begge systemer.
Målestationer i naboamter,
fra eksempelvis Malling
Kontrol System, kan overfø
res til Fyens Telefon System,
og omvendt. Dataudvekslin
gen sker via DM1, fordi det
endnu ikke er lykkedes at få
de to firmaer til at udveksle
protokoloplysninger for da
taoverførsel.
Af skemaet kan bl.a. kon
kluderes, at det er to-cifrede
milionbeløb, der er investe
res i glatførevarslingssyste
mer.

Organisatoriske konsekven
ser
Der kan gøres flere overvej
elser, men to oplagte spørgs

mål er: Har investeringen
haft organisatoriske konse
kvenser, og har den haft ef
fekt for udførelse af vinter
tjenesten.

GLATFØREVARSLING
- en status
At Erik Thomsen, Nordjyllands Amt og Leif Mikkelsen,
Odense kommune.

I den forløbne vinter har 12 amter og 9 kommuner anvendt et glatfø

revarslingssystem i vintertjenesten. Der er to systemer, som anven

des i dag, Fyens Telefon og Malling Kontrol.

AWr/KOMNIJWE NÅLESTATIONER KOHNVNE TERS4INAL

TILSLUTTER AJITETS

FORVENTES HOVEDSTATION

ANLAGT ANLAGT

STK. STK. STK.

KØBENHAVN 8 -

Rødovre i -

FREDERIKSBORG 10 —

Søllerød

ROSKILDE 5 —

VESTSJLAND Påbegyndes

iÅr 15

STORSTRØMS 14 - -

FYN 13 -

Odense — 4

Vejdirektoratet, 4 - 2

Lillebæltsbroen

SØNDERJYLI.AND 20 - -

RIBE 7 5

VEJLE 15 — —

RINGKØBING 20 -

Herning i — i

A.ARNUS 20 —

VIBORG 15 -

NORDJYLLAND 19 -

Frederikshavn 1

Hirtshals 1

Hjørring

Pandrup 1

Aalborg 4 - 2

Fig. 1. Principskitse for vintervarsling.

SUM 181 20 15

Fig. 2. Amternes og kommunernes udstyr til vintervarsling.



INDBYDELSE TIL MØDE OM DEKLARATIONSORDNING
FOR VEJMATERIALER
Siden august 1989 har en gruppe, repræsenterende bla. Statens Vejlaboratorium, råstofmyndighederne,
vejmyndighederne, grusbranchen, Deklarationsordningen for betontilslagsmaterialer, Entreprenørfo
reningen, autoriserede prøvningslaboratorier, Foreningen af Rådgivende Ingeniører, Dansk Teknologisk
Institut, samt asfaltbranchens arbejdet med at undersøge, hvorledes en eventuel kontrolordning
for vejmaterialer mest hensigtsmæssigt kan udformes og etableres.

Gruppen er arrangør at et møde til drøftelse om eventuel oprettelse af en deklarationsordning
for vejmaterialer torsdag den 17. januar 1991 kl. 10.30 - 15.30 i Eigtveds Pakhus, Asiatisk
Plads, København, hvor bl.a. følgende punkter vil blive taget op:

- Hvorfor en deklarationsord ning?
- Hvad er en deklarationsordning?
- Oplæg til indhold i en deklarationsordning
- Praktiske forhold vedrørende start at en ordning.

En eventuel deklarationsordning for vejmaterialer er tænkt som en frivillig ordning for grusproducenter.
Formålet vil være at støtte producenterne i arbejdet med at fremstille vejmaterialer af optimal
kvalitet og at præsentere kvaliteten af disse produkter.

Det vigtigste element i en deklarationsordning er oprettelse at et internt kvalitetsstyringssystem
på den enkelte virksomhed. Systemet omfatter bla. en produktionskontrol til løbende overvågning
af produktionen, en færdigvarekontrol samt en lejlighedsvis ekstern kontrol.

Kvaliteten af de fremstillede produkter beskrives ved hjælp at et deklarationsblad, der omtaler de væsentligste
egenskaber ved produkterne. Den enkelte producent kan naturligvis frit vælge, hvilke produkter-og hvilke
egenskaber, der ønskes deklareret. Alle typer vejmaterialer vil kunne optages i ordningen. Tilslutning
til en deklarationsordning vil naturligvis være forbundet med en omkostning, hvis størrelse vil være
afhængig at produktionsmængder og -kvalitet, men som generelt vurderes at blive at mindre omfang.

Organisatorisk vil det være en fordel, at en deklarationsordning for vejmaterialer oprettes som en udvidelse
af den eksisterende ordning for betontilslag. Derved opnås en økonomisk og praktisk gevinst, idet erfaringer
fra betontilslagsordningen vil kunne udnyttes i forbindelse med vejmaterialer, ligesom kontrolbesøg, kvar
talsrapportering mv. vil kunne rationaliseres.

Fordelen ved en deklarationsordning vil bl.a. være, at producenten kan levere et velbeskrevet og omhyggeligt
kontrolleret produkt til gavn for producenten, for entreprenøren og for bygherren. Samtidig sikrer en
fælles ordning udveksling af erfaringer virksomhederne imellem, og imellem forskningsinstitutioner og
branchen, hvorved kvalitetsbevidstheden øges generelt.

Tilmelding til mødet om:

Deklarationsordning for vejmaterialer
Gebyr for deltagelse i arrangementet incl. præsentationsmateriale og frokost udgør kr. 500- pr.
deltager. Der opfordres til hurtig tilmelding, da deltagerantallet vil være begrænset.

Det samlede beløb: J Vedlægges i check
j Girokonto nr. 4 99 40 00, Industriens Arbejdsgivere.

Firma I organisation

Adresse

Navn(e)

Indsendes til: Foreningen at Danske Grus og Stenindustrier, Nørre Voldgade 34, 1358 København K.

NB! MÅ VÆRE SEKRETARIATET I HÆNDE SENEST DEN 8. JANUAR 1991.
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Varsling var tidligere ba
seret på vejmandens iagt
tagelser i marken, herun
der natpatruljekørslen. I
Nordjyllands Amt var der
fem vejmænd, som ud
førte kørslen, fordelt med
ca. 300 km pr. patrulje
svarende til et ingeniørdi
strikt. Når der blev regi
streret glat føre, eller vur
deret, at det med stor sik
kerhed ville blive glat,
kaldte patruljen vogn
m æ n d / amts vej væsen et
ud til saltning. Såfremt
patruljen havde behov for
støtte til beslutninger,
kontaktedes distriktsinge
niøren, eller hans næst
kommanderende, vejme
steren. Distriktsingeniør
og vejmester indgik pr.
skift i en uges vagt. Ved
snevejr blev distriktsinge
niør altid varskoet, såle
des at han overtog ledel
sen heraf.
Efter et forsøgsår, vinte
ren 1987/88, med 1. gene
ration af Malling Kontrol
System (der anvendes nu
tredie generation multita
sking) blev der med vej-
mændene forhandlet ny
organisation til vintertje
nesten i 1988/89.
Det blev aftalt, at der
uden for normal arbejds
tid etableres en central-
vagt på amtsvejvæsenets
materielgård i Klarup,
hvor hovedstationen er
placeret. Der skal fem
vejmænd til at lukke vag
ten. Samtidig blev natpa
truljekørslen med en vej-
mand i hvert af de fem in
geniørdistrikter sløjfet,
hvorfor udgift til lønnin
ger stort set er uændrede.
Hvert ingeniørdistrikt ud
valgte to mænd til at ind
gå i centralvagten, typisk
tidligere natpatruljekøre
re, hvorfor der nu er ti
vejmænd, som pr. skift
har vagt. Begrundelsen
for at vælge ti i stedet for

de nødvendige fem er, at
der altid er reserve ved
ferie/sygdom, samt at
vejmændene i vinterper
ioden bevarer tilknytnin
gen til det daglige arbejde
i distriktet - altså ikke
udelukkende kikker på
PC’er. De ti mænd har,
før de tiltrådte, gennem
gået en uddannelse inden
for følgende emner:

- Grundlæggende EDB
på specialarbejdersko
le.

- Tolkning af skærmbil
leder ved vej-eu, fir
maet Malling Kontrol
og amtsvejvæsenet

- Beslutning om saitning
(hvornår trykker du på
aftrækkeren) og admi
nistration ved amtsvej
væsenet. Administrati
on dækker samtaler
med naboamter, Falck,
politi, udfyldning og
rapportering af skema
er til regionalradio og
vejdirektoratets info
tjeneste, samt føring
af dagbog.

Efterfølgende har der før
hver vintersæson været
afholdt vintermøde med
de ti vejmænd i central-
vagt, fem vejmestre og
fem distriktsingeniører,
hvor brug af PC’er, tolk
ning af skærmbilleder, er
faringer fra sidste vinter
og administrative forhold
er gennemgået og præci
seret for at tilvejebringe
en ensartet og effektiv ud
førelse af saitning.
De fem distriktsvejingeni
ører indgår i en bagvagt
med vagt en uge ad gan
gen.
Centralvagt skal i tvivls
tilfælde konferere situati
onen med distriktsingen
iør, før der træffes beslut
ning om udkald til salt
ning eller ej.
Såfremt der opstår usik
kerhed om pålidelighed af

rnåleoplysning eller for
udsagt vejrforhold, kan
der udkaldes vejmænd til
syning af forholdene.
Brugen heraf er faldende,
fordi systemets oplysnin
ger om kondensation/
forventet isdannelse på
kørebanen erfaringsmæs
sigt er pålidelige. Måleop
lysninger, om vejresistan
sen som angiver tør eller
fugtig kørebane, er dog
behæftet med usikkerhed.
Syningsfolk bibeholdes
indtil videre af nævnte
grunde, samt fordi en må
lestation er en punktmå
ling og ikke dækkende for
hele vejnettet under alle
vejrforhold.
I normal arbejdstid er det
personalet, distriktsinge
niør, vejmester og kon
tormand, på materielgår
den i det enkelte ingeniør-
distrikt, der observerer på
varslingssystem, og di
strik ts ingeniør/vejmester
foretager udkald til salt
ning. Vej mænd melder
via radioanlæg til distrikt,
såfremt der er vejrligs/
vejforhold, der fordrer
særlig iagttagelse eller
handling.
Ved snefald/fygning over
tager distriktsingeniøren i
det distrikt, hvor sne
faldet/fygningen er, altid
ledelsen af vintertjene
sten, uanset tidspunkt.
Såfremt snefald og ryd
ning ophører uden for
normal arbejdstid, over-
drages vintertjenesten
først til centralvagten ef
ter, at der er saltet første
gang efter rydnings-op
hør.

Amter
De enkelte amters organisati
onsprincip er vist i figur 3.
Det fremgår af figurern, at
tre amter har en decentral or
ganisation, både ved saltning
og snerydning. De øvrige
amter har etableret vagtcen
tral, der i tre amter også sty
rer snerydning, idet beman
ding så afpasses efter vejret.
»Antal vej mænd« angiver
antallet af uddannede, der
kan indgå i vagt. Køben
havns amt har døgnvagt hele
året - også til miljøkontrol,
signalregulering, skilte m.m.

Kommuner
Omfanget og opbygningen
af kommunernes vinterorga
nisation er vidt forskellig fra
kommune til kommune, af
hængig dels af vejnettets om
fang og karakter, dels af
kommunernes daglige orga
nisationsstruktur. For at den
enkelte kommune kan leve
op til de krav, som det mo
derne samfund stiller til en
effektiv organisation, må der
dog under alle omstændighe
der regnes med en vagtord
ning, som omfatter både le
dere og mandskab i marken.
De kommuner, som admini
strerer veje af en sådan ka
rakter, at trafikken i glatfø
resituationer kun kan opret
holdes forsvarligt ved anven
delse af salt, må endvidere
have mulighed for at anven
de præventiv saltning. Det er
forlængst påvist, at en salt
ning, som foretages inden
det bliver glat, reducerer salt-
forbruget til under halvdelen
af, hvad en saltning, som ud
føres på glat vej, kræver.
Samtidig giver præventiv
saltning naturligvis et langt
bedre serviceniveau for trafi
kanterne.
Præventiv saltning kan i
praksis kun lade sig gøre,
hvis man med rimelig sikker
hed kender vejr- og vejsitua
tionen et par timer frem.
Odense kommune har i 2
vintre anvendt varslingsan
lægget fra Fyens Telefon.
Anlægget har vist sig særde

VINTERORGANISATIONEN I NORDJYLLANDS AMT
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les velegnet til at forudsige
glatføresituationer og derved
givet vejvæsenet mulighed
for at udføre præventiv salt
ning. Det kan derfor anbefa
les, at alle kommuner efter
hånden bliver tilkoblet am
ternes anlæg eller investerer i
egne anlæg og indpasser den
ne facilitet i vinterorgani
sationen.

Effekt/erfaringer vedr. vars
lingssystemer
For det primære vejnet er
målet, at føret altid er nor
malt, tør eller våd kørebane,
uanset årstid. Det er alene
ved snevejr, at der accepteres
nedsat friktion.
Har glatførevarslingssyste
met kunnet bruges til at nå
dette mål?
Malling Kontrol Systemet er
pålideligt, når det skal vur
deres, om der sker kondensa
tion og ved fortsat tempera
turfald, risiko for frysende
våde vejbaner og rimudfæld
ning. Ligeledes fanger det

også rimsituationen, når
dugpunkt stiger over vejba
netemperatur, samtidig med,
at den er lavere end 0°C. Un
der forudsætning af, at
udviklingen er kontinuert og
stabil - støttet ved prognose
fra DM1 - er det muligt at
udkalde til saltning Ca. to ti
mer, før forventet is på køre-
bane kan dannes. Vejresi
stansemåleren kan med for
sigtighed anvendes, såfremt
andre oplysninger medtages
ved vurderingen. Det drejer
sig bl.a. om hvornår sidste
saitning er udført, og om der
har været nedbør eller ej ef
ter denne saltning.
Fyens Telefon System er i
lighed med Malling Kontrol
Systemet pålideligt i forbin
delse med forudsigelse af
glatføresituationer på grund
af frysende våde vejbaner og
rimdannelser. Måling af vej
banens resistans er med vilje
udeladt i systemet indtil vide
re, da denne oplysning med
de eksisterende måleinstru

menters usikkerhed ikke vur
deres at have tilstrækkelig
værdi. Når målemetoderne
med hensyn til vejbanens
fugtighed og restsaltmæng
der bliver tilstrækkeligt ud
viklet, vil disse målinger ind
gå i systemet.
For begge systemer gælder
dog, at ved ganske særlige
vejr/vejforhold hvor udvik
lingen accellerere ud over det
normale, eksempelvis hurtig
opklaring i stille vejr, vil
varslingstiden være for kort
til at gennemføre egentlig
præventiv saitning.

Vej rradar
Vejrradaren, som er en in
tegreret del af varslingsan
lægget fra såvel Malling
Kontrol som Fyens Telefon,
giver på Danmarkskort op
lysninger om nedbørsområ
ders placering, udbredelse,
bevægelse og intensitet. op
lysningerne har stor værdi i
forbindelse med forudsigelse
af snevejr, og giver mulighed

for at salte, inden sneen fal
der. Herved kan det i mange
situationer forhindres, at
sneen bliver kørt fast af tra
fikken med deraf følgende
glat føre.
Desvære er den nuværende
radar opstillet i Kastrup
Lufthavn, hvorfor den kun
dækker Sjælland og Fyn.
Der er på længere sigt udsigt
til, at en ny radar i Karup vil
kunne supplere Kastrup
radaren, således at det meste
af Danmark er dækket. Det
skal bemærkes, at praktisk
brug af vejrradaren kræver
erfaring og fortolkning idet
der er visse usikkerheder for
bundet med visningen af
nedbørsområderne på PC
skærmen, især i yderområ
derne af radarens rækkevid

Præventiv saitning
Ved konsekvent tolkning af
måleværdier, vej rprognoser
og vejrradar i glatførevars
lingssystemerne, kan der nu
udføres præventiv saltning -

og dermed foretages en mini
mering af saltforbrug.
I Nordjyllands Amt anventes
sidste vinter pr. saltning i
gennemsnit 7 gram pr. m2.
Det er amtets vurdering, at
med nuværende materiel, her
under varslingssystem, og
kvalitet af DM1 prognoser,
er mindste dosering stort set
nået. I de sidste tre vintre har
amtet i gennemsnit haft ca.
60 udrykninger, hvorfor en
nedsættelse af dosering med
1 gram på de ca. 10 mio. m2
belægning vil medføre en be
sparelse på ca. 150.000 kr. -

hvilket kan sammenholdes
med, at en saltning i hele am
tet koster ca. 75.000 kr.
Det er derfor vurderingen, at
udviklingen fremover vil ske
inden for en videre udvikling
af varslingssystemet. To om
råder, nemlig en effektiv
restsaitmåler og tolkning af
vej rradarbilleder, trænger sig
mest på. De vil nu blive ana
lyseret med henblik på at af
klare, om de kan gøres ope
rative i løbet af et år eller to.

SALTNING SNERYDNING

CENTRALVAGT BAGVAGT CENTHAL DECENTRALT

VAGT v/DISTRIKTS

DØGN UDEN FOR VEJM.D DISTRIKTS INGENIØR/

NORMAL INGENIØR/ LEDER

BEM. ARB.TID ANTAL LEDER

KØBENHAVN X - - X - X

FREDERIKSBORG X - 11 X - X

ROSKILDE X — 6 X X —

VESTSJLP.ND - - - X - X

STORSTRØM — - - X - X

FYN - - - X - X

SØNDERJYlLAND - X 5 X - X

RIBE — X 4 X - X

VEJLE X - 5 X I —

RINGKØBING X - 5 - I —

AARB1.JS I — 6 I — I

VIBORG I — 6 I - I

NORDJYLLAND - I 10 I - I

de.

Fig. 3. Amternes organisation vedr. vintervarslinger.
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Nykoordinering af planfikspunkter
At landinspektør Arne Gøto, Kort- og Matrikelstyrelsen.

DANSK VEJTIDSSKRIFT NR. 12 • 1990

Geografiske registreringer herunder produktion af kort - både analo

ge og digitale - stiller krav om et homogent referencenet med en

kendt kvalitet. I denne artikel beskrives kort, hvorledes planfiks

punkter oprettes, afmærkes og opmåles, samt hvad der gøres, spe

cielt i Kort- og Matrikelstyrelsen, for at forbedre planreferencenettet

således, så det kan leve op til de krav der stilles.

Endelig omtales Rådet for Danmarks Geografiske Referencenet og

nogle af de aktiviteter der foregår i dette regi. Blandt andet Dan

marks Fikspunktregister og planerne om at starte en procedure der

skal sikre, at fikspunkterne ikke tager skade ved gravearbejder.

Forskellige planfikspunkt
net.
Planfikspunktnettet i Dan
mark består af GI-fiks

punkter, MV-fikspunkter og
andre fikspunkter.
GI-fikspunkterne udgør det
overordnede fikspunktnet.
GI-fikspunkterne (Geodæ
tisk indmålte) er etableret,
opmålt og beregnet af Geo
dætisk Institut. MV-fiks
punkterne (Matrikelvæsenet)
udgør en fortætning af det

overordnede fikspunktnet.
MV-fikspunkterne er for det
meste etableret, opmålt og
beregnet af praktiserende
landinspektører i forbindelse
med matrikulære sager. Bå

de GI-fikspunkterne og MV
fikspunkterne administreres i

dag af Kort-og Matrikelsty
relsen (KMS).
Ledningsejere, kommuner,
DSB, Vej direktoratet og an
dre har stået for etablering,
opmåling og beregning af et

stort antal
punkter.

GI-fikspunkternes etable
ring.
Danmarks 1. ordens triangu
Iationsnet og de øvrige GI
fikspunkter udgør det over
ordnede fikspunktnet.
GI-fikspunkterne er etableret
i perioden fra 1920’erne og
frem til i dag. GI-fiks
punkterne udgør i dag et ho
mogent net med en indbyr

des afstand på Ca. 2 km.
Punkterne i I. ordens nettet
er etableret som granitposta

menter, medens de øvrige
GI-punkter hovedsagelig er

sige dækning af landet. Dog
findes størstedelen langs veje
eller i disses umiddelbare
nærhed. GI-punkterne er op-
målt og beregnet af Geodæ

andre fiks- afmærket med universalka
lotter, som består af nedgra
vede to-delte betonstøbnin
ger. Navnet universalkalot,
er forårsaget af, at de kan
bruges både som planfiks
punkter og som nivellement
spunkter. Til punkterne er
der udfærdiget beskrivelser
og skitser til brug ved opsøg
ning af punkterne. Punkter
ne er først og fremmest pla
ceret ud fra hensynet til deres
indmåling og den regelmæs

-I-

: : - :

Danmarks i. ordens triangu/ationsnet.

GI-fikspunkterne udgør et net, hvor den indbyrdes afstand er

omkring 2 km.
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tisk Institut. 2 km-nettet af
GI-punkter består af ca.
35.000 punkter.

Postament der bruges til af
mærkning af 1. ordens
punkterne.

MV-fikspunkternes etable
ring.
GI-fikspunktnettet er siden
l930’erne blevet fortættet
med MV-fikspunkterne.
MV-fikspunkterne bliver
etableret, når der er behov
for dem i forbindelse med
matrikulære sager. Punkter
ne er derfor i stor udstræk
ning beliggende i vejarealer
og i udstykningsområder i
byerne. Det er landinspek
tørfirmaer der etablerer langt
det største antal af punkter
ne og foretager den nødven
dige opmåling og første be
regning af punkternes koor
dinater. Størstedelen af

punkterne er afmærket med
en betonkeglestub, hvorun
der der er anbragt et jernrør.
I befæstede arealer er af
mærkningen foretaget med
stålsøm.
Til punkterne er der udfær
diget fikspunktskitser, hvor
der skal være påført så man
ge mål, at man altid kan
kontrollere om punkterne
står korrekt. Punkterne be
nyttes primært som grundlag
for opmåling og registrering
af matrikulære skel, men og
så som grundlag for tekniske
opmålinger, herunder pas-
punkter ved fotomålinger.
Der er i alt etableret ca.
320.000 MV-fikspunkter si
den 1930. En del af disse er
erstatninger for punkter som
er fjernet i forbindelse med
ledningsarbej der samt for
lægninger og ændringer af
veje.

Etablering af andre fiks-
punkter.
Til brug ved tekniske målin
ger og ledningsregistrering
har kommuner, ledningseje
re og andre også foranlediget
etablering af fikspunkter.
Landinspektørfirmaer og de
fotogrammetriske firmaer
har som regel også her stået
for det praktiske arbejde
med etablering, opmåling og
beregning. Afmærkningen er

byområderne.

meget forskellig. Nogle gas-
selskaber har fået etableret
punkterne med elektromag
netiske svingningskredse
(sonder), som er sikkert pla
ceret i mere end 0,5 meters
dybde. Punkterne kan kun
findes ved hjælp af en detek
tor. Andre steder er der som
afmærkning benyttet gema
søm eller hushjørner. Det er
kun sjældent, at der er ud
færdiget skitser til brug ved
opsogning af punkterne, hvis
de skal bruges senere.

Koordinatsystemer.
De almindeligst kendte koor
dinatsystemer i Danmark er

UTM og System34. UTM er
et globalt koordinatsystem,
der i Danmark anvendes som
grundlag for ‘5 tOO

grafiske kort og for registre
ringer, som relaterer sig til
disse. System34 er det mest
anvendte koordinatsystem til
teknisk, økonomisk og ma
trikulær opmåling.
GI-fikspunkterne beregnes i
begge koordinatsystemer,
mens MV-fikspunkterne og
de andre fikspunkter kun be
regnes i System34. Det er
dog muligt, at transformere
System34 koordinaterne til
UTM koordinater.

TRAFIKSIKKER MILJØ
MV-fikspunkterne er beliggende langs vejene og der er flest i

Rækværker med eller uden fundament i 5 forskellige typer.
Leveres i sektioner, 1, 2 og 3 m evt, med låge.
Stålrørskonstruktioner: Varmgalvaniseret efter fremstilling.

IIIIuIIIIIIIIIIIIIII
Rekvirer
specialbrochure

1 Ii

I I
PRODUKTER5

Postbox 92
A DK-3400 Hillerød

Telefon 42 26 94 94
Telefax 42 26 92 93
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Nykoordinering af
GI-fikspunkterne.
Da edm-instrumenter og fo
togrammetri blev almindelig
benyttet fra omkring 1970
viste det sig, at kvaliteten af
GI-fikspunkterne ikke var

tilstrækkelig god. Geodætisk
Institut og nu til sidst KMS
har derfor fra 1970 og til
1990 gennemført en revision
af GI-fikspunktnettet.
Ved denne revision er alle
punkterne kontrolleret i

marken, og der er foretaget
nye målinger til styrkelse af
opmålingsnettet de steder,
hvor dette ikke var godt nok.
På grundlag af gamle og nye
målinger er der foretaget
samlede netudjævninger,
hvor kun 1. ordens punkter
ne er fastholdt. I udjævnin
gerne indgår der 2-3000
punkter ad gangen i blokke,
som dækker 2500-3000 kva
dratkilometer. Efter disse
udi ævninger fremtræder 2
km-nettet som et nykoordi
neret net, der overalt har en
nabonøjagtighed på 2 cm pr.
km.
Ændringer i koordinaterne
som følge af nykoordinerin
gen er typisk omkring 10 cm,
men kan komme op på 40
cm. og enkelte steder mere.
På grundlag af markkontrol
len udfærdiges der nye be
skrivelser og nye fikspunkt
skitser, som revideres regel
mæssigt.

Nyberegning af MV-fiks
punkterne.
Da MV-fikspunkternes ko
ordinater er beregnet ad hoc
i forbindelse med landin
spektørernes udarbejdelse af
matrikulære sager, optræder
MV-fikspunktnettet som et
inhomogent net. Nettet er ik
ke nyberegnet i forbindelse
med nyberegningen af GI-
nettet. Der er derfor brug for
en nykoordinering af MV
fikspunkterne.
I forbindelse med KMS’s
Fynsprojekt fra 1986 til
1990, hvor der produceres
digitale matrikelkort, er fiks
punktnettet blevet nybereg
net. KMS har med hjælp fra
de lokale landinspektører
foranlediget ca. en trediedel
af de registrerede MV
fikspunkter fremfundet og
signaleret. Herefter er der
blevet flyvefotograferet i bil
ledmålforhold 1:18.000. På
grundlag af f]yvefotografe
ringen der der foretaget aero
triangulationer, hvor de sig
nalerede punkter er blevet
koordineret. KMS har heref
ter foretaget netudjævninger

kommunevis, hvor der har
indgået 1-2000 punkter. I ud
jævningerne fastholdes GI
punkterne i 2 km-nettet,
mens de fotogrammetrisk
bestemte koordinater og alle
de terrestriske målinger, som
findes i KMS’s arkiv, indgår
som observationer. Hermed
bliver alle MV-fikspunkterne
nykoordineret, så de kan
danne grundlag for digitale
matrikelkort.
På Fyn har KMS desuden
samarbejdet med kommu
nerne, som i mange tilfælde
til teknisk kortlægning har
ønsket en større nøjagtighed
end den, der kan opnås ud
fra billeder i 1:18.000. For de
fleste byområder er der der
for for kommunens regning
blevet foretaget supplerende
flyvefotograferinger i billed
målforhold 1:7000.
KMS har foretaget målinger
i marken for at undersøge,
om den forventede nøjagtig
hed bliver opnået, og indtil
videre tyder undersøgelserne
på, at dette et tilfældet. De
første resultater af undersø
gelserne på, at dette er tilfæl
det. De første resultater af
undersøgelserne viser, at ko
ordinaterne, der er beregnet i
aerotriangulationerne på
grundlag af billeder i
1:18.000, er bestemt med en
punktmiddelfejl på omkring
8 cm. Det ser endvidere ud
til, at de koordinater, der er
resultatet af den endelige
netudjævning, vil være be
stemt med en punktmiddel
fejl på omkring 5 cm.
Efter at nykoordineringen er
gennemført få Fyn, skal ny
koordineringen gennemføres
for resten af landet. På
grundlag af forsøg gennem
ført på Fyn og ønsket om at
gennemføre nykoordinerin
gen i et hurtigere tempo, er
der udarbejdet et nyt forslag
til, hvorledes nykoordinerin
gen af MV-fikspunkterne i
resten af landet kan foreta
ges.
Meningen er først at indda
tere alle de tidligere målinger
til MV-fikspunkterne. Må-

FlKspunkzskltser mea koordnater og koter
la

A[&ftV bgkk

/22—/3—O8 —

_____

/J, /
1L »7 x’:w /

•“ kk

/22 -/ -.06)

I!TI
O8J4

0
36

/

___

/

Fikspunktskitse til genfinding og kontrol af et MV-fikspunkt.

0
MV

0
MV

To typiske afinærkningsformer for M V-fikspunkter.



DANSK VEJTIDSSKRIFT NR. 12 • 1990 11

ungerne findes i KMS’s ar
kiv. Derefter foretages en
første udi ævning af disse for
eventuelt flere kommuner ad
gangen. Det vurderes, om re
sultatet er tilfredsstillende,
eller om det er nødvendigt at
foretage supplerende målin
ger til specielle punkter i net
tet. Ved denne fremgangs
måde kan der spares på an
tallet af nymålte punkter.
Alligevel kan der opnås en
tilstrækkelig god punktmid
delfeji på koordineringen af
punkter i et hovednet, hvor
den indbyrdes afstand mel
lem punkterne er på 4-500 m.
For øvrige punkter må der
accepteres en lidt dårligere
koordinering.

Nykoordinering af andre
fikspunkter.
De fleste andre fikspunkter
er etableret i løbet af de sene
ste år. De er målt med direk
te tilknytning til GI
fikspunkterne og koordine
ret på grundlag af de nybe
regnede koordinater til disse.
I enkelte områder har kom
munerne fået etableret og
koordineret fikspunkter i
forbindelse med teknisk
kortlægning, inden GI
fikspunkterne er blevet ny
koordineret. I disse tilfælde
kan der være behov for ny
beregninger.

Hvad kræves af fikspunkter
ne.
Hvilken nøjagtighed der
kræves af fikspunkterne af
hænger af, hvilken fløj agtig
hed der kræves af den kort-
lægning eller den lednings
registrering, som fikspunk
terne er grundlag for. I det
efterfølgende nævnes nogle
forskellige ønsker til fiks
punktkoordinaternes kvali
tet. Det er for at vise, på
hvilket niveau kvaliteten skal
være. Der bør ikke lægges
for megen vægt på de enkelte
centimetre.
Til digital kortlægning, hvor
den forventede nøjagtighed
på skarpt definerede punkter
er dårligere end ca. 0,5 m, vil

kravet til fikspunkternes nøj
agtighed være af samme
størrelsesorden. Til denne ty
pe kortlægning har de fleste
fikspunkter i dag en tilstræk
kelig kvalitet. 2 km-nettet
alene har den tilstrækkelige
kvalitet og tæthed til dette
brug.
De digitale tekniske kort som
kommuner lader fremstille
for byområder bliver ofte
produceret ud fra flyvefo
tograferinger i billedmålfor
hold 1:4000 - 1:5000. Ifølge
»Specifikationer for digitale
tekniske kort« kan der ud fra
disse målforhold opnås en
nøjagtighed på under 10 cm i
basen på veldefinerede punk
ter. Dette kræver dog, at de
fikspunkter, der bruges som
paspunkter, er koordineret
med en middelfejl på 5-8 cm.
Hvis DIF-normen for led
ningsregistrering skal benyt
tes, stilles der krav til fiks
punkterne. Hvis der f.eks. i
byer er ønske om at komme
under en genfindingstoleran
ce på 0,30 m, kræver dette
normalt at fikspunkterne er
koordineret med en punkt
middelfejl på under 7-9 cm,
hvis registreringstolerancen
er 25 cm. I de netberegnin
ger, som KMS har foretaget i
samarbejde med gasselska
ber og andre ledningsejere,
har middelfejlen på de nyko
ordinerede punkter også væ
ret under 7-9 cm.
I mange andre normer for
kortlægning findes der kvali
tetskrav, som svarer til at
fikspunkterne skal være ko
ordineret med en middelfejl
på 5-10 cm.
De krav, som stilles til de
fikspunkter, som benyttes
som grundlag for det digitale
matrikelkort, må afhænge af
de krav, der stilles til dette
kort.
Hvis det skal benyttes sam
men med kommunernes digi
tale, tekniske kort i byområ
der, bør matrikelkortet have
samme nøjagtighed som dis
se. Dette kræver, at fiks
punkterne er bestemt med en
middelfejl på 5-8 cm.

Hvis matrikelkortene skal
bruges i forbindelse med ad
ministration af vej arealer og
ledningsregistrering, skal
kortet også have en nøjagtig
hed som forudsætter en mid
delfejl på 5-8 cm på fiks
punkterne.
Hvor matrikelkortet skal
bruges sammen med kort af
ringere kvalitet kræves tilsva
rende mindre af MV
fikspunkternes nøjagtighed.

Rådet for Danmarks Geo
grafiske Referencenet.
Rådet blev nedsat i 1986 ef
ter opfordring fra Admini
strationsdepartementet med
det formål, at fremme tilslut
ningen til og anvendelsen af
det landsdækkende referen
cenet. Rådet er sammensat
af repræsentanter for kom
munerne, amterne, lednings
ejere og statslige styrelser.
Formanden bliver udpeget af
KMS. Siden Rådets oprettel
se har det stået for en række
aktiviteter, som nævnes i de
følgende afsnit. Rådet har
fået sit eget bomærke som er
et stiliseret 1. ordensnet.

Danmarks Fikspunktregi
ster.
For at undgå samfundsmæs
sig ressourcespild ved dob
beltarbejde skal brugere af
referencenettet have let ad
gang til de registreringer,
som tidligere er foretaget.
Dette søges opnået ved at an
befale, at der oprettes et fæl
les fikspunktregister. KMS
har arbejdet på opgaven, og
der findes i dag et register,
som indeholder oplysninger

om alle GI- og MV
fikspunkter. I løbet af 1990
vil registeret være udbygget
således, at også andre fiks-
punkter kan optages i regi
steret. I registeret kan man
om det enkelte fikspunkt
bl.a. se, hvem der har opret
tet punktet, hvornår det er
oprettet, hvor godt det er af
mærket og indmålt, samt
hvordan og hvor godt det er
koordineret.
Oplysninger fra registeret
kan rekvireres hos KMS,
Kontoret for Referencenet.
Ved hjælp at et interaktivt
program, kaldet Valdemar,
er det også muligt at benytte
registeret over telefonnettet
ved hjælp af en brugers egen
terminal.

Vedligeholdelse af fikspunk
ter.
Da der blandt entreprenører
ikke er det kendskab til fiks-
punkter, som man kunne øn
ske, er der i Rådets regi ble
vet arbejdet på, at der kan
indgås aftaler mellem kom
muner og KMS om vedlige
holdelse af fikspunkter. Der
lægges op til en aftale, som
går ud på, at kommunerne i
forbindelse med ansøgninger
om gravetilladelser, under
søger, om der ligger fiks-
punkter i det område som
gravearbejdet vil berøre.
KMS leverer vederlagsfrit de
nødvendige oplysninger til
kommunerne. Hvis der lig
ger fikspunkter i graveområ
det, skal kommunen gøre
entreprenøren opmærksom
på punkterne og udlevere
materiale således, at entre
prenøren kan passe på ikke
at beskadige punkterne. Hvis
dette ikke er muligt, skal han
foranledige dem sikret ved
indmåling, således at de kan
genafsættes efter gravearbej
det. Aftalen foreslås at om
fatte alle GI-fikspunkterne
og MV-fikspunkterne i det 4-
500 m net som af KMS bliver
nykoordineret i god kvalitet
jf. tidligere afsnit.

Bom ærke for Rådet for
Danmarks Geografiske Re
ferencenet.
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økonomi vedr, oplysninger
om fikspunkter.
For at fremme brugen af de
fikspunkter, som etableres,
opfordrer Rådet til, at alle
gratis afleverer sine netmå
linger og andre oplysninger
vedr. fikspunkterne til Dan
marks Fikspunktregister i
KMS. Registeret ajourføres
og forbedres af KMS, som
leverer oplysninger fra regi
steret, mod kun at få dækket
sine ekspeditionsomkostnin
ger.

Brugervejledning.
For at fremme kendskabet til
referencenettet og en sam-
ordnet brug af nettet har Rå
det endvidere udarbejdet en
brugervejledning, som be
skriver alle væsentlige for
hold vedr. referencenettet.
Brugervejledningen kan kø
bes hos KMS, Kontoret for
Referencenet, hvor alle iøv
rigt kan få råd og vejledning
i brugen af referencenettet.
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Trafikministeriets brev af 2.
maj 1990 (j.nr. 90-521/k743-
2) om overtagelse eller eks
propriation ved nægtelse af
adgangstilladelse.

I brev af 19. januar 1990
(j.nr. 10747-001) har De for
N.N. klaget over Arhus
Amtskommunes afgørelse af
5. januar 1990 om udkørsels
forholdene for ejendommen
matr.nr. 4 d, V-By, til ho
vedlandevejen Horsens-
Silkeborg.
Amtskommunen meddelte i
brevet af 5. januar 1990 på
Vejdirektoratets vegne afslag
på ansøgning om tilladelse til
at anvende den bestående
overkørsel i km 40,892 for
enfamiliehus på matr.nr. 4d
som adgang for yderligere en
parcel, der agtes frastykket
til opførelse af enfamiliehus.
Det ansøgte kræver tilladelse
i henhold til lov om offentli

ge veje § 71, stk. 3, og dis
pensation efter § 80 fra ad
gangsbestemmelserne. Matr.
nr. 4d er på henved 3.000 m2
og ligger i byzone. Afgørel
sen var begrundet med, at en
udvidet benyttelse af over-
kørslen strider mod de færd
selsmæssige hensyn, ad
gangsbestemmelserne tilsig
ter at varetage.
I Deres brev er der rejst kri
tik af behandlingen af b
kalplanen, som blev vedtaget
endeligt af Silkeborg Kom
mune i 1982. Herom har Ar-
hus Amtskommune og Silke
borg Kommune udtalt sig i
breve af henholdsvis 12. fe
bruar og 13. februar 1990,
som De er bekendt med. Der
vedlægges kopi af Vejdirek
toratets udtalelse af 9. april
1990.
I de nævnte breve gengives
endvidere sagens forhistorie,
og det er beskrevet, hvorle
des udstykningen kunne rea
liseres med adgang ad en sti
til kommunevejen Ugleso
vej, såfremt den nødvendige
arealerhvervelse og dispensa
tion fra lokalplanen kunne
opnås. Det er imidlertid ikke
lykkedes at opnå det nødven
dige samtykke fra de private
grundejere eller statsskovvæ
senet hertil.
Med hensyn til vejbestyrel
sens afgørelse i henhold til
vejlovens § 71, stk. 3, og § 80
bemærkes, at der efter § 80
kan gøres undtagelse fra ad
gangsbestemmelserne, når

vægtige grunde taler for det,
og det skønnes foreneligt
med de hensyn, der ligger til
grund for adgangsbestem
melserne.
Amtskommunen og Vejdi
rektoratet har fastholdt, at
en udvidelse af den beståen
de overkarsels benyttelse er
uforenelig med adgangsbe
stemmelsernes formål. Den
ne vurdering finder ministe
riet ikke at kunne tilsidesæt
te. Afgørelsen er desuden i
overensstemmelse med sæd
vanlig praksis for admini
strationen af vejlovens § 71
og af adgangsbestemmelser
ne. Der kan være grund til at
bemærke, at oplysningen
om, at Deres klienter 3 gange
har fået deres bil totalskadet
under venten på venstre
sving, ikke alene kan anføres
til støtte for en ekspropriati
on af den bestående overkør
sel for enfamiliehus, men
den understreger samtidig så
meget mere, at en udvidet
benyttelse af overkørslen og
så konkret bedømt er færd
selsmæssigt udtilnådelig.
Ministeriet finder herefter ik
ke grundlag for at kritisere
vejbestyrelsens vurdering og
at ændre afgørelsen.
Imidlertid skal ministeriet
henlede opmærksomheden
på overtagelsesbestemmelsen
i vejlovens § 78. Denne be
stemmelse kan finde anven
delse på udstykningstilfælde
af den foreliggende art, jf. §
71,3.

Bestemmelsen medfører, at
et areal, som ejerne afskæres
fra at udnytte på en økono
misk rimelig og forsvarlig
måde, kan kræves overtaget
af vejbestyrelsen. Opnås der
ikke enighed om, hvorvidt
betingelserne for overtagelse
er til stede, afgør taksations
myndighederne, om ejernes
krav er berettiget, jfr. § 79.
Anvendelse af § 78-79 med
fører endvidere, at der efter
lovens § 43, stk. 1, nr. 2, er
hjemmel til i givet fald skaffe
ejendommen anden fornø
den vejadgang ved ekspro
priation.

Ministerielle
afgørelser

MASKINER - ANLÆG
OG TILBEHØR TIL

VEJBYGNING
I hundredvis at

informationer er samlet i

Danpac kataloget

Nyt eller brugt - Rekvirer katalog
Landsdækkende salg og service

FAkIW
LYNGE: TELEFON 42 189200
KOLDING: TELEFON 75505200
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Præcisionsmåling (2)
At lektor, landinspektør Ole Andersen, Den kgl. Veterinær• og Land.
boh øj skole.

I en tidligere artikel (oktober 90) er beskrevet nogle at de geodætiske
præcisionsinstrumenter, der anvendes i forbindelse med afsæt
nings- og deformationsmålinger.
Som fortsættelse heraf beskrives, hvorledes udstyret anvendes ved
præcisionsafsætning
faste bygværker.

og deformationsmålinger af jordbygværker og

Præcisionsafsætning
Såvel maskinindustrien som
bygge- og anlægssektoren
har fra tid til anden brug for
præcisionsafsætninger.
Mange afsætningsopgaver
klares af maskinmontører
ved hjælp af udspændte kla
verstrenge, almindelige nivel
lerinstrumenter og teodolit
ter, men hvor det drejer sig
om afsætning af højder over
lidt større afstande, har
montøren hverken udstyr el
ler erfaring til at løse opga
verne.
Ved bygning af store sving-
kraner er det vigtigt, at det
nederste leje, hvorom hele
kranen drejer, er helt plant.
Dette kan konstateres ved et
præcisionsnivellement, hvor
højden måles til et stort antal
punkter på lejekransen med
en nøjagtighed på 1/50 mm
(se fig. 1). Lejekransen be
høver ikke at være lagt vand-

ret under målingerne, idet
man efterfølgende kan be
regne afvigelserne fra det
plan, der giver de mindste
rettelser af lej ekransens over
flade.
Erfaringsmæssigt kan det be
tale sig at afsætte fodplader
ne til store maskiner med
præcisionsnivellement, idet
det efterfølgende montagear
bejde ofte lettes, fordi ud
gangspunkterne for monta
gen kan anses for at være
fej lfri.
Det er således ofte ønsket, at
fodplader til maskiner til pa
pirfremstilling er afsat med
en nøjagtighed større end 0.1
mm. Dette afsætningsarbej
de klares hurtigt og sikkert
med et præcisionsnivellerin
strument og et ca. 30 cm
langt glasstadie, der sættes
på de fire hjørner af hver
fod plade.
Efter at alle fodplader er ju

steret ind i de ønskede høj
der, kontrolleres afsætnin
gen ved et uafhængigt præci
sionsnivellement til alle de
afsatte punkter. Skulle det
vise sig, at der er begået en
afsætningsfejl, kan denne
rettes på stedet, medens spe
cialudstyret er på arbejds
pladsen.
Afsætning af lejehuse til bro-
klapper kan også kræve en
stor præcision, specielt hvis
der i konstruktionen er valgt
at erstatte 2 store lejer med et
antal mindre lejer. Under
montagen af underdelen af
lej ehuset foretages præcisi
onsnivellement til det laveste
punkt i lejehusets skål. Dette
punkt kan findes ved at lade
en stålkugle trille til ro i leje-
husets indre skål, fiksere
kuglen og stille invarstadiet
oven pâ kuglen.
Hvis det ønskes at kunne
foretage kontrolmålinger af

broklappens omdrejningsak
se, kan man lade akslerne
fremstille med et boret 10
mm hul i centerlinien. Ved at
anvende et specielt fremstil
let sigtemærke, der monteres
i enderne af akslerne, kan
man enten med en præcision
steodolit eller præcisionsniv
ellerinstrument på et senere
tidspunkt kontrollere aksler-
nes retliniethed uden at skul
le gøre større indgreb i broen
end at afmontere nogle
dækplader (fig. 2).
En speciel form for præcisi
onsmåling er nedlodning af
retninger i tunnelskakter. I
forbindelse med bygning af
den 1,6 km lange fjernvar
metunnel under Københavns
havn skulle tunnelretningen
loddes 35 m ned i en 8 m
bred skakt. Da en fejl i ned
lodningen på 1 mm ville
medføre en retningsfejl på
200 mm i den anden ende af

Fig. 1. Præcisionsnivellement af en lejekrans til en stor Fig. 2. Lejehus på den nye Hadsundbro. Man ser, at akslen
svingkran. Præcisionsnivellerinstruinentet er opstillet i leje- har et boret hul i een truin.
kransens n idte, og in varstadiet flyttes rundt på lejekransen.
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tunnelen, var det nødvendigt
overalt at arbejde med den
største præcision. Nedlod
ningen blev udført med 4
klavertråde, hver belastet
med et 5 kg lod. For at få
disse lange penduler til at fal
de til ro blev lodderne sæn
ket ned i spande med olie.
Efter ca. en time kunne kla
vertrådene indmåles oven for
skakten og nede i bunden og
på denne måde forbinde det
overjordiske opmålingsnet
med målesystemet i tunnel
en. Tværfejlen i den 1600 m
lange tunnel var 88 mm.

Deformationsmålinger
For at kunne vurdere defor
mationsmålinger, der ofte
strækker sig over en årræk
ke, er det vigtigt, at målepro
cedurer og de anvendte in
strumenter er nøje beskrevet.
Derfor arbejdes der for øje
blikket på udarbejdelsen af
en international standard for
udførelse af deformations
målinger.
Af denne standard vil frem
gå, at standardafvigelserne
for målingerne skal være
mindre end 1 / 10 af de defor
mationer, man søger at finde
og beskrive, d.v.s. forventer
man, at deformationerne er
mindre end 1 cm pr. målepe
riode, er man nødt til at an
vende præcisionsinstrumen
ter og -metoder til udførelsen
af deformationsmålingerne.
Måler man med en nøjagtig
hed, der er mindre end 1/10
af deformationerne, er man
sikker på, at måleusikkerhe
den ikke bliver forvekslet
med deformationer.
Før deformationsmålingerne
påbegyndes, skal man vurde
re, hvilke målemeloder der
bør anvendes ved det pågæl
dende arbejde, idet det ikke
normalt er muligt at ændre
måleproceduren midt i en se
rie af deformationsmålinger.
Man skal derfor sikre sig -

evt, ved en forsøgsmåling -at
de benyttede instrumenter og
metoder kan yde den ønske
de nøjagtighed. Det er ofte
ikke tilstrækkeligt at vurdere

metoder m.v. teoretisk, da
der kan være ydre forhold,
der kan påvirke målingerne
(se foregående artikel).
Fordi deformationsmålinger
udføres over en længere peri
ode, er det meget vigtigt, at
måleproceduren nøje be
skrives, Kun hvis målingerne
hver gang udføres med sam
me procedure og instrumen
ter med samme nøjagtighed,
kan man opnå måleresulta
ter, der kan sammenlignes.
En undladelse heraf kan
medføre, at der drages for
kerte konklusioner af målin
gerne. Endelig må man også
være opmærksom på, at en
anden måler, end den der
startede målingen, eventuelt
skal overtage deformations
målingen og føre den videre.
Den første deformationsmå
ling, eller som den også kal
des: initialmålingen, bør al
tid udføres som 2 af hinan
den uafhængige målinger,
for at sikre at de tal, man
skal sammenligne de efter
følgende målinger med, ikke
er behæftet med grove fejl.
Stemmer de 2 målinger med
hinanden, danner man mid
deltallene af resultaterne og
betragter disse tal som initi
almålingerne.
Resultaterne af målingerne
bør opstilles i skemaer, så
man tydeligt kan se, hvorle
des deformationerne er for
løbet. En grafisk fremstilling
kan være en fordel.

Peformationsmåling af jord
bygværker
Den mest almindelige form
for deformationsmåling af
jordbygværker er nivelle
mentsmålinger. I enkelte til
fælde kan det dog være øn
skeligt at undersøge om de
formationerne også medfø
rer plane forskydelser. Plane
deformationsmålinger af
jordbygværker kan ofte ud
føres med enkle afstandsmå
linger evt, kombineret med
vinkelmålinger.
Ved planlægningen af målin
ger er det vigtigt, at de ud
gangspunkter, man anven

der, er stabile og ikke bliver
påvirket af jordbygværkets
eller andre deformationer.
Derimod skal målepunkterne
udformes således, at de føl
ger jordbygværket. Derfor
udformes målepunkterne of
te som en let konstruktion,
evt, som en træpæl med må
lepunktet markeret med et
rustfrit søm eller lignende.
ønsker man at følge defor
mationerne i forskellige
jordlag, kan målepunktet -

hvis det placeres i forbindelse
med bygningen af jordbyg
værker - udformes som en
plade med en stang op til
jordoverfladen. Skal måle
punktet placeres senere, vil
det være nødvendigt at an
vende specielle målepunkter,
hvis fastgørelse udformes
som et anker, der kan udlø
ses i den ønskede jorddybde.
I mange tilfælde er de søgte
deformationer i jordbygvær
ker så store, at målingerne
kan udføres som et godt tek
nisk nivellement. I andre til
fælde er det mindre defor
mationer, man søger efter,
eller måleområdet kan have
en sådan udstrækning, at det
er nødvendigt at udføre må
lingerne som præcisionsni
vellement. Et eksempel på
det sidste er kontrolmålin
gerne af Lille Torup sal
thorst, hvor der er udskyllet
kaverner til gaslagre.
Her udføres deformations
målingerne som præcisions
nivellementer til et antal fiks-
punkter, der er forankret i 2
m eller 10 m dybde. Jern-
stangen der fører op til lidt
under jordoverfladen, er
omgivet af et rør, så bevæ
gelser i overfladen ikke på
virker målingerne.
Præcjsionsnivellementerne
på salthorsten er forbundet
med 3 grupper, hver med 3
stabile højdefikspunkter, der
er beliggende mindst 4 km
uden for salthorsten og som
har en indbyrdes afstand på
8-9 km. Erfaringerne fra en
række præcisionsnivellemen
ter af disse punkter har vist,
at det har været muligt at op-

nå en såkaldt kilometermid
delfejl på 0,3-0,4 mm.

Deformationsmåling af faste
bygværker
Ved faste bygværker skal i
denne forbindelse forstås hu
se og broer. Afhængig af de
topografiske forhold m.m.
omkring målestedet udføres
højdedeformationsmålinger
ne enten som præcisionsniv
ellement eller som trigono
metrisk nivellement med en
præcisionsteodolit.
Plane deformationer måles
som regel som en kombinati
on af vinkelmålinger med en
præcisionsteodolit suppleret
med afstandsmålinger med
en elektrooptisk præcisions
afstandsmåler. Opmålings
nettet, der på denne måde
fremkommer, skal udjævnes
rationelt med et netudjæv
ningsprogram.
Både af hensyn til tidsfor
bruget, men også af hensyn
til nøjagtigheden bør netop-
bygningen være så enkel som
mulig, idet netudjævningen
af et kompliceret opmålings
net kan skjule deformationer
i bygværket.
Når koordinaterne til måle
punkerne på denne måde er
beregnet, kan man med for
del finde de punkter, der kan
anses for at være stabile, ved
at udføre en såkaldt Hel
mert-transformation med
fastholdt målestoksforhold
over koordinaterne fra initi
almålingerne.
Ved nogle deformationsmå
linger kan man blive nødt til
at kontrollere postamenter
ne. Dette kan gøres ved at
udføre hældningsmålinger
(inklinometermålinger) med
en fintfølende libelle. På
toppen af postamentet på-
sættes nogle veldefinerede
rustfri punkter, der benyttes
som anlægspunkter for inkli
nometermålingerne.
Fiskebækbroen deformati
onsmåles med jævne mellem
rum. Målingerne består dels i
præcisionsnivellement til
målepunkter på søjlerne og
dels i fremskæringsmålinger
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målingspostament.

med præcisionsteodolit til
sigtemærker anbragt på søj
ler og vederlag. Fremskæ
ringsmålingerne udføres fra
4 postamenter, på hvilke teo
dolit og sigtemærker kan
centres med nøjagtigheder
bedre end i mm.
På grund af de geologiske
forhold på brostedet kan
postamenterne, pånær et, ik
ke anses for at være stabile.
Det er derfor nødvendigt ved
hver måling at nykoordinere
postamenterne på grundlag
af vinkel- og afstandsmålin
ger.
Som »faste punkter er be
regningsmæssigt brugt de
punkter, der gennem det sto
re antal målinger har vist sig
ikke at have flyttet sig. Som
man kunne vente, er punkter
på det ene brovederlag samt
punkter på søjler beliggende
langt fra dt geologisk usta
bile område fuldstændigt
uændrede gennem måleperi
oden.

Ved deformationsmåling af
broer over et lidt større
vandareal kan man ikke be
nytte præcisionsnivellement
for at følge søjlernes sætnin
ger. På grund af svingninger
på brodækket forårsaget af
trafikken kan man ikke ud
føre et nivellement med no
gen nævneværdig nøjagtig
hed uden at broen afspærres
for trafik.
Man må derfor anvende tri
gonometrisk nivellement
med en præcisionsteodolit.

På grund af lysstrålernes
ukontrollable brydninger i
atmosfæren er det nødven
digt at tage særlige metoder i
anvendelse for at finde luf
tens brydningsindeks.
Som eksempel på deformati
onsmåling af en af de større
broer er valgt Sallingsund-
broen. Den her beskrevne

cedure for deformationsmå
ling er den, der blev udarbej
det i forbindelse med færdig
gørelsen af broen i 1978.

Forudsætninger for gode
målinger
For at man kan udføre et til
fredsstillende godt trigono
metrisk nivellement må føl-

1) Brydningsindekset skal
kunne beregnes på grund
lag af målinger til et
punkt med kendt kote.

2) Den strækning, der be
nyttes til bestemmelse af
brydningsindekset, skal
kunne forventes at bestå
af ensartet luft og være
længere end den stræk
ning, der er til det ube
kendte punkt.

3) Det skal omtrent være
samme luft, der måles
gennem, til både det
kendte og det ubekendte
punkt.

Disse forudsætninger kunne
opfyldes ved Sallingsundbro
en, idet der kunne placeres
postamenter i omtrent sam
me højde og nær vandet på
begge sider af sundet. Måle-
mærker blev monteret på
søjlernes isbryderdel i om
trent samme højde som pos
tamenterne. Før broen blev
åbnet for trafik, blev de to
postamenters koter bestemt
ved hjælp af et præcisions
nivellement over broen.
Måleproceduren ved det tri
gonometriske nivellement er
følgende: Teodolitten opstil
les på det ene postament og
en sigteskive placeres på det
andet. Først sigtes mod sigte-
skiven på det andet posta
ment og højdevinklen aflæ
ses. Dernæst sigtes mod må
lemærkerne på maksimalt 5
søjler og højdevinklerne no-

Fig. 3. Inklino,netermå/ing med fintfølende libellepå et op- Fig. 5. Sallingsundbroen. Billedet er taget i 1978 medens
færgerne endnu sejlede mellem Pinen og Plagen.

I.

gende forudsætninger være
opfyldt:

,

i.

-4

- —

Fig. 4. Deformationsmåling af Fiskebækbroen. Præcisions
nivellement.
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teres. Kikkerten slås igen
nem, og der sigtes igen mod
målemærkerne på søjlerne
og hojdevinklerne noteres.
Til sidst sigtes igen mod sig
teskiven på det andet posta
ment og denne hojdevinkel
aflæses og noteres.
Viser målingerne, at der er
grund til at tro, at brydnings
indekset har ændret sig, skal
hele målingen kasseres og
foretages påny. Målearbej

det stiller derfor store krav til
målerens erfaring og dom
mekraft.
Bestemmelsen af broens
vandrette deformationer ske
te ved fremskæringsmålinger
fra tre postamenter til faste
sigtemærker anbragt på søj
lernes top.

Afslu mi ng
I denne og den foregående
artikel er der forsøgt belyst,

hvilke opgaver der kan løses
med anvendelse af præcisi
onsmålinger med geodæti
ske instrumenter.
De brugte eksempler kan ik
ke belyse alle præcisionsmå
lingernes muligheder. Kun
ved at henvende sig til fir
maer og/eller personer, der
har erfaringer med sådanne
arbejder, kan det vurderes,
om en given opgave kan lø
ses med præcisionsmålinger.

Ved de anvendte eksempler
på deformationsmålinger er
der ikke nævnt noget om de
fundne deformationer eller
deres størrelse. Oplysninger
herom må søges hos de an
svarlige tilsynsførende myn
digheder.

Dansk Vejtidsskrift
.

læsere
glædelig jul!

ønsker sine
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Superfos Dammann-Luxol
har succes med eksport af
dansk know-how om trafik
sikkerhed. Specielt Japan
udgør, et stort potentielt
marked og er allerede i dag
det største. Store forventnin
ger knytter sig også til de før
ste ordrer til USA, som ef
fektueres i begyndelsen af
1991.
Det er et særligt trafiksikkert
produkt til afmærkning af
kørebaner, Spotfiex, som
skaber Stor interesse hos
udenlandske politi- og vej
myndigheder. Afmærknin
gen, som bilisterne både kan
se og mærke i mørket, har
Superfos Dammann-Luxol

udlagt på tusindvis af kilo
meter danske veje siden Ian
ceringen i 1984.
Eksporten er kommet i gang
i de sidste par år, og i dag ud-
lægger den danske entrepre
nørvirksom hed vej markerin
ger med Spottiex i ni lande
bl.a. Frankrig, Spanien, Ita
lien, Holland, Vesttyskland
og altså Japan.
- I realiteten er det know-
how om trafiksikkerhed, vi
eksporterer. Når det kan la
de sig gøre, skyldes det de
danske vejmyndigheders
forebyggende indsats. Med
kravet om øget sikkerhed på
vejene har Vejdirektoratet
tvunget os til at være krea

tive i udviklingen af trafik-
sikre produkter, siger direk
tør Erik Ahrenkilde, Super
fos Dammann-Luxol.

Ulykkestal halveres i Tokyo
I de seneste årtier har Dan
mark gennem en forbyggen
de indsats bl.a. med indfø
relse af hastighedsbegræns
ninger, Spotfiex, lysregule
ring og eliminering af sorte
trafikpletter reduceret ulyk
kesfrekvensen til en fjerde
del. Japanerne ønsker at
bruge disse erfaringer i en
forstærket indsats for at for
bedre en uhyggelig høj ulyk
kesstatistik.
Som de første har Rigspoliti

et i Tokyo afprøvet Spotfiex
som afmærkning for overha
ling forbudt på 20 farlige
vejstrækninger. Resultatet er
over en tremåneders forsøgs
periode en halvering af an
tallet af trafikulykker - fra
274 til 134 - og trafikdrab i
de mørke aftentimer. Spot-
flex indføres nu som officiel
afmærkning for overhaling
forbudt i Tokyo. På halvan
det år er de danske vejmar
keringer udlagt på 700 kilo
meter farlige vejstrækninger
i Japan.
- Det japanske marked vil ac
celerere yderligere. I 1991
starter vi eksporten til et an
det interessant marked,
USA, med prøvestrækninger
i staterne Alabama, Georgia
og Florida. Også i Tjekko
slovakiet har vi lagt vores vi
sitkort i form af Spotfiexaf
mærkninger, siger direktør
Erik Ahrenkilde.

Japan udgør stort marked for
eksport af dansk know-how om
trafiksikkerhed

Nyt fra vejsektorens leverandorer

Superfos Dammann-Luxols største eksportmarked for vejafmærkning
er Japan - i 1991 starter eksport til USA.

SPOTFLEX®
viser vejen
- i lys, mørke
og regn

Superfos Dammann-Luxol als
Frydenlundsvej 30,

2950 Vedbæk
Telefon 42 89 31 11
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Seminar om bompenge
Nordisk Vejteknisk Forbund
afholder et seminar om af
giftsopkrævning pà veje i
Oslo d. 28.-29. januar 1990.
På seminaret vil den aktuelle
viden om forskellige tekno

logier for indkrævning af
vejafgifter samt hvilken på
virkning der kan forventes af
trafikken blive debateret.
Der vil blive fremlagt inter
nationale erfaringer og i sær-

lig grad blive lagt vægt på de
norske erfaringer, herunder
fra det elektroniske bompen
gesystem i Oslo.
Program og tilmeldingsblan
ket kan rekvireres hos Susan-

ne Pedersen, Vej datalabora
toriet tlf.: 42 91 96 33

Ny vigepligtsafmærkning
Af Jens Erik Pedersen, Vejle amt.

I forbindelse med anlæg af
motorvejen Vejle - Horsens,
blev der etableret et nyt
kryds på rute 13 Ca. 5 km
nord for Vejle.
Der skete hurtigt nogle al
vorlige uheld i krydset, for
årsaget af bilister fra sidevej-
en, som ikke overholdt den
ubetingede vigepligt.
Vejle Amt undersøgte sam
men med politiet mulighe
derne for at forbedre af
mærkningen i krydset. Der
blev drøftet forskellige mu
ligheder, hvori bl.a. indgik
etablering af »rumlestriber«,
som blev udført af Phønix
Contractors.

Den øverste del af trekant
symbolet, som normalt er en
1 m bred hvid flade, blev ud
ført i 10 cm striber med 10
cm mellemrum. Bilisten, der
kører frem mod trekantsym
bolet opfatter stadig den
øverste del af symbolet som
en hvid flade, men ved pas
sage af symbolet er virknin
gen som et rumlefelt.
Umiddelbart virker løsnin
gen som et godt middel til at
»vække« bilisten, som er på
vej frem mod krydset.

Nyt fra vejsektorens leverandører

Vejprogram til styring af
vintertjeneste og renovation
Hartvig Planlægning A/S i
Roskilde, der har udviklet
det EDB-baserede manage
ment system, DANVEJ-PM
(Pavement management), til
styring af de offentlige veje,
har nu suppleret programse
rien med endnu et admini
strationsprogram til styring
af kommunens vejfortegnel
se, vintertjeneste og renova
tion.
Programmet, der hedder
DAN VEJ-VEJFOR, hen
vender sig direkte til de per
soner, der i den kommunale,

amtskommunale eller statsli
ge sektor arbejder med vedli
geholdelse af vejnettet.
Et ellers omfattende papirar
bejde elimineres, fordi
DAN VEJ-VEJFOR kører på
computer. Programmet giver
således mulighed for, at en
teknisk forvaltning umiddel
bart kan gå ind på compute
ren og få alle oplysninger om
vejene, vintertjenesten og re
novation.
Den tekniske forvaltning kan
blandt andet gå ind og få
svaret på, hvordan de enkel-

te vejes nøgledata er i den
komplette vejfortegnelse. Og
for vintertjenesten få udskre
vet lister der indeholder di
strikter og metoder for glat-
føre og snerydning samt
mandskabs- og entreprenør
databaser.
Programmet styrer kommu
nens renovation, viser vogn
mandsdistrikter og antal
sække. Programmet kan og
så styre opdelt renovation,
hvor affaldet deles i orga
nisk, papir, glas og/eller ke
misk affald.

- En meget høj grad af bru
gervenlighed er afgørende,
fordi vi satser på, at systemet
skal kunne bruges, uden at
det kræver specialuddannel
se af den person, der skal be
tjene sig af systemet, siger
Ole Hartvig fra Hartvig
planlægning A/S.
Som et eksempel kan bruge
ren uden væsentlige kom
mandoer pege på en ud
skriftsmenu og få en total
vinterplan over kommunens
eller amtets vejnet.

‘4Yll



DANSK VEJTIDSSKRIFT NR. 12 • 1990 21

Trafiksikkerhed og transport
til tiden er afhængig af tro-
værdige oplysninger om den
aktuelle vej- og trafiksituati
on! Ikke mindst i vinterhalv
året kan trafikanterne kom
me på glat is.
Vejdirektoratet udsender
derfor pjecen VINTERTRA
FIK’90/91, som giver klar
besked om, hvordan man
som trafikant kan få de sid
ste nye meldinger om vej- og
trafikforholdene i hele Dan
mark.

VINTERTRAFIK’90/91
indeholder også oplysninger
om hvornår vejene bliver
glatte, dækvalg, køreteknik,
vinterudstyr og meget mere.

Glatte veje
At vejene bliver glatte, når
der falder sne, slud eller is-
slag, er de fleste ikke i tvivl
om. Derimod er det nok ikke
alle, som er klar over, at der
også kan være risiko for glat
te veje i tørvejr, når termo-

metret står på plusgrader.
VINTERTRAFIK’90/91 lø
ser vintervejsmysteriet.

Dæk, koreteknik og vinter-
udstyr
Har bilen de rigtige dæk?
Hvad gør man, hvis vognen
skrider ud? Er bagagerum
met forsynet med udrust
ning, der svarer til årstiden?
VINTERTRAFIK’90/9l gi
ver trafikanterne anvisninger
og gode råd om de nødvendi
ge vinterforberedelser.

Kort, afstande og færger
Bagest i VINTERTRA
FIK’90/91 findes en lille
»håndbog« med Danmarks
kort, afstandstabeller og
færgeoversigt.
VINTERTRAFIK’90/91 er
gratis og udsendes i 100.000
eksemplarer. Den fås på fær
ger, Falck-stationer, Shell
tanke, Vejdirektoratets Info
Terier langs motorvejene og
på biblioteket.

/
{/

Udbuds- og anlægsforskrif
terne for varmblandet asfalt
omfatter følgende vejbefæs
telsesmaterialer:

- Pulverasfalt (PA)
- asfaltbeton (AB)
- asfaltbeton med nedtrom

lede skærver (ABS)
- grusasfaltbeton (GAB)
- åbengraderet asfaltbeton

(ABÅ)
- skærvemastiks (SMA)
samt, som bilag, specifika
tioner for:
- bitumen til vejformål

- standard bitumenopløs
ning

- standard bitumenemulsi
on.

Ændringer i forhold til den
tidligere udgave.
De generelle krav til asfalt
materialerne er ændret for at
sikre mere stabile slid- og
bærelag.

- For åbengraderet AB og
PA samt SMA skal an
vendes knust stenmateria
le i finfraktion.

- For SMA er indført krav

til hulrumsprocent ved
Marshallprøvning samt
øvre grænse for bitumen
fyldningsgrad. Endvidere
er indført komprime
ringskrav til den udlagte
belægning.

- For ABS er sigtekurven
for finfraktionen ændret
og der er indført Mar
shallkriterier for grund-
massen, herunder krav til
forholdet mellem stabili
tet og deformation.
For Gab er krav til sigte
kurvens gennemfaldspro

center gjort afhængig af
materialets maksimal
kornstørrelse. Endvidere
er GAB 0 delt i to typer
for ADT større end 4000
køretøjer. For ADT <
4000 er kun maksimum
værdi for bitumenfyld
ningsgraden ændret. For
ADT > 4000 skal anven
des knuste bakke- eller
sømaterialer og Marshall
kriterierne er blevet ænd
ret til større stabilitet og
mindre deformation.

- Krav til jævnhed målt
med Bumpmeter er ind
ført og sidestillet jævn
hedhedskrav målt med
Viagraf.

Vejdirektoratet viser vintervejen!

i

Vejdirektoratet har medio november udsendt

»Udbuds-og anlægsforskrifter for varmblandet asfalt«
november 1990, som erstatter udgaven med dateringen december 1986.
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Nøgletal - i kommunerne
Kommunernes vej vedlige
holdelse er et emne, der på
det sidste er blevet grundigt
belyst og endevendt. I forå
ret 1989 udkom således en
rapport om vejvedligeholdel
se. Bag den stod Stadsinge
niørforeningen, og Statens
Vej laboratorium bidrog med
betydelige ressourcer. Der er
megen inspiration og gode
idéer at hente her. Denne

rapport kan foruden andre
publikationer vedrørende
udvikling i den kommunale
tekniske sektor fås hos Kom
muneservice
(31 2297 25).
»Nøgletal i kommunal vej
vedligeholdelse« kan betrag
tes som et appendix til oven
nævnte og er udsendt som et
Notat nr. 223 fra Statens
Vej laboratorium.

Notatet er en elementær vej
ledning i at påbegynde arbej
det med nøgletal inden for
området vejvedligeholdelse i
danske kommuner. Notatet
skulle være let tilgængeligt
for enhver kommune, og det
er tanken at inspirere til at få
påbegyndt i det små. Selve
arbejdet hermed giver større
viden, og dermed er nysger
righeden vakt til at fortsætte

til gavn for forvaltningen.
Der peges også på de kritiske
spørgsmål, det er nødvendigt
at stille og de faldgruber, der
er. Notatet omfatter nogle
eksempler og skemaer, som
er til at bruge i starten.
Notatet kan fås (60 kr. +

moms pr. stk, ved flere eks
emplarer) ved henvendelse til
Statens Vej laboratorium
(42 35 75 88).

Anmeldelse
Ejvind Draiby, Gamle dan
ske milepæle, Miljøministeri
et, Skov- og Naturstyrelsen

1990. Pris incl. moms 100 kr.
Sælges ved henvendelse til
Miljøministeriet, Skov- og
Naturstyrelsen, Informati
onssektionen.

S. 70. Detalje af ha/vin ilesten
af norsk marmor, kronens
største bredde 32,5 cm.
Christian VII. Kvistgård-
Helsingør- vejen.

For første gang foreligger en
samlet fremstilling af de dan
ske milepæles historie, og
den vil givetvis udfylde et
savn hos mange, der gennem
årene er blevet fascineret af
disse sten.
Det har imidlertid taget sin
tid, førend arkitekt Draiby
fik offentliggjort sine omfat
tende studier og registrerin
ger samt opmålinger af de
gamle danske milepæle. Ma
nuskriptet med tilhørende
lister og tegninger over de
bevarede Sten forelå færdigt
fra Draibys hånd for mere
end 25 år siden. Af forskelli
ge, delvis uransagelige årsa
ger, publiceres det først nu.
Der er al mulig grund til at
være Miljøministeriet, Skov-
og Naturstyrelsen taknemlig
for at have taget initiativ til,
at Draibys værk om denne
på en gang beskedne, men al
ligevel betydningsfulde side
af samfærdslens historie er
blevet offentliggjort. Det har
selvfølgelig været overvejet,
hvorvidt der skulle foretages
de ændringer i manuskriptet,
som forløbet af de mange år
efter dets oprindelige afslut
ning kunne nødvendiggøre.
Dels er der siden da skrevet
en del om milepæle; men det
har fortrinsvis været i lokal-
historisk sammenhæng, of
test om sten i en bestemt egn
eller langs et særligt udvalgt
vejstrøg. Dels har vejudvi
delse og -forlægninger eller

nedlæggelse af vejstræknin
ger, siden Draiby foretog si
ne registreringer, selvsagt
mange steder medført, at fle
re gamle sten har måttet hol
de flyttedag. Men kun i me
get få tilfælde er milepælene
kommet så meget på afveje,
at de ikke med rimelig lethed
kan findes i nærheden af det
sted, hvor de stod, da Draiby
beskrev dem. Endelig er der
også i løbet af de senere år
dukket ikke så helt få gamle
milepæle frem. Disse sten er
heller ikke medtaget i den
foreliggende publikation.
Men disse forhold har ingen
lunde bevirket, at Draibys
arbejde kan betragtes som
forældet trods den forsinke
de udgivelse. Dets indhold er
lige så aktuelt som for 25 år
siden. I et indledende afsnit
er der henvist til enkelte bøg
er og artikler, hvor interesse
rede kan finde frem til sup
plerende og yngre litteratur
om emnet.
På et meget væsenligt punkt
kan man være glad for, at
Draibys værk om milepælene
udkommer med så mange
års forsinkelse. Det ville have
været urealistisk for 25 år si
den at bringe alle Draibys
dejlige tegninger af stenene i
en publikation, der skulle
kunne sælges til overkomme
lig pris. Det er først nu ved
hjælp af de helt moderne re
protekniske metoder, det har
været muligt at gengive

samtlige opmålinger af mile
pælene og særligt udvalgte
detaljer uden at sprænge de
økonomiske rammer for et
sådant værk.
Draiby udtrykker i sin ind
ledning håbet om, at emnet
DANSKE MILEPÆLE må
finde en berettiget plads som
et lille led i Danmarks kul
turhistorie. Skov- og Natur
styrelsen har med udgivelsen
af Draibys manuskript på
smukkeste vis bidraget til, at
hans håb vil blive opfyldt.
En lille, men vigtig detalje af
vor kulturelle arv er blevet
synliggjort.
Gamle danske milepæle er en
milepæl inden for dansk vej-
historisk litteratur.

Kirsten-Elizabeth Høgsbro

NYE BØGER
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Afskedsreception
E. Kjemtrup trækker sig med
udgangen af februar 1991 til
bage efter 45 år i Viborg
amts tjeneste.
I perioden 1. august 1945 til
1. januar 1952 havde han sit
virke som projekterende in
geniør ved daværende Vi
borg amtsvand- og bivejin
spektorat.
11952 blev han ansat som di
striktsvej ingeniør ved Viborg

amts vej væsen med ansvar
for projektering og nyanlæg,
samt vedligeholdelse af lan
devejene i Viborg amts sydli
ge område.
Den 1. november 1968 blev
han udnævnt til afdelingsin
geniør med ansvar for amts
vejvæsenets administration
samt drift og vedligeholdelse
af amtets hovedlandeveje og
landeveje og senere tilkom

ansvaret for amtets færge
overfarter.
Viborg amtsråd markerer E.
Kjemtrups sidste arbejdsdag
med en reception fredag den
18. januar 1991 kl. 13.00 -

15.00 i amtsrådssalen Skot
tenborg 26, 8800 Viborg.

Jubilæum
Civilingeniør Niels Væver
Myrup, Københavns Amt.
Har den 1. februar 1991 25
års jubilæum efter 25 år ved
Københavns Amts vejvæsen.

Januar 1991:

8.-9.: VTI’s TFB’s Forskar
dagar, Linköbing.

26.-30.: World of Concrete,
Las Vegas.

28.-29.: Afgiftindkrævning
på veje, NVF-seminar, OSLO

Februar 1991:

04.-06.: DRIVE Conference,
Brussel.

21.-22.: Kan du anvende vej
databanken VEJ-EU, Hille
rød.

25.-27.: Vejmaskiners
anskaffelse drift & vedlige
holdelse VEJ-FU, Skander
borg.

Marts 1991:

07.-08.: Edb og organisation
i Teknisk Forvaltning VEJ-
FU, Korsør.

11.-13.: Vejbelysning VEJ
EU, Hillerød.

18.-20.: Komprimeringstek
nik VEJ-EU, Jystrup.

18.-21.: Sådan kan du arbej
de med vej- og uheldsdata!
VEJ-FU, 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-FU, Korsør.

03.-05.: Asfalt - udbud og
udførelse af asfaltarbejde
VEJ-FU, Middelfart.

08.-lO.: Trafikafvikling,
grundkursus VEJ-EU,
Rungsted kyst.

15.-17.: Vejbeplantning, Jy
strup.

15.-18.: Laboratorieunder
søgelser - Asfalt VEJ-EU,
Jyllinge.

16.-17.: Smukke gader VEJ
EU, Vordingborg.

14.-18.: Tunneling 91, Lon
don.

18.: Afhjælpning af myldre
tidsproblemer i byer VEJ-
FU, Herlev.

23.-24.: Ekspropriation
VEJ-FU, Brædstrup.

29.-30.: Styring af primær-
kommunale vejbudgetter
VEJ-FU, 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-EU, Jystrup.

23.-29.: INTERMAT 91 -

International entreprenør-
messe, Paris.

27.-29.: Tracering af veje i
åbent land VEJ-EU, Bræd
strup.

27.-29.: Støj og luftforure
ning fra vejtrafik VEJ-FU,
Skanderborg.

28.-30.: Jordartsbedømmel
se i marken VEJ-EU, Sabro.

29.-31.: Planlægning og pro
jektering af cyklestier VEJ-
FU, Middelfart.

August 1991:

19.-22.: ISAK-messe,
Fredericia.

September 1991:

9.-13.: European Transport
& Planning, PTRC, Sussex,
England.

12.-16.: Pro Bike Conferen
ce, Arlington, Virginia.

Oktober 1991:

17.-20.: FUROTRAFFIC
1991 - Aalborg.

22.-28.: 19. Internationale
vejkongres, Marakesh, Ma
rokko, PIARC.

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

Yderligere oplysninger:
VEJ-FU: 42 35 75 88
V&B: DIF 33 15 65 65

INDEX
for 1990 er

af redaktionelle
grunde flyttet

til januar
nummeret.
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Sikkerhedsmæssig effekt af
4 cykelruter
At civilingeniør Henrik S. Ludvigsen, Justitsministeriets Færdeissik.
kerhedsafdelig tidligere SSV, Vejdirektoratet og civilingeniorerne

Ole Bach og Ole Møller, COWiconsult.

En før-/efterundersøgelse af cykelruterne i Helsingør, Herning, Oden
se og Århus viser, at antallet af skadede knallertkørere reduceres, og
at der er tendens til, at det totale antal personskader reduceres. Den
samlede sikkerhedsmæssige effekt er dog beskeden. Artiklen rede
gør for undersøgelsens hovedresultater.
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1. Baggrund
I årene 1984 til 1986 er der
anlagt cykelruter i de centra
le dele af Helsingør, Her
ning, Odense og Arhus. Sta
ten afsatte 10 mill. kr. til cy
kelruteforsøgene mod, at
kommunerne selv skulle an
vende et tilsvarende beløb.
Hensigten var at finde og af
prøve nye løsninger på cy
keltrafikkens problemer i de
konfliktfyldte bykerner, hvor
der er trængsel på de for
holdsvis begrænsede gadea
realer. Ved etablering af
sammenhængende cykelruter
og benyttelse af forskellige
stræknings- og krydsløsnin
ger skulle cykel- og knallertt
rafikkens sikkerhed, tryghed
og fremkommelighed søges
forbedret.
Det samlede cykelruteforsøg
er blevet grundigt analyseret
gennem et tilknyttet forsk
ningsprogram, der blandt
andet omfatter:

• adfærdsstudier og trafik-
tekniske målinger

• trafiktællinger
• spørgeskema-analyse af

cyklister
• analyse af virkning på bu

tikshandelen.

Resultaterne af disse under
søgelser er sammenfattet i
rapporten »Cykelruter i 4
byer. Sammenfatning«, Vej-
direktoratet, januar 1988.
I sommeren 1989 var der gå-

et tilstrækkelig lang tid efter
anlæg af ruterne til, at der
kunne gennemføres en un
dersøgelse af trafikuheld på
ruterne. Undersøgelsen blev
gennem før af COWlconsult,
Rådgivende Ingeniører for
Vej direktoratet, SSV og rap
porteret i »Cykelruter i 4 by
er. Sikkerhedsmæssig ef
fekt«, Vejdirektoratet, Fe
bruar 1990. Hovedresultater
ne fra undersøgelsen præsen
teres i det følgende.

2. Metode
Undersøgelsen er gennem
ført som en før-/efter-
undersøgelse med kontrol-
gruppe. Antallet af uheld og
antallet af personskader i ef
terperioden sammenlignes
med det »forventede« antal
uheld og personskader.
De forventede uheld og per
sonskader i efterperioden be
regnes ud fra uheld og per
sonskader i førperioden, idet
der korrigeres for trafik-
udviklingen i cykeltrafikken
på ruterne og den generelle
udvikling i uheldstallet. Be
regningerne er gennemført
med benyttelse af to kon
troigrupper, én bestående af
uheld i den pågældende by
og én bestående af uheld i
byområder i hele landet.
Før- og efterperiodernes
længde er forskellig for de 4
byer, afhængig af ruternes
anlægstidspunkt og øvrige

trafikale forhold. Førperio
derne er på mellem 5 og 7 år,
mens efterperioderne er mel
lem 2 ½ og 3 år. Der korri
geres naturligvis også for
forskellen mellem før- og ef
terperiodernes længde.
For cykelruten i den enkelte
by og ruterne sammenlagt er
det undersøgt, om der er sket
ændringer i antallet af:

• uheld i alt
• cykeluheld
• knallertuheld
• fodgængeruheld
• biluheld

Der er også foretaget analy
ser, hvor materialet er opdelt
i strækninger og i kryds. Alle
beregninger er tillige gen
nemført for personskader.
Hovedvægten har været lagt
på at fremlægge de talmæssi
ge hovedtendenser. Der er
ikke gået i dybden med at
analysere de enkelte før- og
efteruheld.
Før- og eftertællinger af
cykel- og knallerttrafik tyder
på, at anlæg af ruterne i Hel
singør og Herning ikke har
givet anledning til øget cykel-
og knallerttrafik. Derimod
er cykeltrafikken steget med
omkring 25°7o på ruten i
Odense (gennemsnit for hele
ruten og hele efterperioden).
I Arhus har cykelruten til
trukket cykeltrafik fra den
parallelle og stærkt trafikere
de Kystvej. Overflytningen

medfører en stigning i cykel-
trafikken på 35Wo på cykel-
ruten i Århus.

3. Resultater
Effekten på antal uheld og
personskader er testet med
hensyn til statistisk sikker
hed. Talmæssige ændringer
med en sikkerhed på 95o
(5’o signifikansniveau) anses
for sikre, mens ændringer
med en sikkerhed på 90’o
(lOWo signifikansniveau) blot
angiver en tendens.
Tabellerne 1 og 2 viser sikre
ændringer og tendenser til
ændringer af henholdsvis
uheldstallet og antallet af
personskader. Positive ænd
ringer angiver en reduktion
af uheldstal og antal person-
skader.

De 4 ruter
Betragtes de 4 ruter under ét,
kan der ikke påvises ændrin
ger i det samlede uheldstal.
Dette er heller ikke muligt,
hverken når uheldene deles i
cyklistuheld, knallertuheld,
fodgængeruheld og biluheld,
eller i uheld på strækninger
og i kryds.
Materialet viser derimod en
tendens til, at det samlede
antal personskader reduceres
(72 registrerede personskader
mod omkring på 90 forven
tede). Der påvises et sikkert
fald i antallet af skadede
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Helsingør Herning Odense Århus Alle 4
ruter

Strækninger:

• Alle uheld ( ÷)
• Cykeluheld

• Knallertuheld

• Fodgængeruheld ( ÷)
• Biluheld

Kryds:

• Alle uheld ÷

• Cykeluheld — +

• Knallertuheld

• Fodgængeruheld ±

• Biluheld ±

Total:

• Alle uheld

• Cykeluheld

• Knallertuheld

• Fodgængeruheld ( ÷) ÷
• Biluheld

Tabel 1. Effekt på uheidstallet.
+. Færre uheld eller personskader (5% signtfikansnivau).
÷. Flere uheld eller personskader (5% sigrnfikansniveau).

( +). Tendens til færre uheld eller personskader (10% signifikansniveau).

(÷ ). Tendens tilfiere uheld eller personskader (10% signifikansniveau).

Helsingør Herning Odense Århus Alle 4
ruter

Alle (÷) + (+)

Cyklister

Knallertkørere (+) +

Fodgængere

Bilister ( +)

knallertkørere (3 registrerede
mod godt 10 forventede).

Helsingør
Bortset fra en tendens til
stigning i antallet af fodgæn
geruheld, kan den samlede
rute i Helsingør ikke påvises
at have nogen sikkerheds
mæssig effekt. Ved opdelin
gen af uheldsmaterialet, viser
der sig imidlertid sikkerheds
mæssige effekter.
Der er tendens til negativ ef
fektpå såvel det totale antal
uheld på strækninger som
antallet af fodgængeruheld
på strækninger.
Undersøgelsen viser en sik
ker negativ effekt på cyklis
ternes sikkerhed i kryds (an
tallet af cyklistuheld stiger
fra forventet 2 til registreret
7 i efterperioden). Dette re
sultat må ses i sammenhæng
med, at ruten i Helsingør
hovedsageligt består af an
læg af cykelstier. Tidligere
undersøgelser har vist, at an
læg af cykelstier ofte fører til
stigning i antallet af cykel-
uheld i kryds.

Herning
I Herning, Hvor ruten over
vejende består af cykelbaner,
er der derimod en positiv
virkning på antallet af cykel-
uheld i kryds (forventet 6-7,
registreret 1).
For hele ruten (kryds og
strækninger under ét) note
res en stigning i antallet af
fodgængeruheld. Der kan ik
ke påvises nogen virkning på
det totale uheldstal.
Virkningen af cykelruten i
Herning på det samlede antal
personskader, er gunstig (Ca.
40 forventede personskader
mod 22 registrerede).

Odense
Der kan hverken påvises sik
re ændringer eller ændrings
tendenser for uheldstallene
på ruten i Odense, uanset
hvordan materialet opdeles.
Der er dog en tendens til po
sitiv effekt på antallet af ska
dede knallertkørere.
Udover de analyserede stræk-Tabel 2. Effekt på antal personskader.
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smalle cykelstier

finger er der anlagt en lang
række cykelstier i Odense i
undersøgelsesperioden.

Århus
For ruten i Arhus kan der
heller ikke påvises nogen ef
fekt, når den samlede rute
betragtes. Men antallet af
uheld i kryds udviser en sik
ker stigning. Det gælder bå
de alle uheld og fodgænger
og biluheld. Efteruheldene i
kryds er fordelt over de 5
kryds på strækningen, de
samler sig ikke om specielle
kryds.
De største anlægstekniske
foranstaltninger på ruten i
Arhus er netop sket i kryds,
hvorfor resultatet kan virke
overraskende.

4. Afslutning
Det må bemærkes, at under
søgelsens datamateriale er
forholdsvis begrænset, selv
om efterperioderne er på
mellem 2½ og 3 år. De for
holdsvis få statistisk sikre re
sultater kan derfor skyldes,
at datamaterialet er for lille.
Resultaterne kan desuden
være påvirket af, at trafik
tællingerne muligvis ikke
giver et fyldestgørende bille
de af trafikforholdene på ru
terne.
Selv om der ikke kan påvises
store forbedringer af sikker
heden for cyklister og knal
lertkørere ved anlæg af ru
terne, har interviewunder
søgelser vist, at flertallet af
de adspurgte cyklister finder,

at deres tryghed og frem
kommelighed er blevet
mærkbart forbedret ved an
læg af ruterne.

SSV, Vejdirektotatet.
Februar 1990.
»Cykelruter i 4 byer.
Sammenfatning<.
Vejdirektoratet. Januar
1988.

F.

Fig. 1: Cykelruten i Helsingør består hovedsageligt af relativt Fig. 3: I Odense følger cykelruten på en strækning en vej, der
alene er forbeholdt cykler og busser.

Litteratur:
• »Cykelruter i 4 byer. Sik

kerhedsmæssig effekt«.

Fig. 4: »Cyklistlomme< løser konflikter og fremmer cykeltra
fikkens afvikling på ruten i Arhus.

Fig. 2: I Herning består cykelruten hovedsageligt af cykelba

ner. Ved P-pladser og bussroppesteder er der dog smalle stier.



LEVERAN Dø
Asfaltudlægning
Colas Vejmatariale AIS
Kongevejen 153,2830 Virem
Asfaltedlægning, Overlladebehandting, Recycling, Keldtalt

Dansk Stabaastalt
Navervænget 9,4000 Roskilde
Støbeaslalt, Brevi og lrrdostrigviee)

inreco AIS
Tavlev Kirkevej 31-33, 7088 Fredericia
Præsning, Rernrieing, Recycling, Betnnknvsning

Hans Duidmenn Astait
Sydhuens Plads 4,2450 København SV
Ola Se a s I v II

Kabenhaves Astajtlrompagnl AIS
Scandiagade 14, 2450 København SV
Sløbeaslolt Broer og lndvslrigvlvej OB, Ralvmac

Marius Patarsan AIS
Ørnækvej 49, 5863 Ferritsiev, Fyn
Overtladebenvndling. vsloltvdlægning

Nytait as
Orønnemesen 9,2860 Søborg
Aslaltvdlægning. Miniremis

Pankas AIS
Rvndlerbrvej 34, 2950 Vedbæk
As le Ilse læg e ing

Phanie Contractors AIS
Vester Allé 1 6600 Vejen
Aslollvdlægnrng, Recyclrng. Keldialt

Superfos Dammanrr-Luool AIS
°rydenlsndsvej 30. 2950 Vedsæk
Aslaltvdlægning. Overliadebehand ii og. Recycling. Kelelalt

Tarco Vaj AIS
Rldderslien 36,P1elsted 5560 kop
Aslallvdlægning, Overlladebehandling, Recycling, Keldaslalt

Asta Itre paration
Cnias Vejæatariale AIS
Kongevejen 153,2830 Virvm
Aslallreparatien, Astallmalerialer, Celasmie revnemastic

Dansk Stabeastait
Navervænget 9,4000 Roskilde
Sløbeaslall, Broer eg Indvstrigvlve

inreco AIS
Tavlen Kirkevej 31-33, 7000 Fredericia
Præsning, Remreing, Recycling, Betenknesning

DD Constructisn ApS
Soliendalsoej 96 A, 9200 Aalbvrg
Amspaee aslaltlorstærkning

Hans Duidmann Astalt
Oydeaees Plads 4,2450 København SV
Støbeoslall

Kabenhaens AstaltksmpaBni AIS
Scandiegade rd, 2150 København SV
Sløbeaslall, Broer og Indsslrrgvlve. OB. Ralvmac

Marius Petersen AIS
Ørbækve149. 5863 Perrirslev. Fyn
OB. Flel-OB

Nytait os
Orønnemesen 9,2660 Søborg
Minirecycling. Præsning. Aslaltreparatien

Pankas AIS
Rvndlorbivei 34. 2950 Vedbæk
Aslaltrepararien, Aslaltmoterialer. Emelsise

Phanis Csntractsrs AIS
Vester Allé 1,6000 Vejen
Aslairreparalren, Astaitmaterialer. Pageaslalt
Bitvmenplader. Iseleringspap

Superfos Dammann-Luool AIS
Frydenlsndsvej 30. 2950 Vedbæk
Asialtreparatisn, Aslaltmaterialer, Vinterpolver, Fvgeaslall

Tarco Vej AIS
Ridderslien 38. Pjelsted, 5560 Årop
Aslaitreparatien, Astaltmaterialer, Plet-OB

Glokatiee
Fabriksvej 10-12, 9690 Fjerritslev
Pia stas la II

Pibertes ApS
Svendborgvej 16, 9220 Aalborg Ø.
Pibertee AM2 til astaltreparatien

Autoværn
Dansk Auto-værn
Tietgenssej 12, 8600 Silkeborg
Beton-og slålasteværn

GG Constructian ApS
Soliendalsoej BB A, 9200 Aalberg
SId la er eværn

Kabenhaens AstaltkompaBni AIS
Scandiogade 14, 2450 København SV
Belenavrevære, stationære og Ilytbare + plast Ilytsare

Via Can
Østergade 30 7da3lkast
Stdlavtooære

Håndværktøj m.m.
Gode Ebbesen AIS
Stæremesegdrdsvej 44. 5230 Odense M.
Hdedværktø1,Sektædning. landmdlingsvdstyr

Scan-Visan Danmark AIS
Vestergade 24, 5d71 Søndersø
Diamaetvæ’ktøl. tegeskæring. boring. rræseing

Maskiner Vintervedligeholdelse
Epoke
Askov, 6600 Velen
Salt-eg grvsspredere, seepleve eg Iejemaskiner

Bimas AIS
Helsingtersgade 6,6200 Aarhas N
Laigaard salt-og grvsspredere. seeplove eg lelemaskiner

RREGISTER
Wirtgen AIS
Tavlev Kirkevej 31-33, 7000 Fredericia
Fræsemaskiner, Remremaskreer, Heateranlæg, Betenknesere

Partner Teeknie
Peglesangsallé 14,6600 Vejen
Partner Oanline, snepleve og lejemaskine

Seenningsens Moskintabrik AIS
Tømmerapvej 13-15, 2770 Kastrep
Sallspredere, traktorer, lejemaekreer, seeplove eg græsklippere

Skilte og afmærkningsmateriel
Armato ApS
Nerdlandsve170. 6240 Risskov

Coioor Betina
Stæremosegårdseej 30, 5230 Odense M
Ådervpoe181-83, d700 Næstved

Gode Ekbnsen AIS
Stærerrrssegdrdsve 4d, 5230 Odense Et

Pkanio Contraetors AIS
Vester Allé 1.6600 Velen

Senest AIS
Løvegade 67. d200 Slagelse

PFLUG Vejskiitetabrik
“teeeseoej 7, Aalberg Øst

Striber, stribemaling og vejmarkering
Bnita MaiinB AIS
Elrneallé 2. d760 Vordingborg
Stribemolieg

Doda Ebbesen AIS
Stæremesegdrdseel dd, 5230 Odense M
Premark thermeplaetmarkerirg

Kabanhoens Asfaltkoæpagni AIS
Scaediagade 14. 2450 København SV
Sprabplastic

Laogeiands Kemiske Pobnikker
Le eg ø loe
Malede striber, thermeplast striber

Trafik Produkter AIS
Carlsbergve13d, Postboks 92, 3400 Hillerød
Mercalrn spraylvejstribemalieg, Mercalie Prætab , Termeplanimarkerieg

Phanle Contraetors
Vesler Alle 1,6600 Vejen
Malede striber eg Thermeplast striber

Bool Vejmarkaring
Regvæeget 5.4200 Slagelse
Malede striber, Thermehlasl striber

Superfos Dammann-Laooi AIS
Grendoej 745, 65dt Skodstrep
Spetlies, malede striber eg Ihermeplasl striber

Marios Petersen AIS
Ørbækoej 49, 5863 Ferritsiev, Fyn
Malede slriber, Thermeslast striber

Giaketles
Fabniksoel 10.12.9600 Plerritslev
SIn bematerra ler

Teknisk udstyr
Dansk Auto-Værn
Tietgensvej 12. 6600 Silkeborg
Rendesreirselemenler, Sileelementer mm.

GG Construetion ApS
Setiendalsonj 86 A, 9200 Aalberg SV
Gø et e k 5 I iler

Kabenhaens Astaitkompagni AIS
Scandiagade 14, København SV
Tnerma Jeint Pvgekenslrvktiee

Trafik Produkter AIS
Carlsbergeej 3d, Pvstbeks 92, 3d00 Hillerød
Rækværknr, Idger, led, slvser eg stolper

Via Can
Østergade 30, 7430 Ikast
Bredæk i stdl, geemembram, Geetekstil

WirtBen AIS
Tavlev Kirkevej 31-33, 7000 Fredericia
Præsemaskiner, Remismaskiner, Healeranlæg, Betonknvsere

Fikerteo ApS
Svendborgvej 16, 9220 Aalberg Ø
Fibertea Elephant Geeteeliler

Phanin Contraetors AIS
Vester Allé 1,6600 Vejen, Vejvedligheldelse system IEOBj

Ole Thomsen Vejmaskiner Askoe AIS
Farmeroej 1,Askev, 8600 Skjern
OLETTO Aslaltcentainere

Jens Banteit
Ilderhelm ‘ Berris, 0900 Skjern
OREEFIX + Teesar til jord- eg asfaltarmering samt nresiensbnskyttelse

Traf iktælling
Ole Thomsen Vajmasklner Asken AIS
Farmereel 1,Askov, 6600 Sklnrn
Schvhco håndlerminaler eg BOB programmer

Tunneller og Broer
OG Censtruetion ApS
Setiendalsvet 99 A. 9200 Aalbvrg SV
Ståltennelnør

Via Can
Østergade 30, 7d30 Ikast Slållennelrør

Vejafvandi nq
OG Ganstructian ApS
Seliendalsaej 90 A. 9200 Aalborg SV
Oræn rør

Vejsalt
F. Braste AIS
Lvndleltegdrdsvel 90, 2800 Lyngey

Dansk Salt lIS
Hadsvndvej 17.9550 Mariager
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97350300

42199500
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Trafikministeriets brev af 30.
marts 1990 (j.nr. 90-
521/k373-1) om vejlovens §
104 i forhold til bekendtgø
relse om prisskiltning for
motorbrændstof.

I brev af 7. februar 1990 har
Olieselskabet Danmark
a.m.b.a klaget over kravene
for lysprisskiltets højde og
placering i forbindelse med

Storstrøms Amtskommunes
tilladelse til flytning og udvi
delse af tankanlæg ved ho
vedlandevej nr. 126,
Næstved-Slagelse.
Det fremgår at sagen, at
amtskommunen har givet til
ladelsen på vilkår af, at lys
prisskiltet med maksimum
højde på 0,8 m placeres på
privat grund.
Olieselskabet har anført, at
kravene til skiltningen vil be
tyde, at lysprisskiltet ikke vil
være synligt for de forbikø
rende, og at bestemmelserne
vedrørende prisskiltes letlæ
selighed for forbikørende i
Mononoltilsynets bekendt
gørelse nr. 1-89 om prisskilt
ning for motorbrændstof ik
ke kan opfyldes.
Efter amtskommunens op-

fattelse er kravene til skilt
ningen begrundet i færdsels
mæssige hensyn.
Ministeriet har indhentet ud
talelse af 19. marts 1990 fra
Konkurrencerådet.
Det fremgår heraf, at be
stemmelserne i bekendtgørel
se MT nr. 1-89 skal iagttages
under forbehold af anden
lovgivning.
Konkurrencerådet finder
herefter, at bekendtgørelsen
ikke er i strid med vejlovgiv
ningens regler.
Ministeriet kan oplyse, at
amtskommunens tilladelse til
flytning og udvidelse af tan
kanlæg er givet med hjemmel
i lov om offentlige veje, §
104.
Ministeriet kan endvidere
oplyse, at amtskommunen i

forbindelse med tilladelsen
kan stille betingelser til, at
lysinstallationer, reklame
skilte, vimpler og lignende
skal fjernes eller ændres,
dersom færdselsmæssige el
ler vejtekniske hensyn gør
det påkrævet,
Ministeriet finder, at kravene
til skiltningen er sagligt be
grundet i hensynet til færd
selssikkerheden og dermed i
overensstemmelse med lov
om offentlige veje, § 104.
Ministeriet finder herefter ik
ke grundlag for at tilsidesæt
te amtskommunens krav til
skiltningen og foretager sig
ikke videre i sagen.

Ministenelle
afgørelser

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 AIS
SCANDIAGADE 14 - 2450 KØBENHAVN SV - TLF 31 21 4111

- et led i KAK’s vedligeholdelses-system.


