
Januar 1991

_

\ \\N

Danmarks nye vejmuseum - læs side 2 og 6.

1/91
årgang 68



2 DANSK VEJTIDSSKRIFT NR. 1 • 1991

Dansk
Vejtidsskrift

Sats, reproduktion og tryk:
Grafisk Design, Nørregade 8, 9640 Farsø
Telf. 9863 II 33 . Fax. 986320 15.

Abonnementspris:
Kr. 260,- + moms om året for II numre.

Løssalg:
Kr. 26,- + moms.

Medlem af:

Fesse

Oplag:
1.200 eksemplarer iflg. Dansk Oplagskontrol for perioden
I. juli 1988 - 30. juni 1989.

!ndlæg i bladet dækker ikke nødvendigvis redaktionens
opfattelse.

INDHOLD:
Månedens synspunkt:
Fortsat samarbejde påkrævet 2

Bedre seje for de samme penge 4

Nye regler for akseltryk 6

Sprogø ligger fast 8

3 årigt miljoprojekt
om luftforurening 9

Ny viden om sejtrafik - Indtryk fra temadag 10

Dynamisk overførsel af bremsekræfter
med bevægeligt leje II

Støj fra rumlefelter 12

Stojafskærmning - et idekatalog 12

Avf - Amternes fremtidige
vejprojekteringssystem 15

Vejbelægning og støj IS

Det første spadestik
til Danmarks Vejmuseum 16

Kalenderen 17

For 50 år siden 18

Personalia 20

Trafiksikkerhedsseminar 20

Fredag den 7. december 1990 tog davæ
rende trafikminister Knud Østergaard
det første spadestik til Danmarks Vej-
museum på Farø. Med denne symbolske
handling, der blev Ministerens sidste of
fentlige fremtræden som politisk chef
for Trafikministeriet, blev der sat gang i
et byggeri, hvis 1. etape forventes at væ
re klar til ibrugtagning i juli måned.
1991 bliver hermed året, hvor Danmarks
Vejmuseum konkret vil kunne begynde
at virke for sikringen af den del af kultu
rarven, der har relation til vejene, og
hvor en offentligt tilgængelig udstilling
vil blive etableret. Hensigten med denne
er ikke at fortælle fagfolk, hvad de alle
rede ved i forvejen, men derimod at gøre
»almindelige vejbrugere« opmærksom
me på de ofte besættende spændende
perspektiver i og omkring vejbygning i
fortid, nutid og fremtid.
Danmarks Vej museums enestående pla
cering på Farø - med de vellykkede mo
torvejsbroer som en del af udstillingen -

sikrer et attraktivt og fagligt relevant mi
ljø, der allerede besøges af mange: i 1989
mere end 300.000 mennesker.
Museumskomplekset udformes af den
verdensberømte arkitekt, professor Hen
ning Larsen, der har skabt nogle af de
mest bemærkelsesværdige bygnings-
værker i de seneste ti-år. Det igangsatte
byggeri omfatter som nævnt foreløbig
kun 1. etape på i alt 1500 m2, som forde
les ligeligt på udstillingslokaler, cafeteria
og servicefaciliteter. Det endelige projekt
vil komme til at rumme yderligere 1000
m2, der væsentligst vil blive anvendt til
udstillingsrum.
Fuldt udbygget vil museet komme til at
bestå af en egentlig museumsafdeling
med alle nødvendige udstillingsfacilite
ter. Desuden en kiosk- og cafeteriaafde
ung, der vil være åben for alle trafikan
ter samt en restaurant med tilhørende
møde- og kursuslokaler. Der indrettes
også et »Velkomstcenter« for inden- og
udenlandske turister.
Denne utraditionelle konstruktion vil
sikre Vejmuseet en funktion i nutiden,
samtidig med at der ikke bliver behov
for årlige driftstilskud, idet museets ent
réindtægter samt overskud fra kiosk- og
cafeteriavirksomhed m.v. vil kunne fi
nansiere museale aktiviteter på et højt,
kvalitativt niveau.
Udover at tiltrække de tilfældigt forbi
passerende håber vi naturligvis også at
kunne skabe en attraktion, der vil kunne
blive et udflugtsmål i sig selv. Ved kom-

binationen af fortid, nutid og fremtid vil
Vejmuseet adskille sig markant fra tradi
tionelle museer.
Ved hjælp af skiftende temaudstillinger,
aktuelle særudstillinger og et målbevidst
museumspædagogisk arbejde, vil vi gøre
Vejmuseet til en oplevelse for både børn
og voksne.
Der vil også være mulighed for at eta
blere stadigt skiftende, aktuelle udstillin
ger, ligesom vi vil opfordre relevante
virksomheder, institutioner og organisa
tioner til at gennemføre separatudstillin
ger, demonstrationer og lignende på Vej-
museet.
For at kunne realisere planerne har Vej-
museet købt og overtaget den eksisteren
de motorvejskiosk på Farø samt en tidli
gere saftstation i Fanefj ord på Vestmøn,
ca. 10 km. fra Faro. I den 1000 m2 store
fabriksbygning indrettes der p.t. værk
steder og magasiner m.v.
Hidtil har en kreds af virksomheder med
stærke relationer til vejsektoren skabt
det økonomiske grundlag for at forbere
de opbygningen af Danmarks Vejmu
seum.
Som det vil være fremgået, bliver Dan
marks Vejmuseum imidlertid ikke en
økonomisk klods om benet på vejsekto
ren forstået på den måde, at de fremtidi
ge aktiviteter forudsætter årlige tilskud
til driften.
På den anden side er det forhåbentlig
også indlysende, at museet ikke vil kun
ne udvikle sig og nå det planlagte kvali
tative niveau uden et snævert og kon
stant samarbejde med virksomheder, in
stitutioner og enkeltpersoner, f.eks. i
forhold til opbygning af museets samlin
ger, arkiver og bibliotek, og i forhold til
udstillingsopbygning, bevaringsopgaver,
løbende idéudvikling m.v.
Og i denne sammenhæng behøver vi ik
ke alene fortsat støtte, men også kraftigt
forøget støtte. Jeg håber, at læserne af
Dansk Vejtidsskrift vil tage udfor
dringen op og bidrage med deres eks
pertviden til et samlet resultat, der forhå
bentlig vil blive til gavn og glæde for alle.
Velkommen til samarbejdet - og på for
hånd tak for ethvert initiativ!
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Det nye »belægningskatalog fra Co-
las dækker et bredt behov for teknisk
information om tidssvarende materia
ler til vejbygning.

I et stort antal opslag

-, gives en systematisk be
7 skrivelse af det alsidige pro

duktudvalg fra Colas:
/ Produkternes anvendelses

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

du ktvalg.

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 bLa. er an
vendt Mastif lex.

Aktuel og saglig information
om avanceret veibygning

/

I

i
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Veibygning på et sikkert grundlag
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Vejplanlægning
Ribe amtsråd har siden 1981
gennemført en egentlig lang
sigtet planlægning for belæg
ningsarbej der på amtets egne
veje for netop at sikre sig, at
nyttevirkningen af den i veje
ne bundne investering -

vej kapitalen - kan bevares
længst muligt.

Strategier
Ud fra gældende vejregler
for forstærkning og slidlag
samt erfaringer med belæg
ningers holdbarhed blev der
fastsat nogle strategier - be
lægningstyper og levetider
inddelt efter vejenes års
døgntrafik.
De anvendte strategier er
herefter løbende taget op til
vurdering med henblik på
eventuel revision.
I denne vurdering indgår
blandt andet resultaterne af
den løbende vejinventering,
hvor de anvendte slidlagsty
pers tilstand bl.a. registreres.
Endvidere foretages der for
ud for hvert enkelt asfaltar
bejdes udførelse en indivi
duel vurdering af belægnin
gens tilstand.

Belægningernes nedbryd
ning.
Der er 2 væsentlige faktorer,

der har betydning for en be
lægnings levetid (funktions
periode).

- Vind og vejr og
- Trafikken.

Vind og vejr forårsager en
udvaskning og forsprødning
af belægningen. Bitumen
mister sin elasticitet med der
af følgende nedsat funk
tionsperiode for belægnin
gen.
For at modvirke disse uheldi
ge tendenser udlægger Ribe
amt, jf. førnævnte strategier,
altid OB (overfladebehand
ung) året efter udførelse af
en forstærkningsbelægning.
Herved opnås en forsegling,
der effektivt hindrer vand i
at trænge ned i belægningen,
hvorved den nedbrydende
proces af belægningens bitu
men udskydes og belægnin
gens levetid forlænges.
Det er vigtigt for at opnå den
fulde effekt, at overfladebe
handlingen bliver afdækket
med nyt slidlag forinden
denne bliver utæt. En funkti
onsperiode på 5-6 år synes at
være passende, men må iøv
rigt bero på en konkret vur
dering af belægningens til
stand og trafikmængde i
hvert enkelt tilfælde.
Det bemærkes dog, at vii Ri

be amt anvender OB som
egentligt slidlag på de svagt
trafikerede veje, årsdøgntra
fik under 3.000 køretøjer.

Ved en funktionsperiode på
4-5 år for overfladebehand
lingen, vil løsningen iøvrigt
være udgiftsneutral i forhold
til en løsning uden indskydel
se af OB. Herved er der ikke
taget hensyn til den forlæn
gelse af belægningens funkti
onsperiode, som vi har kon
stateret i Ribe amt.

Trafikkens nedbrydende
virkning på en belægnings
holdbarhed kan vi formind
ske ved dels at sørge for at
vejen har tilstrækkelig bære-
evne, dels ved anvendelse af
gode materialer og omhygge
lig udførelse af arbejdet un
der optimale vejrforhold.

Forbedret GAB 0
I de senere år har vi i stigen
de omfang kunnet konstate
re sporkørte og instabile be
lægninger. Et forhold der
primært kan tilskrives den
stigende og især tunge trafik.

Bedre veje for de samme penge
At afdelingsingeniør Niels Flensburg, Ribe amtskommune.

De glade 60’ere er forbi, også indenfor dansk vejbygning. Vi må nok
erkende, at den stagnation i budgetterne til vejvedligeholdelse, som
vi de senere år har konstateret, er kommet for at blive.
Da vi samtidigt kan konstatere et stigende slid på vore veje som følge
af tiltagende trafik, især den tunge trafik, kan det frygtes, at de øko
nomiske ressourcer, der bliver bevilget til vejvedligeholdelsen, ikke
vil være tilstrækkelige til at bevare den kapital, der er investeret i vore
veje, den såkaldte vejkapital.
Vejvæsenerne anvender idag 45.50% af driftsbudgettet til belæg
ningsvedligeholdelse. Denne procentdel må derfor fremover forven
tes stigende på bekostning af de mere kosmetiske vedligeholdelses
områder. f.eks. renholdelse og græsslåning.
Det er derfor af største vigtighed, at de bevilgede ressourcer til be
lægningsvedligeholdelse anvendes optimalt.

2 3 5 I 8 I 71 8 I 9 10 (II 112 113 14 15 18 Ill 18 119 120 21 22 23 24 25 124 27 128

I 08 1(12 år) I i I IF 08) 1(12 8,) F I°

STRATEGIERNE:
I efterfølgende 5 diagrammer er nærmere redegjort for de
i dag anvendte strategier på landevejene i Ribe Amtskom
mune. Der er anvendt følgende forkortelser for belæg
ningstyperne:

F - forstærkning med grusasfaltbeton (GAB)
OB - overfladebehandling
PA - pulverasfalt
AB - asfaltbeton

Strategi I.
Belægningsfornyelser på landeveje med årsdøgntrafik un
der 1.000 køretøjer.

F: Forstærkningsbelægning af 100 kg/m2 GAB.

Der foretages ingen dimensionering, idet der vurderes at
være andre forhold end trafikmængden, der er afgørende
for bærelagets levetid.

Strategi II.
Belægningsfornyelser på landeveje med årsdøgntrafik
1.000 - 2.000 køretøjer.

1 2 3 4 1 8 7 8 9 10 11 12 13 14 15 18 17 18 19120 21 22123 24 25 28 27 28
F OB (11 år( F OB (11 år) I F 08

F: Forstærkningsbelægning af GAB.

Dimensioneringsperiode 10 år.
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F: Forstærkningsbelægning af GAB.

Strategi III.
Belægningsfornyelser på landeveje med årsdøgntrafik
2.000 - 3.000 køretøjer.

Strategi IV.
Belægningsfornyelser på landeveje med årsdøgntrafik
3.000 - 5.000 køretøjer.

Dimensioneringsperiode 10 år.

En nærmere undersøgelse
har vist, at problemet pri
mært kan henføres til for
skydninger i GAB-laget og
de tykkere slidlag.
For at modvirke disse uheldi
ge tendenser, har vi i Ribe
amt i 1989 og 1990 stillet
supplerende krav til ud
buds- og anlægsforeskrifter
ne for udførelse af GAB 0 på
amtets landeveje, således at
bærelaget bedre kan optage
belastningen fra trafikken.

under lersten, kalksten og
sandsten, må ikke fore
komme i skadelige mæng
der, idet vægtandelen af
disse materialer ikke må
overstige 2%. Volumen
koncentrationen af sten-
materialet, VS, skal være

84%.

F: Forstærkningsbelægning af GAB.

Dimensioneringsperiode 15 år.

Supplerende krav til
GAB 0:

Varmblandet asfaitmate
rialer.
Sigtekurve.
Gennemfald på 8 mm -

sigte < 80%.
Gennemfald på 2 mm -

sigte 30 - 5OWo.

Strategi V.
Belægningsfornyelser på landeveje med årsdogntrafik
5.000 - 8.000 køretøjer.

I i 1 2 31
4

5 7 Sl 410 Iii i .14 (IS lis liv Ill 19 120 21 122 23 .22 25 .26 .27 Ill :29.321
IF 1051)991) I I°I I I 1(129.1) I I I ]05I14811 I “I I

F: Forstærkningsbelægning af GAB.

Dimensioneringsperiode 15 år.

Stenmaterialer.
Min. 50% af stenmateria
le større end 2 mm skal
være knust. (Knusnings
grad 100/0, jf. DS 404).
Stenmaterialer større end
2 mm skal være af grus
gravsgranit, klippegranit
eller tilsvarende og må
indeholde indtil 20%
flint.
Blødere bjergarter, her-

Marshallkriterjer.
Stabilitet 4.500 N.
Forholdet stabilitet/de
formation (S):
6.000 S 1.000.
Hulrunisprocen t.

Hulrumsprocent indbyg
get i middel VL 7%.
Tolerance VL 8%.

Genbrug.
Max. 15%.

VEJAFSTRIBNING . VEJSTRTBEMASKINER . STRIBEMATERIALER . REFLEXMATERIALER
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Til en del af de supplerende
krav kan anføres følgende:
Ved at sikre en høj volumen
koncentration i stenmateria
let, VS, opnår man øget tæt
hed i belægningen, der direk
te kan overføres til øget bæ
reevne.
Det øgede krav til sigtekur
ven skal sikre en bedre korn-
kurve, uden væsentlig sand-
pukkel, således at bærelaget
bedre kan optage de store
spændinger, der primært op
træder i de øvre bærelag.
Der er endvidere fastsat en
øvre grænse for genbrug på
15070, idet der efter vores op
fattelse er en risiko for at den
gamle bitumen ikke fuldt ud
får genskabt sine tidligere
egenskaber ved genbrug.

Gode erfaringer.
Erfaringerne med at forsegle
bærelagene med OB, som
Ribe amt har praktiseret i
mange år på amtets egne

veje, og som konsekvent er
gennemført siden 1981, har
foreløbig resulteret i, at man
ved den løbende vejinvente
ring har konstateret en øget
funktionsperiode for belæg
ningerne.
Med hensyn til en forbedring
af GAB-laget tyder alt på, at
der yderligere vil kunne op
nås en forlængelse af belæg
ningernes funktionsperiode
samt en delvis eliminering af
sporkøringsproblemet.
En nærmere undersøgelse af
tidligere udførte belægninger
bekræfter denne opfattelse.
På en konkret strækning
blev der således i 1971 udlagt
GAB I og samme år OB. I
1977 - inden overfladebe
handlingen blev utæt - blev
der udlagt AB slidlag. Slidla
get, der i dag er tørt med ten
dens til stentab, påregnes
fornyet i 1991, altså efter en
funktionsperiode på 14 år.
Det bemærkes, at bærelagets

kornkurve opfylder de skær
pede krav, som Ribe amt har
anvendt i 1989 og 90, og at
bærelaget fortsat er fuld
stændig intakt uden tendens
til nedbrydning.
En foretagen beregning vi
ser, at de i 1972 og 1977 ud
lagte belægninger svarer til
en dimensioneringsperiode
på 10 år, altså til år 1982.
Ved en dimensionering af
strækningen i 1989 er der
imidlertid konstateret en
strukturel middelrestlevetid
på 10 år, altså en betydelig
længere funktionsperiode.

Konklusion.
Den foreløbige konklusion
med indskydelsen af en for
segling af alle bærelag med
OB, samt udførelse af en
forbedret GAB 0 er, at vi
kan øge belægningernes
funktionsperiode så meget,
at de gennemsnitlige årlige
vedligeholdelsesomkostnin

ger vil falde, altså vil vi få
BEDRE VEJE FOR DE
SAMME PENGE.
Det kan tilføjes, at vi ved li
citationen i 1990 har konsta
teret en merpris på den for
bedrede GAB 0 på ca. 30 kr.
pr. ton.
En yderligere forbedring af
GAB-laget er under overvej
else i Ribe amt, men vil bero
på en økonomisk vurdering
af, hvorvidt vi derved yderli
gere vil kunne nedbringe de
gennemsnitlige årlige vedli
geholdelsesomkostninger.
Endvidere overvejer vii stør
re omfang end hidtil at an
vende åben graderede slidlag
i tykkelsen 40-50 kg/m2.
Herved vil vi formentlig
yderligere kunne minimere
sporkøringsproblemet.

Nye regler for akseltryk
af Luc Werring, EEC kommission Generaldirektør for transport.
Oversat af Steen Nielsen.

Foredrag holdt ved indledningen til den 3. konference vedr. Bæreevne
for veje og flyvepladser holdt i Trondheim 5.7. juli 1990.

»Akseltryk og dæktryk in
denfor fællesmarkedet«.

Mine damer og herrer:
Jeg har med glæde modtaget
invitationen til at tale til Dem
på denne kongres.
Da jeg læste det foreløbige
program, som blev sendt
mig, blev jeg meget impone
ret over det store antal eks
perter som er forsamlet her
og over det tekniske niveau
for de enkelte foredragsserier
og arbejdsmøder. Skønt jeg
er civilingeniør af uddannel
se, er jeg bestemt ikke
specialist som I er, og jeg
gjorde op med mig selv, at

det ville være det mest hen
sigtsmæssige om jeg gav en
afklaring omkring de politi
ske hensigter og lovmæssige
rammer for det Europæiske
fællesskab for såvidt som det
angår vej bygning.

Det Europæiske fællesskab
Først vil jeg sige nogle få ord
om det Europæiske fælles
skab, som sådan.
Den vigtigste hensigt med
den traktat som skabte fæl
lesskabet er udviklingen af et
reelt fælles marked, et områ
de uden indre grænser, hvor
indenfor gods, folk, service
ydelser og kapital kan cirku

lere frit. Som enhver ved, er
dette mål ikke let at realisere
i et fællesskab af 12 uafhæn
gige stater, med hver sin
økonomi-, industri-, social-,
landbrugs- og transportpoli
tik.
Ikke desto mindre er trakta
ten en manifestation af poli
tisk vilje og denne hensigt
blev igen understreget af en
fly udvidende traktat, Den
Europæiske akt, hvori den
klare hensigt, at skabe et fæl
les marked fra 1993 blev un
derskrevet.
Forskellige institutioner in
denfor fællesskabet bidrager
til dannelsen af det fælles

marked, således det Europæ
iske Parlament, Ministerrå
det, EF-Domstolen og den
Europæiske kommission. En
af kommissionens opgaver i
denne proces er at stille for
slag om fælles regler som mi
nisterrådet så må se at blive
enige om. Hvis ministerrå
det, efter at have forhørt sig i
Europaparlamentet, har ac
cepteret de fælles regler skal
kommisionen sikre, at de fø
res ud i praksis. Således kan
Europakommissionen be
tragtes som det udførende
organ for fællesskabet.
Der arbejder omkring 14.000
ansatte fra de 12 medlems
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lande i Europakommissio
nen, hvoraf 35Vo arbejder
med oversættelser til de 9
sprog. De andre ansatte ar
bejder i omkring 25 forskelli
ge sektorer såsom landbrug,
miljø, industri og transport.
Generaldirektoratet for trans
port, som jeg arbejder for,
tæller omkring 160 ansatte.
For øjeblikket arbejder kun
3 med teknologien vedrøren
de landtransport. Dette em
ne er imidlertid temmelig
omfattende idet det omfatter
sikkerhed ved vejtransport,
teknisk inspektion af køre
tøjer, dimensionen af contai
nere, fartskrivere og sty
ringssystemer, regler af hen
syn til vejenes omgivende mi
ljø og endelig maksimal be
lastning og dimensioner for
lastbiler. Så man vil forstå,
at vi ikke er overbemandet.

Akseltryk
Efter denne indtroduktion
vil jeg nu vende mig mod
emnet Akseltryk i EEC, som
naturligvis er det mest inte
ressante for Deres møde. Ef
ter mange års diskussion i rå
det af trafikministre blev der
i december 1984 vedtaget et
Direktiv for belastninger og
dimensioner af tunge tran
sportkøretojer (85/3). De en
kelte landes regler er stadig i
kraft, men for akseltryk på
køretøjer som kører i andre
EF-lande gælder et særligt

sæt regler, de såkaldte Direk
tiver.
Et direktiv er et lovligt in
strument for fællesskabet
som skal indarbejdes i de en
kelte medlemslandes regel-
sæt.
Dette Direktiv 85/3 fastsæt
ter maksimal tilladelige vægt
og dimensioner som skal til-
lades af alle medlemslande.
Med andre ord: intet køretøj
med mindre dimensioner el
ler lavere belastning end de
der er nævnt i Direktivet,
kan forhindres i at køre
rundt indenfor fællesskabets
grænser. Men indenfor de
enkelte landes egne grænser
kan de enkelte medlemslande
stadig tillade højere vægte og
større dimensioner og det er
endda muligt for to nabolan
de, at tillade køretøjer med
større belastning end anført i
direktivet at passere henover
disse landes grænser.
Direktiv nr. 85/3 indeholder
adskillige forslag som skal
være indarbejdet i de enkelte
landes regelsæt på forskellige
datoer. For eksempel skulle
reglen for dimensioner af kø
retøjer være i kraft fra den
1.7.1986 og fra samme dato
totalvægten af 5 og 6 akslede
vogntog (40t) samt totalvæg
ten på ikke trækkende aksler
(lOt) tandem aksler (1 l-20t,
afhængig af afstanden mel
lem de enkelte aksler i bogi
ens o.a) og for triple aksler

(21-24t) på trailere og semi
trailere.

11,5t p trækkende aksler
I 1986 blev en meget vigtig
tilføjelse til Direktiv 85/3
vedtaget af Rådet efter me
get lang diskussion (Direktiv
86/360). Det fastsætter den
maksimalt tilladelige vægt på
den trækkende aksel af 5 el
ler 6 akslede køretøjer. Fra
1992 skal medlemsstaterne
tillade 11 ,5t på disse køretøj
ers trækkende aksel.
Da denne beslutning blev
gjort af transportministrene i
1986 blev der pålagt kom
missionen en hensigtserklæ
ring, at se på muligheden for
at reducere vejsliddet gen
nem vejskånende elementer
på køretøj erne og om muligt
at fremsætte forslag på dette
område. Hensigtserklærin
gen blev specificeret ud i, at
der skulle tages hensyn til
følgende faktorer: dæk,
dækkenes kontakttryk, hjul-
ophæng og dæmpningssyste
mer.
Kommissionens serviceorga
ner indledte en undersøgelse
af disse emner og konklude
rede, at der er brug for mere
forskning. I den hensigt er
der givet bevillinger til mo
delforsøg i 1:1 på prøveba
nen i Nantes. Jeg har i pro
grammet for konferencen
set,at dette projekt vil blive

diskuteret med de andre del
tagere.
Ikke desto mindre blev der i
Transportministerrådet truf
fet følgende beslutning i
marts 1989 på kommisionens
forslag:

- max belastning på træk
kende aksel for 2, 3 og 4
akslede køretøjer: I l,5t

- max belastning for bogie
aksler 11,5 -18 eller I 9t
når der anvendes pneu
matisk trykudligning og
tvillinghjul

- totalvægt af 2, 3 og 4 aks
lede køretøjer enten som
enkeltkøretøjer eller som
del af et vogntog: 15, 25
(26) og 32t (med luftaf
fjedring og tvillinghjul)

- totalvægt af 2+ 2 akslede
vogntog 36t eller 38t (luf
taffjedring og tvilling-
hjul),

- bestemmelser for vægt og
størrelse af busser og
langtursturistbusser også
omfattende bybusser (l8m
lang, 26t)

Den højest tilladelige vægt af
4 akslede køretøjer har for
tandembogier en hjul af
stand formel som begrænser
til 5t pr m. Man kan forestil
le sig, at denne regel er puttet
ind specielt for at forebygge
mod koncentrerede belast
ninger på broer.

DYNATEST PMS
VEJVEDLIG EHOLDELSE

10 års erfaring med Pavement Management
på de danske amtsveje

Dynatest Engineering A/S . Krogholmgaardsvej 4A . 2950 Vedbæk . Tlf. 428902 11



8 DANSK VEJTIDSSKRIFT NR. 1 .1991

Ophængningssystemer
Det blev besluttet, at fælles
skabet indenfor kort tid ville
fastsætte standarder for op
hængningssystemer som må
formodes at være lige så go
de som luftaffjedring for at
undgå design af ophæng
ningssystemer, som der må
skrides ind overfor.
Til grund for denne beslut
ning, blev det taget i regning,
at hvis en aksel havde tvil
lingmonterede dæk og luft-
affjedring - eller noget som
er ligeså skånsomt for vejen,
ville den medføre mindre
skade, og derfor kunne tilla
des en højere tilladelig be
lastning. Maksimal belast
ning på den trækkende aksel
er dog stadig fastsat til 11,5t
efter 1992 uden betingelser.
På samme tid blev ønsket fra
1986 gentaget, at kommissio
nen fik bemyndigelse til at
stille forslag til vejskånende
design.
Vi er nu kommet et år nær
mere, tiden er ved at være
presserende. Politiske beslut
ninger tages sommetider før
forskningsarbejdet er afslut
tet for at opnå kompromiser.
Skønt al den nødvendige
forskning endnu ikke er til
gængelig, vil kommissionen
foreslå:

a. En teknisk definition af
ophæng som kan ligestil
les med luftaffjedring og
som skulle give samme
fordele. Denne definition
baseres på egensving
ningstid og dæmpning for
ophængningssystemet
(lav egenfrekvens og stor
dæmpning o.a)

b. En forskrift om, at hju
lets kontakttryk ikke må
være større end 8 bar.
(0,8 MPa o.a)

c. En forskrift om, at for al
le nye køretøjer som tages
i brug efter en vis dato
skal også den trækkende
enkelaksel på l1,5t være
udstyret med luftaffjed
ring eller noget son er li
geså godt. Hvis dette ikke
er tilfældet vil vægten på
den trækkende aksel blive
begrænset til lO,5t.

Det sidste forslag skal ses
som svar på. gentagne øn
sker fra trafikministrene
om at gøre køretøjerne
mere vejskånende. Kom
misionen ser i denne for
bindelse et »blødt« op
hæng som det mere pro
bate middel. Hvis dette
forslag godkendes, vil de
trækkende aksler som
blev taget i brug før for-

slagets ikraftræden selv
følgelig stadig kunne køre
med stift stålophæng af
den ll,5t tunge trækken
de aksel. Men alle nye
trækkende aksler skal ud
styres med luftaffjedring
eller ligeså vej skånende
ophæng, hvis ikke de vil
have den tilladelige vægt
reduceret til 10,5t.

Ensartede regler i 1993
Jeg har netop fremlagt vore
planer og det kan tage tid før
sådanne forslag føres ud i
livet. Det er klart at et redu
ceret vejslid er vigtigt for po
litikerne, navnlig i lande,
hvor frost spiller en rolle for
vej enes nedbrydning og hvor
trækkraften ikke betyder så
meget som på bjergrige egnes
stærke stigninger.
Jeg ønsker ikke at fremstille
det sådan for jer, at alle be
slutninger skal tages før al
den nødvendige forskning er
til stede. Navnlig skulle man
fortsat gøre sig overvejelser
over forskellige dynamiske
belastningers påvirkning af
vejbanen, men tiden er ved
at løbe ud og vi ser frem til
ensartede regler i 1993. Jeg
håber, at I videnskabsmænd
vil have opnået så store
fremskridt i mellemtiden, at

beslutninger om akseltryks
grænsen for forskellige op
hængningssystemer kan
foretages på videnskabeligt
grundlag.

Afslutning
Mine damer og herrer, jeg
erkender, at det ikke er let at
kommunikere EF regler i de
tailler til jer. Jeg har forsøgt
at give et overordnet indtryk
uden for mange tal, men jeg
er villig til at gå i detailler,
hvis I har spørgsmål. Mit
budskab skulle være, at en
fortsat dialog mellem forsk
ning og tekniske myndighe
der i jeres lande og indenfor
fællesskabet er nødvendig,
fordi det er i vores allesam
mens interesse, at vi er op
mærksomme på de nye ting
der udvikles.
Jeg tror denne konference er
et meget godt eksempel på et
positivt bidrag til den dialog.
Tak for Deres opmærksom
hed.

Sprogø ligger fast
Kort- og Matrikelstyrelsen
(KMS) har den sidste måneds
tid gennemført det såkaldte
hydrostatiske nivellement
mellem Sjælland og Sprogø,
som før har været omtalt i
»NFS«.
Bag den fine betegnelse gem
mer der sig et meget simpelt
princip. Man har »blot« rul
let en slange ud mellem de to
øer og så målt, hvor højt
vandet står i hver ende.
I teorien skulle man så kunne
trække en perfekt vandret li
nie mellem de to vandspejl,
men sagen er noget andet. På

grund af den store afstand (i
dette tilfælde 6-7 kilometer)
kan der udmærket være for
skel på lufttryk og tempera
tur i hver ende af slangen,
hvilket giver en forkert må
ling, hvis man ikke indretter
sine måleinstrumenter her
på.
Desuden er det nødvendigt,
at slangen er fyldt med en
væske, der ikke indeholder
luft, Her bruges specialfrem
stillet vand fra Tuborg. Og
endelig skal slangen være så
stærk, at den både kan holde
til vandtrykket i Storebælts

dyb og ikke brække under
udlægningen eller på grund
af de knæk, der nødvendig
vis må være på ruten.
De foreløbige resultater af
nivellementet viser, at der
praktisk talt ikke er sket no
gen forskydning af de gamle
målepunkter siden der sidst
blev nivelleret mellem Sjæl
land og Sprogø for over 50
år siden - målingerne, der se
nere er blevet suppleret med
satellitmålinger. Der har
højst været tale om en for-
skydning på 1/10 mm på års
basis.

KMS er nu i gang med at må
le mellem Sprogø og Fyn.
Det er EF, der betaler kost-
prisen for at få målt mellem
Sjælland og Fyn, men A/S
Storebælt betaler - ca. 1,5
millioner kroner - for afstik
keren til Sprogø.
Det sker for at få en helt nøj
agtig pejling, når de fire tun
nelboremaskiner, der borer
østtunnelen, med 10 centi
meters nøjagtighed skal mø
des under Storebælt.
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Der er i Danmark en stigende
bevidsthed om alvorligheden
af trafikkens luftforure
ningsmæssige konsekvenser.

luftforureningen med stoffer
som CO2 reduceres, da dette
er en af de såkaldte drivhus
gasser. Der dannes CO2 ved
al afbrænding af fossilt
brændstof, hvilket betyder,
at trafikken også bidrager til
den globale luftforurening.

Baggrund.
Regeringen har i maj 90 ud
arbejdet en transporthand
lingsplan for miljø og udvik
ling, der peger på, hvordan
Brundtlandkommissionens
anbefalinger kan realiseres.
Her påpeges det bl.a., hvad
der bør gøres i forhold til
vejtrafikken.
Luftforureningen fra trafik
ken har ligeledes en lang
række andre effekter på mil
jøet. Der kan både lokalt på
den enkelte vej samt regio
nalt være tale om sundheds-
effekter på mennesker, ma

terialeskader på bygnings-
værker samt indgreb i de
økologiske systemer.
Disse forhold er den over
ordnede baggrund for at på-
begynde et projekt med te
maet vejtrafik, luftforure
ning og Brundtland. Projek
tets formål er bredt beskre
vet at indsamle den eksiste
rende viden om trafikkens
Iuftforureningsmæssige kon
sekvenser, samt at bearbejde
denne viden, således at den
kan anvendes i praksis af
trafik- og vejplanlæggere.

Formål.
Det er ligeledes formålet at
udvikle nogle sæt af målsæt
ninger på luftforurenings
området, og undersøge hvor
ledes de kan opfyldes på
vejtransportområdet, herun
der at udvikle og vurdere
mulige trafikale virkemidler.
Den primære indsats i pro
jektet ligger på trafiksiden,
hvor der skal udvikles regi
streringsmetoder, bereg
ningsmodeller og planlæg
ningsværktøjer, der mulig
gør, at luftforurening kan
medtages som en væsentlig
faktor i trafikplanlægningen.
Projektet opdeles i 3 hoved-
faser, der hver især gennem-
arbejdes over ca. 1 år.

Faser.
I første hovedfase udarbej
des der på grundlag af et ht
teraturstudie en oversigt over
alle kendte effekter af luftfo
rureningen fra vejtrafikken.
Der udarbejdes som en sta
tus en generel vurdering af
omfanget af de forskellige
luftforureningsproblemer fra
vejtrafikken i Danmark.
Denne status danner bag
grund for den efterfølgende
diskussion af målsætninger
og grænseværdier (anden fa
se) samt af konkrete tiltags
muligheder (tredie fase).

3 årigt miljøprojekt om
luftforurening
Hans Bendtsen. Vejdirektoratet, trafikforskningsafdeling på Vejdata
laboratoriet.

I efteråret 1990 starter Vejdatalaboratoriet et nyt 3 årigt miljøprojekt,
der gennemføres som en licentiatstudie i samarbejde med Institut for
Veje, Trafik og Byplan på Danmarks Tekniske Højskole.
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Ny viden om vejtrafik
- Indtryk fra temadag.
Af civ.ing. Steen Lauritzen, Vejdirektoratet, Vejdatalaboratoriet.

Den 26. nov. 1990 afholdt Vej-EU og Vej- og Byplanforeningen i fæl
lesskab en temadag om vejtrafik. Formålet med temadagen var gen
nem korte indlæg med efterfølgende spørgerunde, at give trafikspeci
alister aktuel viden om forsknings- og udviklings- og pilotprojekter
inden for temaet vejtrafik. Der er planlagt afholdt flere temadage med
mere specifikke emner inden for vejtrafik.

Trafikøkonomiske
vurderingsmetoder
Steen Leleur, DTH, rede
gjorde for udviklingen i an
vendelsen af vurderingsme
toder i de seneste årtier. I
1960’erne var det costbenefit
metoder til at finde optimale
løsninger, der var inde i bille
det. I 1970’erne var det cost
effectiveness, hvor miljøpa
rametre og ikke-økonomiske
forhold blev inddraget. I
1980’erne var det multikrite
riemetoden, hvor man foku
serede på de kritiske para
metre i modellen.
På Institut for Veje, Trafik
og Byplan har man udviklet
to pc-værktøjer til vurdering
og rangordning af nye vej
projekter. Vejtypevalg
modellen beregner under de
givne forudsætninger for en
serie af vejtyper i hvilket
ADT-interval, hver enkelt
vejtype er optimal. Man har
herigennem således et værk
tøj til at vurdere følsomhe
den ved forskellige scenarier
for trafikudviklingen på den
pågældende vej.
En anden model, WARP,
rangordner en række for
skellige vejprojekter ud fra
en vægtning af de parametre,
der indgår i modellen. Mo
dellens stærke side er, at
vægtningen mellem de for
skellige parametre let kan
ændres af brugeren, hvorved
fås en ny rangorden mellem
projekterne. For brugeren er
det herefter let at se de enkel
te projekters følsomme para

metre. F.eks. får man svar
på, hvorledes rangordenen
ændres, hvis man hhv, læg
ger stor vægt på miljøfor
hold og trafikøkonomiske
forhold. Modellen kan der
for benyttes til at udpege
klart gode og klart dårlige
projekter samt projekter, der
stort set er lige gode.
Steen Leleur lagde vægt på,
at en pc skal bruges til orga
nisering af data. Komplekse
problemer kan kun løses af
den menneskelige hjerne.
Knud E. Andersen, Vejdi
rektoratet, omtalte anven
delsesområderne for vurde
ringsmetoder i Vej direktora
tet: Vejalternativer, priorite
ring, vejtypevalg, belæg
ningsvalg, valg af trafik
afvikling ved vejarbejder. De
parametre, der indgik i vur
deringen var tidsomk.,
kørselsomk., luftforurening,
drift og vedligehold, land
brugsforhold, støj, barriere
og oplevet risiko. En effekt
der nu også bliver inddraget
er prisfald på ejendomme på
grund af støj fra nye vejan
læg.
Knud E. Andersen optalte
et eksempel fra renoveringen
af belægningen på Helsing
ørmotorvejen, hvor den ene
kørebane blev spærret helt
af. Den anden blev omstribet
fra 2 kørespor til 3 reversible
spor, således at der var to
spor til rådighed for trafik
ken i den mest befærdede
retning. Dette system inde-
bar en meromkostning for

Vejdirektoratet på 1 mio.
kr., hvorimod trafikantbe
sparelsen blev beregnet til 3,5
mio. kr.

Vurdering af trafikmiljø
Henrik Værø, Institut for
Veje, Trafik og Byplan,
DTH, redegjorde for hvorle
des bymiljøet for en lokalitet
kan kortlægges. Dataind
samling er meget ressource
krævende. Derfor er det af
stor vigtighed dels at vide,
hvor få data man i virkelig
heden kan nøjes med, dels at
udnytte eksisterende data
fuldt ud.
Han lagde stor vægt på an
vendelsen af beregningsme
toder evt, suppleret med
kortvarige målinger, frem
for gennemførelsen af et om
fattende måleprogram. Ved
hastighedsmålinger angav
han en måleperiode på 10
min, som tilstrækkelig. Ved
trafiktællinger var 20 min.
tilstrækkeligt. Ved ÅDT var
der en usikkerhed på 10-20
procent for motortrafik, 30
procent for cykeltrafik.
I forbindelse med projekter
til reduktion af støjbelastnin
gen, nævnte han, at det ikke
er tilstrækkeligt blot at se på
reduktionen i dB(A). På bag
grund af interviews er der
udviklet en genekurve, som
angiver sammenhængen mel
lem trafikstøjniveauet og ge
nens størrelse i form af en
genefaktor. Geneformind
skelsen af en reduktion på 5
dB er væsentlig større ved

højt støjniveau end ved lavt
støjniveau. Derfor er det
især vigtigt at reducere de
høje niveauer.
Henrik Værø foreslog tilsva
rende en genekurve for luft
forurening, hvor genen ud
trykkes som den andel af ti
den, hvor grænseværdien for
det aktuelle stof overskrides.
Under den efterfølgende di
skussion blev det nævnt, at
man i højere grad bør supp
lere de tekniske beregnings
metoder med interviews og
spørgeskemaundersøgelser.
Disse kan give svar på, hvor
dan mennesker opfatter tra
fikmiljøet, hvilke faktorer
der opfattes som væsentlige
m . v.
Bent Voss, Planstyrelsen, re
degjorde for det igangværen
de arbejde. Dette omfatter
vejledningsmateriale til kom
muner med henblik på udar
bejdelsen af lokale trafik- og
miljøhandlingsplaner. Vej
ledningen baseres bla. på
miljøministerens bypolitiske
redegørelse (1987), Færdsels
sikkerhedskommissionens
betænkning (1988) og rege
ringens transporthandlings
plan (1990).
Planstyrelsens meget brede
opfattelse af miljøgener om
fatter de mere kontante fak
torer som støj- og luftforure
ning samt de »bløde< som
barriereeffekt, byrumsforrin
gelser og mindskede aktivi
tets- og oplevelsesmuligheder
for den enkelte.
I de nærmeste år vil der sam-
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veje til grundejere
Vedligeholdelse af støttemur
Retablering efter ledningsarbejder
Eksprop. af privat fællesvejs
tilslutning til offentlig vej
Grænse mellem privat ejendom og
ikke udmatr. offentlig vej

Nr. Side Orientering om vejarbejde ved
i 25 tilladelse til nedlæg. af ledning

Vintervedligeholdelse og renholdel
i 25 se at armerede græsrabatter

Fjernelse af alle adgange til hldv.
ved udstykning

9 15 Bidragsfordeling efter frasalg af
landbrugsjord
Krav til varesalg ved tanktilladelser
Opgivelse af tanktilladelse

10 22 Overtagelse eller eksprop. ved
nægtelse af adgangstill

10 34 Vejlovens §104 i forhold til bek.
12 22 om prisskiltning

12 21 Måleteknik
Matriklens overgang til EDB
Fotogrammetri ved vejbygning.
Præcionsmålinger (1) -

2 19 instrumenter og metoder
Måling ved Storebælt

2 18 Videooptagelser af vejnettet
2 18 Nykoordinering af planfikspunkter

Præcionsmåling (2)

3 18 Månedens synspunkt
Hvor er de miljøprioriterede veje i

8 20 VD’s handlingsplan
Passiv eller aktiv sikkerhed for

8 20 motorcyklister9
Danmarks vejbygning ved

9 46 skillevejen
Hvorfor ændre vejbestyrelses

9 47 forholdene
10 21 Synspunkt om bilen i byen
10 34 Bæredygtig trafikudvikling

Trafikhandlingsplanen
Kvalitet
Digitale kort

1 22 Trafikulykker med børn - hvem har
skylden

4 48 Vintertjeneste

Nye anlæg
10 31 Ny landevejsforbindelse mellem

Vamdrup og Lunderskov
Landanlæggene ved Storebælt

2 1 Status for arbejdet på Storebælt 1.
april1990

8 1 Ind læg - Åbning af omfartsvej ved
Ringsted
Indlæg i bladet om motorvejen

3 32 Vejle-Horsens
4 24 Åbn. af motorvejen Vejle-Horsens

Rapport fra åbning at omfartsvej
ved Ringsted
Åbning af motorvej Rønnede-Udby.

3 36 Indlæg i bladet om motorvejen
3 39 Rønnede-Udby
3 42 Åbning af Sebbersundvejen

Utraditio. finansiering af vejanlæg.
4 11

Nyt fra amterne
Tunge transporter
Vejkatal. 1990-1998 i Vestsjæll. Amt

Nyt fra leverandører
Når afdækningen skal være
usynlig
DENSIT kom paktbeton
Svenningens Maskinforretning A/S
Trafiksanering med

4 10 genbrugsgummi
Styrings- og overvågningssystemer
for signalanlæg
Geonet til amering af belægninger

1 19 Kommune udvikler bom til
1 28 stisystemer
2 19 Nyt system til manuel trafiktælling

BRIDBESTONE udvikler nyt
2 24 bindemiddel til asfalt

Dansk know-how til styring at
3 35 danske veje

Nyt, lyst tilslag til slidlag
4 20 Asfaltreparation i Esbjerg Lufthavn

v. MIN l-RECYCLING
10 31 Japan marked for eksport at

know-how om trafiksikkerhed
10 32 Vejprogram til styring af

vintertjeneste og rer,ovation
11 19
11 19 Nyt fra Vejdirektoratet
11 22 40°/b overtræder groft

fartgrænserne
12 12 Færre uheld trods kraftig

trafikstigning
12 28 Eksportfremstød i Malaysia

Hvad laver ØSA
Nyt om motorvejsbyggeriet

10 4 Oplysning om rejsetider
10 8 På vej ind i 90’erne

Motorveje i Vendsyssel
10 17 Vejdag9o
10 26 VD som pletfjerner
10 35 Tankstationer på motorveje
12 8 Vejledning - asfaltarbejder
12 13 Vejdirektoratet viser vintervejen

Personalia
Ove Moss, 25 års jubilæum

-i 2 Bent Arne Sørensen,
25 års jubilæum

2 2 Carl Erik Vinter, 25 års jubilæum
Erik Laursen, 50 år

3 2 K. P. Nygaard Knudsen,
25 års jubilæum

4 2 Lars Bach, 50 år
5 2 N. P. Kjær. 25 års jubilæum

6/7 2 Mogens Fejer, nekrolog
8 2 Carl Viggo Lose, pension
9 2 Carlo Hansen, jubilæum

10 2 Henning Jensen, jubilæum
J. Godrum-Overgaard, 50 år

11 2 Mogens Vilheimsen, 60 år
12 2 Poul Hansen, pension

Thorkild Randlev Jensen, jubilæum
E. Kjemtrup, 45 års jubilæum
Peter Johansen, nekrolog

1 26 Jørgen Herbert Hansen, 50 år

2 11 HansBremholm,5Oår
Ole Tilm,jubilæum

4 22 Erik Aggerholm, 50 år
Hans Eigil Jensen, 50 år
E. Kjemtrup, pension
Niels Væver Myrup -25 årsjub

Planlægning og projektering
Nye forbehold for anlægsgartnere. 9 21

Trafik og miljø
Vejtrafikkens luftforurening
Trafiksikkerhed i Vinderup og
Skærbæk
Vurdering af vejanlægs virkning på
miljøet (VVM)
Luftforurening fra bilerne tages
alvorligt i Holland

Traf ikplanlægning
20 år med zonesystem i Göteborgs

220 City
3 40 Trafikstyring i Aalborg midtby .

4 21 90’ernes bytrafik - konference
1990.03.26

5 34 90’ernes trafikplanlægning
Trafikforholdene i centerområder i

5 36 større danske byer
6/7 32 Bilen og byen - eksempler fra

udlandet
9 42 Rundkørsler - indtryk fra møde
9 42 øst- vest trafikmodellen

Transporthandlingsplan - et
9 47 alternativt oplæg

Planlægning - rapport fra seminar
9 49 På cykel fra Skagen til Gedser .

9 49

11 14

12 19

12 20

2 21

2 21
3 28
3 28
3 28
3 28
3 28
8 26
8 26
8 27
9 36
9 36

12 21

i 26

2 22
2 22
2 22

2 22
2 22
2 22
3 42
5 38
5 38
5 38
5 38
5 38
5 38
5 38
8 21
8 21
9 46

10 33
10 38
11 22
11 22
12 23
12 23

5 20

6/7 0
6/7 19

6/7 30
8 15

8 16
9 27

11 20

4 12

5 35
6/7 8

8 22
12 20

3 29
9 29

4 29

6/7 24

6/7 34

11 10

54
59

5 14
5 18

5 23

5 29
5 37

6/7 14

84
8 25
9 25



Traf iksanering
Erfaringer fra miljøprioriterede
gennemfarter
Fra gennemfart til HENSYNSFART
i Svinninge

Trafiksikkerhed
Færdselsundervisning og propa
ganda - sikkerhedsfremmende?
Sikre skoleveje i Odense
Lokal kampagne om trafiksignaler.
Trafiksikkerhedskampagner i
Viborg Amtskommune i 1990
Uheld-1989
Færdselssikkerheden i København
Lokale trafiksikkerhedskampagner
AVF-seminar
§40 gaders sikkerhed -2. del
Trafiksikkerhedsarbejdet kræver
stadig mere viden
Højere hastigheder i Jylland
Trafikulykker med børn - hvem har
skylden9
Indtryk fra USA -

uheldsbekæmpelse
Lavere fartgrænser i Sverige gav
god effekt
Sikkerhedsmæssig effekt af 4
cykelruter

Andersen, Ole

Asger-Olsen, Gert
Bach, Ole

Bager, Dirch H
Bendtsen, Hans

Bertelsen, Jørgen. G
Boller, Johan
Boye. Erik

Bredmose. Kell
Bremholm, Hans
Bäckst rem, Gösta
Carstensen, Allan
Clausen. Niels Ulrich
Dinesen, Gunnar
Duus, Holger
Elvik, Rune
Engel, Ulla

Engholmer. Ove R
Falk. Stig
Flyvbjerg, Bent

Foghsgaard. Anders
Frdlich. Jan

Gautier, Erik
Gildsig, Jørgen
Gormsen, Hans
Guldager, Ole
Gate, Arne
Hagerup, Frank

Hansen, Finn
Harthøj, Benny
Hedegaard, Connie
Helledie, Grethe
Hemdorff, Stig
Henrichsen, Anders
Herrstedt, Lene
Holm, Kai
Horsted, Axel
Høj, Jacob

Traf ikteknik
Signalovervåg. i Frederiksborg Amt

7 Den intelligente vej
Transyt - et EDB-program til grønne

4 34 bølger
Indtryk fra USA - trafikteknik
Effekt af automatisk overvågning
af trafiksignalanlæg
Moderne trafikstyring
Ny vigepligtsafmærkning

Udlandet
Indtryk fra Island-i
Indtryk fra Island -2

Vejbefæstelser
Valg af belægning
Traditionel vejbeton
Betonveje i andre lande
Dimensionering af belægninger
med betonbelægningssten
Tromlebelægninger- en ny

ii 16 mulighed
Kvalitetssikring af

11 23 betonvejsbyggeri
Stabilbeton

11 28 Belægningssten og fliser
Kommentar til artikel om

12 24 betonbeIægninger

Nr. Side

Forfatterregister

10 17 HøgSbro, Kirsten-Elisabeth
12 13 Jacobi, Ole

3 42 Jacobsen, Hans Jul
5 14 Jacobsen,Uffe

12 24 Jensen, Jørgen
3 26 Jensen, Ole
4 29 Johannessen, Niels Chr

11 10 Johansen, Gert
ii 4 Just, Lise

5 36 Justesen, Chr
21
81

10 23 Jørgensen, Else
4 34 Kaas, H. Elkjær
8 15
1 16 Kjeldgaard. Poul
2 3 Kjær. Niels Peter

6/7 36 Kjærgård. Jens
10 23

9 20 Klein, Ole
1 3 Lahrmann, Harry
8 10
8 18 Larsen Flemming
5 35
5 4 Larsen, Jens Erik
5 18 Larsen. Liselotte

6/7 2 Lauridsen, Ib
10 8 Lauridsen. Jørn
10 21 Lauridsen, Steen
10 35 Ledgaard, Kirsten
10 12 Ludvigsen. HenrikS

6/7 8 Lund,Hans
9 30 Lützen, Jens
4 34 Madsen Jørgen

12 8
4 34 Magelund, Lykke

6/7 30
2 19 Miklos, Peter
2 18 Milner, Per
5 2 Møller, Ole
5 9 Nielsen, Erik
8 9 Nielsen, Per Olaf
3 22 Nielsen, Peter
i 7 Nielsen, Vagn

10 26 Nielson, O.B
9 15 Nystrup, Per

6/7 24 Pedersen, Esben

Aktuelt om asfalt - mødereferat -

1 16 Belægningsnedbrydning og
4 14 vedligeholdelsesrutiner

Stålfalt - Status på et stærkt
5 25 slidlagsalternativ
9 50 Bitumenemulsioner

Nye bærelags- og slidlagstyper .

10 12 Overfladebehandling
11 7 Polymermodificerede asfaltslidlag
12 20 Asfaltindustriens Vejforsknings

laboratorium

Vejhistorie
Dansk Vejhistorisk Selskab,
Generalforsamling
Medlemsmøde- 100 år med asf alt
Strid om landevejene -også i 1842
Damptromle symfoni og tromle-
fører strategi
Christian IV’s kongevej dukker op
Gamle danske milepæle- boganm.

Vejvedligeholdelse
Kommunal vej- og
vedligeholdelsespolitik
Kvalitetsstyring af almen drift -

et forsøg

Vintervedligeholdelse
Glatførevarsling - status

Pedersen, Helle Huse
Pedersen, Jens Erik B

Pedersen, Søren Kølster

Ranfelt, Jens W
Rasmussen, Jette
Rasmussen, K.A

Rønsbro, Erik
Rørbech, Jens

Salusjärvi, Markku
Schiøtz. Otto
Schumann. Keld
Schøtt. Poul
Sennik, Fin
Skovløkke. Rolf
Spolander, Krister
Steen, Ole
Studstrup, Frank
Thagesen, Bent

Thau. Mikael
Thomsen, Erik
Thomsen, Jytte
Thomsen, Lars Krogsgaard

Thorn, Karsten
Thost, Per

Tøfting, Svend

Vammen, Jørn
Vinding, Ib

Waagstein, Eigil
Wedel, Jørgen

5 18

94

9 12
9 22
9 30
9 32
9 37

9 48

i 26
3 42
4 14

9 44
11 4
12 22

13
i 14
23

5 33
89
8 10

8 11
8 18

9 20
9 29

6/7 4
8 28

33
38
3 11

3 15

3 20

3 22
3 26
3 37

5 17

12 22
10 2
42
82
3 37
84

11 7
6/7 34
10 4
38
3 11
3 20

6/7 24
5 18
8 20
4 14
4 48
9 50

11 23
10 26
23
5 34
5 23
5 29
9 25
9 20
1 16
1 22
5 25
2 11

12 24
9 20
2 11
4 29

11 10
11 2
11 16

9 12
42

12 24
9 48
9 32
9 44
92
3 29
9 22
9 37

6/7 36

10 23

12 4

84
1 26

6/7 19
11 20
12 20

3 36
5 33

6/7 32
3 18
3 15
5 17

10 35
12
2 18
9 20

6/7 34
59
8 22

10 35
22
9 20
4 34
8 25

6/7 4
8 28
94

12 4
84
13
5 37
8 10
8 18

6/7 36
3 32
4 24
4 11
4 12
4 14
8 11
9 27
1 16
32
33

6/7 14
42



Annoncer

AIS Jens Villadsens Fabrikker
Nørreskovbakke 1,8600 Silkeborg
Aalborg Portiand
Rørdalsvej 44, PB 165,9100 Aalborg
Aksel Jensen Fiirgàrde ApS
Industrivej 6, 8680 Ry
B. Højlund Rasmussen
Nørregade 7A, 1165 København K
Colas Vejmaterialer AIS
Kongevejen 153,2830 Virum

Coulour Ref lex
Stæremosegårdsvej 30,
5230 Odense M
Danpak Danmark
Vassingerødvej 89-91, 3540 Lynge

Dansk Shell AIS
Kampmannsgade 2, 1604 Købh. V
DEA v. Mogens Welling
Kusvierparken 13, 2800 Lyngby

Dr. Margrethe Hallen
Vestre Ringvej 101,7000 Fredericia
DSS l/S
Rugårdsvej 206, 5464 Brenderup
EB.Trafik Systemer AIS
Stamholmen 193, 2650 Hvidovre
Enemark
Lyngager 11,2600 Glostrup

ER-Electric
Vejlevej 123, 7000 Fredericia

Fibertex ApS
Svendborgvej 16, 9220 Aalborg Ø

G.G. Construction ApS
Sofiendalsvej 88 A, 9200 Aalborg
Geoteknisk Institut
Maglebjergvej 1,2800 Lyngby
Gravquick AIS
Fabriksparken 16, 2600 Glostrup
Hansen, Henneberg & co., Rådg.lng.
Alhambravej 9, 1826 Frederiksberg
Hartvig Planlægning
Motelvej 57, 4000 Roskilde

IBF. betonvarer
7430 Ikast
Industribanken, Oslo
Boks 448, Sentrum, Oslo 1
Inreco AIS
Taulov Kirkevej 31-33,
7000 Fredericia

K.L. Kristensen
Bredstrupvej 28, 6800 Varde
KampsaxlGeoplan
Stamholmen 112, PB 1138,
2650 Hvidovre

Nr. Side

Keld Larsen
10 11 Øde Hastrupvej 130,4000 Roskilde

Kemp & Lauritzen, Trafikteknik
3 10 Roskildevej 12, 2620 Albertslund

Korn• og Foderstof Kompagniet AIS
6/7 20 Grøndaisvej 1,8260 Viby J. Århus.

KRAMO A/S
6/7 20 Rugvænget 33, 2630 Tåstrup

4 19
6/7 9 Kroghs Stensiloer AIS

8 14 Klim Strandvej 284,9690 Fjerritslev
9 3 Københavns Asfaltkompagni AIS

11 5 Scandiagade 14,2450 Købh. SV

8 17

8 25
9 21

10 31
11 15
12 12 Landinsp. Luftfottoopmåling AIS

Kong Georgs Vej 11,
9 41 2000 Frederiksberg

Langelands Kemiske Fabrik
i 3 Longelsevej34,5900Rudkøbing -

23
33

6/7 29
LE 34 landinspekterfirma

6/7 21 Energivej 34, 2750 Ballerup
Malling kontrol

10 20 Stamholmen, 2650 Hvidovre

3 17 M. J. Eriksson AIS
4 21 GI. Køge Landevej 773,
5 18 2660 Brøndby Strand

M. Nielsen
6/7 30 GI. Næsbyvej 10,9681 Ranum

8 13 Marius Petersen AIS
Ørbækvej 49, 5863 Ferritsiev, Fyn.

4 43 Messecenter Herning
5 9 7400 Herning

Nicolaisen & Larsen AIS
4 23 Holmegade 58,6990 Ulfborg

Nyfalt ApS
6/7 36 Grønnemosen 9, 2860 Søborg

10 15

6/7 31 Nynäs Olie A/S
Jægersborg Allé 14,

i 28 2920 Jægersborg
3 44 Oletto
4 52 Farmervej 1, Askov, 6600 Vejen
5 40

6/7 40
8 32 Otto Krull Jepsen
9 56 Præstøvej 77A, PB 58, 4640 Fakse

P. Brøste AIS
3 25 Lundtoftegårdsvej 95, 2800 Lyngby

Peder Grønne Entpr ApS
10 40 Sct. Jørgensvej 6,3550 Slangerup

4 17
5 15 Perstrup Beton Industri AIS

6/7 11 Kringelen 4-6, Box 1,8560 Koling
99

6/7 21
Phønix Contractors AIS
Vester Allé 1,6600 Vejen

10 29

37

6/730 47

57

536 6/75

6/7

23
11 15 8 3

95

i 21 9 27
220 103
420 ii 3

12

3
9 35 Proof Digietalsystemer AIS

Sandbækvej 5, 2610 Rødovre 10 20
3 44 Rambøl & Hannemann
4 25 9400 Nørresundby 10 5
5 40 Sericol A/S

6/7 40 Løvegade 67,4200 Slagelse 6/7 20
8 32 6/7 30
9 56 SF-sten

10 32 Sdr. Mellemvej 9,4000 Roskilde . . 3 14
11 28 Sjællands Emulsionsfabrik
12 28 Rundforbivej 34, 2950 Vedbæk . . . 4 5

9

23
Statens Vejlaboratorium

10 38 Elisagaardsvej 5,4000 Roskilde . . 10 13

12

i
4 34 Superfos Dammann-Luxol A/S (asfalt)
5 i Frydenlundsvej 30, 2950 Vedbæk . 6/7 37

6/7 17 9 51
8 21 Superfos Dammann-Luxol AIS (striber)
9 33 Grenåvej 746, 8541 Skøderup 8 16

12

19
10 19 Svend Borgselius

Hovedgadens39,264oHedehusene 4 49
12 i 1021
12 14 Svenningsens Maskinforretning

Temmerupvej 13-15, 2770 Kastrup 4 37
Tarco Vej AIS

8 17 Ridderstien 38, Fjelsted, 5560 Årup 1 5

25

9 27 3 31

43

942 53

6/7

3
4 38 6/7 31

9

28
4 27 Tensar v. Jens Ranfelt

Ilderholm- Borris, 6900 Skjern . . . 3 17
4 52 4 13
5 28 4 15
85 6/727
9 39 9 17

10

9

11

11
9 1 Trafik Produkter AIS

Carlsbergvej 34 Postboks 92
5 17 3400 Hillerød 2 6
8 11 3 17
9 11 4 29

55

1027 87

9

15
19 1017

11

19
6/7 35 12 9

8 8 Unicon Beton
10 37 Køgevejl72,4000Roskilde 3 35
11 26 VEJ•EU

c/o SV, Elisagaardsvej 5,
4000 Roskilde 5 34

ii

22

Via Con
Østergade 30, 7430 Ikast
Weland og Sønner AIS
Rugvænget 32, 2630 Tåstrup

3 39
4 12
5 11

6/7 13

i 15
29

4 21

25
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men med enkelte kommuner
(over 10.000 indb.) på bag
grund af Planstyrelsens vej
ledning blive gennemført pi
lotprojekter, hvor miljø
aspektet er det væsentligste.
Ved revision af kommune-
planer mente han, at forbed
ring af trafikmiljøet skal gø
res til hovedtemaet.

Vejtransport og farligt gods
Ingelise Dige Semark, Sta
tens Brandinspektion, re
degjorde indledningsvis for
juraen omkring farligt gods,
herunder inddelingen i ni fa
reklasser.
Professor N.O. Jørgensen,
DTH, fremkom med nogle
statistiske oplysninger med
henblik på beregning af risi
ko ved transport af farligt
gods. Farligt gods udgør Ca.
6 procent af den samlede
godsmængde i Danmark,
hvilket internationalt set er
meget lidt. Ved at sammen-
stille forskellige uheldsstati
stiske oplysninger med den
samlede godstransport kom
han frem til, at der skulle ske
ca. syv uheld årligt med sær
lige virkninger pga. farligt
gods. Det faktiske tal kendes

ikke men er formodentlig
mindre.
Risikoen ved farligt gods de
fineres som sandsynligheden
for uheld multipliceret med
konsekvensen af et uheld.
Risikoberegninger kan an
vendes dels til lokalisering af
kemikalievirksomheder o.l.,
dels til bestemmelse af sikre
ste transportrute, dels til ud
vælgelse af tvangsruter til
minimering af risikoen.

Parkeringsstyring
Lene Denver, Cowi Consult,
omtalte forskellige former
for opkrævningsmetoder for
parkering. Uanset formålet
med opkrævningen (begræn
se biltrafikken, styring af p
efterspørgslen, skatteobjekt)
er metoderne de samme.
Parkomater, parkeringskort
(Park-let), elektroniske kort
og mærkater blev indbyrdes
sammenlignet mht, fordele
og ulemper for både trafi
kanter og p-administrator.
For trafikanterne er det væ
sentligt, at et system ikke
skæmmer gadebilledet og er
let at bruge (forståeligt, sim
pel i anvendelse, minimal
gangafstand). For p-admini

stratoren er der væsentligt at
anlægs-, drifts- og vedlige
holdelsesomkostningerne er
små, at prisdifferentiering i
tid og sted er muligt og at
prisjustering er let at foreta
ge.
K. V. Ekner, Københavns
Kommune, gav en indføring
i p-systemet for gaderne i det
indre København (ca. 14.000
pladser på offentlig vej).
Formålet med systemet har
været at reducere bolig
arbejdsstedtrafik i bil, frem
me trafikafviklingen herun
der den kollektive trafik
samt at styre p-efter
spørgslen.
Området skal dækkes af 650
parkomater, så der for bru
geren bliver kort gangaf
stand til nærmeste parko
mat.
Indre by er opdelt i fire om
råder med hvert sit takstnive
au (4, 6, 9, 15 kr. pr. time).
Brugeren indkaster mønter
for den ønskede parkerings
tid og modtager en billet med
tidspunktet for udløb af p
tiden. Billetten placeres bag
forruden. Beboere i et områ
de kan tegne en beboerlicens
på kr. 200 årligt, der normalt

giver ret til fri parkering ind
en for ens lokale p-zone. Er
hvervslicens kan udstedes til
fremstillingsvirksomheder
for kr. 1.200 pr. år.
Det årlige provenu forventes
at blive kr. 115 mio. og til
driften forventes brugt kr. 10
mio. Overskuddet på kr. 105
mio, til kommunen forud
sætter en meget grundig
kontrol fra det statslige p
korps. En undersøgelse har
vist, at kun 30-40% af bili
sterne betaler afgiften. Korp
set er siden oprettelsen redu
ceret fra 100 personer til nu
kun 30. Dette er baggrunden
for, at kommunen forsøger
at få p-korpset overført til
kommunalt regi.
Effekten af det nye system
har vist sig meget hurtigt:
flere ledige p-pladser i cen
trum i dagtimerne.

leje
Det engelske firma Coleb
rand har introduceret en så
kaldt Shock Transmission
Unit (STU), der fungerer
som et stift og fastlåst kon
struktionselement under
stødpåvirkning, medens det
samtidig har den egenskab at
tillade langsom axial bevæ
gelse.

Enheden kunne minde om en
støddæmper, men har mod
sat funktion. Den betår prin
cipielt af et stempel og en cy
linder, der er helt forseglet.
Cylindervolumen på begge
sider af stemplet er fyldt med
en speciel silicone gel, som
lader sig deformere under
langsom påvirkning og der-

med kan flyde gennem huller
i stemplet eller langs stemp
lets omkreds, medens det
bliver fast ved stødpåvirk
ning.
Nærmere oplysninger fås
hos: GRAVQUICK A/S -

TLF: 42 45 16 00

Nyt fra vejsektorens leverandørerMASKINER - ANLÆG
OG TILBEHØR TIL

VEJBYGNING
I hundredvis af

informationer er samlet i
Danpac kataloget

Nyt eller brugt - Rekvirer katalog
Landsdækkende salg og service

lAkIAf®
LYNGE: TELEFON 42189200
KOLDING:TELEFON 75505200

Dynamisk overførsel af
bremsekræfter med bevægeligt
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Støj fra rumlefelter
At civilingeniør Jakob Høj, Vejdirektoratets trafikforskningsafdeling

En undersøgelse af ekstern støj fra forskellige typer af rumlefelter.

Der er i de senere år taget nye
elementer i anvendelse i tra
fiksaneringsprojekter. En
kelte af disse elementer
bump og rumlefelter, har
vist sig at indebære ulemper
for omgivelserne i form af
vibrationer og støj. Vejdi
rektoratets trafikforsknings
afdeling på Vejdatalaborato
net har gennemført en un
dersøgelse af den eksterne
støj fra rumlefelter. Under
søgelsen er udgivet som
VDL-rapport nr. 89.

Anvendelse af rumlefelter
Rumlefelter er en betegnelse
for belægningsskift med ni
veauforskel over meget korte

strækninger, som f.eks. et
antal smalle hævede flader
på tværs af kørebanen. Når
man kører over rumlefelter
ne, frembringes der en kraf
tig dæk-vej banestøj og even
tuelt en støj i bilens affjed
ringssystem, som tydeligt hø
res inde i bilen, hvorved fø
rerens opmærksomhed skær
pes. Rumlefelter er typisk
udlagt som forvarsling, for
eksempel ved indkørsel til en
fartdæmpet vejstrækning for
at skærpe bilisternes op
mærksomhed på, at der nu
sker noget nyt.

Støjproblem
Udover den ønskede støj i

køretøjet opstår en uønsket
ekstern støj, der kan belaste
omgivelserne. I flere tilfælde
har den forøgede støj fra
rumlefelter medført klager
fra beboere ved vejen. Dette
har i nogle tilfælde medført,
at nyanlagte rumlefelter er
blevet fjernet igen.

Støj,ndlinger
Der er samlet måleresultater
fra støjmålinger foretaget i
fem forskellige byer. Rumle-
felter kan udføres i mange
forskellige udformninger.
De tre typer, som indgår i
undersøgelsen er:
* Belægningsskift med bro
sten på en kort strækning.
* Påklistrede termoplaststri
ber på tværs af kørebanen.
* Nedfræsede riller i belæg
ningen på tværs af køreba
nen.

Ho vedresultater
Resultatet af støj målingerne
er, at der ved de her behand
lede typer af rumlefelter op
står en målelig forøgelse af
støjen i forhold til normal
tæt asfaltbelægning. Støjfor
øgelsen varierer fra 2-4
dB(A).

Impulstillæg
Et forhold, der gælder for al-

le fem byer, er støjens impul
sagtige karakter. Dette bety
der, at støjen virker endnu
mere generende. Genevirk
ningen kan kvantificeres til
en stigning i ækvivalentni
veauet på 5 dB(A). Den sam
lede stigning i støjniveauet
ved rumlefelterne ligger da
mellem 7 og 9 dB(A).

Kun støjen er belyst
I denne undersøgelse er det
udelukkende rumlefelters be
tydning for det eksterne støj-
niveau, der er blevet under
søgt. Det har ikke været mu
ligt indenfor projektets ram
mer at gennemføre vibrati
onsmålinger. Andre effekter
fra rumlefelter, for eksempel
på trafiksikkerheden, er ikke
vurderet. Der kan derfor ik
ke alene på baggrund af den
ne støjanalyse udledes nogen
generel anbefaling af, hvor
og hvordan rumlefelter bør
anvendes. Støj er kun én
blandt mange effekter af
rumlefelter, som man bør af
veje i en planlægningsfase.
For en nærmere beskrivelse
af anvendelsesområde og
placering af rumlefelter kan
henvises til vejreglerne for
byernes trafikarealer.

Støjafskærmning - et idekatalog
Af Ib Møller, Møller & Grønborg AIS.

¾ mio boliger i Danmark er
plaget af støj fra trafikken
på vore veje. Det er ikke læn
gere mangel på tekniske in
stallationer som bad, wc og
varme, der bestemmer, om
en bolig er rar at opholde sig
i - og ved. Nej, det er den

støj, vi alle er med til at ud
brede, der kan gøre tilværel
sen belastende for andre.
Fred og ro, som var vore pri
mitive forfædres barske
hverdag, er i dag et luksus-
fænomen, måske det sværest
opnåelige.

Problemet erkendes måske,
men der er endnu ikke poli
tisk vilje til at gøre noget ved
sagen. Det vil også blive
kostbart.
Som følge af debatten om
Scanlinks Godsbaneforbin
delse, har DSB iværksat et

systematisk arbejde med at
dæmpe støjen langs jernba
nerne. 12 mio kr. afsættes
årligt.
Indenfor vejsektoren har
man længe hævdet, at det ik
ke var vejene, men bilerne,
der stojede. Man har afslået
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at bekoste skærme eller isole
ringer.
Med anlæggelsen af Ringvej
en gennem et udbygget bolig-
kvarter omkring Arhus ind
ledtes en fly politik. Vejdi
rektoratet og kommunen be
talte endog store summer for
ved de nye veje at dæmpe
trafikstøj en.
Derimod er der endnu ikke
truffet nogen beslutning om
at dæmpe støjen ved de man
ge eksisterende og stærkt tra
fikerede veje overalt i landet.
Vej direktoratets trafikforsk
ningsafdeling på Vejdatala
boratoriet har dog forudset
behovet for flere støjskærme
og tak for det. I en spænden
de, let tilgængelig og flot op
sat rapport »Støjafskærm
ning - et idékatalog« analyse
res, hvad der allerede findes
på markedet af støjskærme
ikke alene i Danmark, men
også i Tyskland, Holland og
Frankrig.
Rapporten behandler indled
ningsvis nogle tekniske
grundprincipper. Men ho
vedformålet er at belyse,
hvordan skærmene opleves,
såvel fra trafikanterne som
beboerne.
Filosofien er, at man ikke
skal afbøde et miljøproblem
(det støjmæssige) med foran
staltninger, der skaber nye
problemer (visuelle).
Rapporten reflekterer over
æstetiske forhold i såvel
landskabet som i byerne og
lægger stærkt op til, at valg
og udformning af skærme
bevidst tilpasses omgivelser
ne -og ikke blot kritikløst
standardiseres.
Der gives en række generelle
retningslinier om
- planlægningsproces
- udgangspunkt for design
- designstrategier
- farvevalg og materialer
- beplantning
- hensyn til trafiksikkerhed

o.l.
Rapporten er på over 150 si
der, med et væld af farveillu
strationer og et tiltalende,
letfatteligt layout. Nok er
rapporten ikke billig (250

-Eksempler:

kr.), men den er rigeligt pen
gene værd. Skulle udgiften
til fremstillingen have været
dækket, var beløbet blevet
mange gange større.
Et gennemgående træk er, at
alle navne på designere og
producenter af de viste skær
me, omhyggeligt er udeladt.
Det kan selvfølgelig ærgre
én, der har været med til at
designe nogle skærme, der

bruges adskillige sider på,
men hvad værre er.
Det må da ærgre de - forhå
bentlig mange - der står over
for at skulle opsætte støj-
skærme, og som vil vide me
re om priser og muligheder
for leverancer.
Forfatterne, civilingeniør
Hans Bendtsen og arkitekt
Karen Skou fortjener ros og
tak.

Rapporten anbefales på det
varmeste

Rapporten: »Støjafskærm
ning - et idékatalog«, kan be
stilles hos Ulla Hansen på
Vej datalaboratoriet, Sta
tionsalleen 42, 2730 Herlev,
Danmark,
tlf. 42 91 96 33.
Prisen er 250 kr.

Ny 3 meter høj støjskærm i Århus, Danmark. Skærmen er udført som en støttet jordvold
med beplantning.
Skærmens udseende veksler med årstiderne. Om sommeren fremstår den som en grøn
hæk, og om vinteren fremstår den som en mørk skærm.

Hollandsk støjskærm udført af mange forskellige materialer. Skærmen fremtræder mar
kant og fungerer således som landeinærke for bilisterne.
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MacroseaI
Overfladebelægning,
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Macroseal®
- koldtblandet asfalt
til forsegling, afretning
og slidlag.
Macroseal eren hurtigafbindende
kold emulsionsasfaltbeton, der kan
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Amternes fremtidige
vejprojekteringssy
stern

Af Anders Aagaard Poul
sen, Århus Amt.

En række af amternes vej-
væsener står overfor anskaf
felse af CAD-baserede vej
projekteringssystemer. En
kelte af amterne har allerede
investeret i systemer.
På baggrund heraf afholdt
Amtsvejingeniørforeningen i
foråret 1990 et seminar om
vej projektering s systemer.
Efter seminaret blev der ned
sat en arbejdsgruppe med
følgende opgave:
- Opstille krav til et EDB

vejprojekteringssystem.
- Gennemgå de på marke

det relevante systemer.
- Om muligt komme med

en anbefaling af et vej
projekteringssystem til
amterne.

Arbejdsgruppen består af

Erik Kjems, Nordjyllands
amt, Torben Jacobsen, Søn
derjyllands amt og Anders
Aagaard Poulsen, Arhus
Amt.
Arbejdsgruppen har udar
bejdet en kravsspecifikation
til et vejprojekteringssystem,
som er sendt til en række le
verandører af CAD-systemer
med en anmodning om en
tilbagemelding på kravene,
herunder maskinkrav, priser
m .v.
I januar-februar 1991 vil ar
bejdsgruppen tale mere
detaljeret med leverandører
ne og se systemerne i praksis.
En endelig rapport forventes
færdig 1. juni 1991.
Den endelige rapport vil in
deholde en gennemgang af

systemer, maskiner og over
slag. Herudover vil den inde
holde et oplæg til de nødven
dige overvejelser omkring
indførelse af systemerne.
Herunder arbejdets tilrette
læggelse (hvordan kommer
vi i gang), anskaffelse af di
gitalt kortmateriale, uddan
nelse og efteruddannelse,
ajourføring af data, bruger
støtte, brugermøder, årlige
driftsomkostninger m.m.

Vejbelægninger og støj
Af Hans Bendtsen, Vejdirektoratets trafikforskningsafdeling på Vej
datalaboratoriet.

Støj stammer fra mange kilder. Det er ikke kun motoren i en bil, der
støjer. Det støjer også, når dækkene ruller hen ad vejen, den såkaldte
dæk-vejbanestøj.
Den bedste måde at dæmpe støjen på er ved selve støjkilden. Når det
drejer sig om trafikstøj, kan man reducere trafikmængden og hastig
heden, og man kan dæmpe den støj, hvert enkelt køretøj udsender.
Danmark har løbende skærpet kravene til niveauet for motorstøj de
sidste 10-15 år. Kun dæk-vejbanestøjen er det endnu ikke lykkedes at
reducere væsentligt.

Internationale erfaringer.
Internationalt på konferen
cer, i artikler og rapporter
har forskere siden sidst i
70’erne givet deres bud på,
hvordan man kunne dæmpe
vejtrafikstøjen ved at bruge
specielle drænende vejbelæg
finger.
Men det er ikke muligt direk
te at overføre de udenland
ske forskningesresultater til

danske vejbelægninger, fordi
de lokale materialer og blan
dingsformler er forskellige,
ligesom driftsbetingelser og
vejrforhold er forskellige.
Dette var baggrunden for, at
Vej datalaboratoriet beslutte
de at lave støj målinger på be
lægninger i Danmark.

Viborgmålinger.
I sommeren 1988 blev der

derfor gennemført støjmå
linger på otte almindelige
danske vejbelægninger på
nogle forsøgsstrækninger
ved Viborg. Heraf var tre
»drænende« belægninger,
som man ifølge udenlandske
undersøgelser kunne for
vente ville være specielt støj
svage.
Desværre viste målingerne,
at der ikke var så stor forskel

på trafikstøjen ved de ud
valgte forsøgsstrækninger
som forventet. Forskellen på
støjen ved blandet landevejs
trafik var 2-3 dB(A) fra den
»mest støjende« til den
»mindst støjende« type af
slidlag.
Selv disse små forskelle kan
det dog være nyttigt at kende
til, når man i kommunerne
skal træffe beslutninger om

AvF
Dansk
Amtsvejingenior
forening
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nye vejbelægninger i for eks
empel boligområder.

Fremtid.
Vi fandt ikke i Viborgunder
søgelsen specielt støjsvage
belægninger. Det skyldes at
vi målte på åbne belægninger
og ikke drænende belægnin
ger. Vi arbejder derfor vide
re med at finde frem til støj
svage vejbelægninger, som
kan fungere også i Danmark.
Støj undersøgelserne i Viborg
er beskrevet i rapporten:
»Dæk-vejbanestøj - En støj-
undersøgelse af udvalgte

danske vejbelægninger.<
Rapporten som netop er ud
kommet kan bestilles hos Ul
la Hansen på Vejdatalabora
toriet, tlf. 42 91 96 33.

Det første spadestik til Danmarks
Vejmuseum
At Gösta Bäckström, Storstrøms Amt.

Fredag den 7. december tog
man første spadestik til det
byggeri som i flere etaper
skal bliver til Danmarks før
ste egentlige vejmuseum.
Efter at f.hv. amtsvejinspek
tør K.1. Poulsen, Storstrøms

formand, og man nedsatte
en komité med vejdirektor
Per Milner som formand,
med formål at opføre vejmu
seet.
På et tidspunkt var man i
forbindelse med Danmarks

Larsen, som har skabt et
spændende projekt centreret
om en 18 meter høj glasdel,
hvorfra der vil blive en stor
slået udsigt over mod Faro
broerne. Der vil desuden væ
re en egentlig museumsafde

1991. I første etape indgår
desuden ca. 500 m2 udstil
lingslokaler
Denne første etape vil koste
Ca. 20 mio kroner, og den
skal skabe grundlag for fi
nanciering af det resterende

Amt, for nogle år siden for
ærede Statens Vejlaboratori
um en gammel damptromle i
jubilæumsgave, tog ideen til
et vejmuseum i Danmark
form.
Dansk Vejhistorisk Selskab
dannedes med ingeniørdo
cent Morten Ludvigsen som

Flyvemuseum, om et samar
bejde i Billund, men man
foretrak en selvstændig pla
cering, og her kom Farø ind i
billedet som en velegnet kulis
se ved indfaldsporten fra det
sydlige Europa. Man alliere
de sig med den verdensberøm
te danske arkitekt Henning

ling, og en afdeling med re
staurant og cafeteria, sidst
nævnte del opføres først, og
skal stå færdig den 14. juli

byggeri til yderligere ca. 20
mio. kroner.
Der er ingen offentlige kro
ner i byggeriet, startsummen

Trafikminister Knud Østergaard tager det første spadestik til
Danmarks vejmuseum overvåget af formanden for Dansk
Vejhistorisk Selskab, docent Morten Ludvigsen og vejdirek
tør Per Milner.
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er hentet fra fondsmidler, og
tilskud fra private virksom
heder med tilknytning til vej
sektoren.
Vej direktør Per Milner kun
ne med stolthed byde vel-

kommen til de fremmødte
gæster, som herefter overvæ
rede at trafikminister Knud
Østergaard, som sin for
mentlige sidste officielle
handling tog det første spa

destik, docent Morten Lud
vigsen tog det næste, og vej-
direktør Per Milner afslutte
de med det tredie spadestik,
herefter kan entreprenørfir
maet Rasmussen og Sciøtz

påbegynde det egentlige byg
geri, som ad åre skal blive en
milesten for dansk vejbyg
ningshistorie.

Februar 1991:

04.-06.: DRIVE Conference,
Brussel.

14.-15.: Oslo On-line 91.
Oslo.

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

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

Marts 1991:

07.08.: Edb og organisation
i Teknisk Forvaltning VEJ
EU, Korsør.

10.-13.: Bridge Engineering.
Denver, Colorado.

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

18.-19.: Driving safety in
Europe. Baden-Baden.

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

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

21.-22.: Koldblandet asfalt
VEJ-FU, Middelfart.

April 1991:

03.-04.: De offentlige veje og
deres naboer VEJ-FU,
Svendborg.

03.-04.: CAD i vejbygnings
processen - en introduktion
VEJ-EU, Korsør.

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

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

15.-17.: Vejbeplantning, Jy
strup.

Laboratorieunder
- Asfalt VEJ-EU,

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

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

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

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

25.-27.: Betontag 1991.
Berlin.

29.-30.: Styring af primær-
kommunale vej budgetter
VEJ-EU, Middelfart.

Maj 1991:

14.-15.: Vejlovgivning VEJ
EU, Middelfart.

19.-23.: International confe
rence on Low-Volume Ro
ads, Raleigh (North Caroli
na, USA).

20.-24.: Road Transport
Informatics, Firence.

22.-24.: Methods of under
standing travel behaviour
in the 1990’s, Quebec.

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 cyklestier VEJ
EU, 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.

18.-20.: Strategic Highway
Reasearch Program and
Traffic Safety, Göteborg.

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.

-Ti

15.-18.:
søgelser
Jyllinge.

Yderligere oplysninger:
VEJ-EU: 42 35 75 88
V&B: DIF 33 15 65 65
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II E!)A K TIO N:

Dansk Vejtidsskrift udkom Februar
første gang i januar 1924 altså 1941for 67 år siden. Det er jo ikke
noget rundt tal, og det er hel
ler ikke anledningen til, at re
daktionen har påtænkt frem
over at bringe uddrag fra
ældre årgange.
Nej, redaktionen forestiller
sig, at en sådan rubrik - ud
over at være underholdende
og kuriøs - kan sætte tanker
igang hos læserne og eventu
elt få dem til at komme med
bidrag til vore dages tidsskrift
om egne oplevelser med - og
viden om - tidligere tiders vej-
og trafikforhold.
Når udviklingen går så hur
tigt, som det har været tilfæl
det indenfor vejvæsenet i det
te århundrede, skal man så
mænd ikke være olding for at
kunne berette om forhold el
ler oplevelser, der kan for-
undre nutidens vej folk og tra
fikanter og dermed give deres
nyere erfaringer et historisk
perspektiv. Markante begi

_________ ___________________ ______________________

venheder som åbningen af

______________________ ______________________

nye veje/broer, mærkedage,
nye vejlove og større ulykker
m.m. findes omtalt flere ste
der. Men hverdagen, som jo
for den enkelte var det tungt
vejende, er ikke blevet be
skrevet systematisk. Nu kan
vi kun opleve den svundne
hverdag i bakspejlet gennem
personlige beretninger om

______________________ ______________________ __________

oplevelser og erfaringer fra
dem, der har haft et forhold

_______________________ ______________________ ______________________ __________

til vejes planlægning, anlæg,
vedligeholdelse og brug. Mest
tyst har der vel været om det
politiske og tekniske udvalgs-
arbejde. Men mon ikke tiden
nu er moden til, at der kan
berettes i hvert fald noget fra
den front?
Redaktionen håber på, at
denne rubrik kan lokke noget
frem, som ellers ville blive
glemt og gå tabt for nutiden

_______________________ ______________________ ______________________ __________

og fremtiden.
Ge Se

DANSK
VEJTIDSSKRIFT

- dengang.

For 50 år siden

DANSK VEJTIDSSKRJFT
Professor ved den polytekniske Læreanstalt A. R. Christensen (ansv.).

______

Amtmand P. Chr. v. Stemann.
Rontorchef i Ministeriet for offentlige Arbejder S. Garde.

Redaktion: Østervoldgade 6 C, Opg. G., Kjøbenhavn K. Palæ 6670.

EkspediUon: Hlosterstræde 23, København K. Ctr. 6245. Nr. i

Landevejenes Korebanebelægninger pr. 1. April 1940
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Bornholm 32,0 3,3 9,5 7,6 194,5 ) 3,3 250,2
København 1,01) 35,9 24,9 0,6 7,2 0,1 7,le)I 0,6 12,610) 90,0
Roskilde 19,4 19,9 5,5 25,8 0,6 56,0”) 127,2
Frederiksborg 0,5 30,5 3,2 0,6 5,5 1,3 25,1 0,6 14,5 226,1”) 307,9
Holbæk 0,5 29,8 11,5 44,5 0,7 267,5) 354,5
Sorø 0,1 11,7 3,4 19,0 1,2 302,014) 337,4
Præstø 0,9 6,0 18,0 13,1 82,5 292,8 0,4 413,7
Maribo 19,4 15,0 1,7 3,5 93,3 1,0 1,1 12,2 194,7 341,9
Odense 5,6 10,1 1,7 26,8 265,8 310,0
Assens 2,7 1,6 2,0 15,0 184,2 205,5
Svendborg 10,7 4,3 25,1 16,6 1,4 1,1 1,2 401,7 0,6 462,7
Hjørring 33,1 1,1 42,l) 6,6 235,9’) 0,1 318,9
Aalborg 39,5 3,5 380,0”) 0,8 423,8
Randers 0,6 13,5 0,5 5,2 50,0 285,7 0,1 355,6
Aarhus 66,1 11,1’) 17,0 0,6 1,0 43,0 138,8
Skanderborg 30,5 1,1 9,8) 10,5 2,8 261,8’) 316,5
vejle 14,3 6,5 39 1,8 1,9 384,1”), 412.5
Viborg 0,3 28,2 [ 5,7 596,0 3,2 643,4
Thisted 29.3 0,3 0,3 0,5 291,9 0,4 0,8 323,S
Ringkøbing 247,4 6,0 2,9 157,3 18,9 7,6 440,1
Ribe 1,1 25,1 3,7 3,2 88,4 336,5 5,0 463,0
Haderslev 6.3 41,8 0,8 81,5 0,9 195,2”t 5,0 331,5
Aabenraa 2,4 1,7 4,2 120,4 38,4’) 14,320) 2,0 183,4
Sønderborg 5,0 33,7 79,8 1,5 0,8 5,5 126,3
Tønder 0,9 36,2 - 21,8 233,2 20,3 312,4

Danmark pr. ‘/, 1940. . 5,4 748,9 194,5 2,9 160,4 59,3 794,0 51,9 69,0 16,8 5813,6 57,1 16,9 I 7990,7
Danmark pr. 1/ 1939.. 5,7 748,0 142,4 3,6 159,0 55,9 619,67)1 49,8 47,6 19,2 5916,6 65,5 25,4 [3

0

I nedenstående tabel satnmenlignes hovedtallene for landevejene og bivejene

på basis af oplysningerne i DV nr. 1-41. Alle landevejene - men kun 29% af

bivejene - har bundne slidlag, og af samtlige offentlige veje (52039 km) »stø

ver< de 70% (36394 km).

Pr. 1. april LANDEVEJE BIVEJE IALT

1940
KM KM

BROLÆGNING 754 9,4 1,6

CEMENTBETON 195 2,4

ASFALTBETON 160 2,0

TYNDEDÆKLAG 846 10,6 521 1,2 2,6

TOPLAGSFYLDT 5.814 72,8 7.015 15,9 24,7
MACADAM/O.B.
ALM. MACADAM. 13.826 31,4 26,7

SINGELS/GRUS 17.261 39,2 33,2

JORDVEJE 5.307 12,0 10,7

DIVERSE 222 2,8 118 0,3 1,0

IALT 7.991 100 44.048 100 100



LEVERAN DØRREGISTER
Asfaltudlægning
Colas Vejmaterlale AIS
Kongevejen 153, 2830 Virum 4583 11 00
Asfaltudlægning, Overfladebehandling, Recycling,
Koldtalt.

Inreco AIS
Taulov Kirkevej 31-33, 7000 Fredercia - . . . 75562588
Fræsning, Remixing, Recycling, Betonknusning.

Københavns Astaltkompagnl AIS
Dcandiagade 14, 2450 København SV . . . . 31 21 4111
Støbeastalt (Broer og Industrigulve, OB, Ralumac.

Marius Petersen AIS
Ørbækvej 49, 5663 Fjerritalev, Fyn 6598 1078
Overtiadebehandling, asfaltudlægning.

Nylalt as
Grønnemoaen 9,2860 Søborg 31 6979 13
Astaltudlægning, Miniremix.

Penkas AIS
Rundtorbivej 34, 2950 Vedbæk 42891799
Asfaltudlæg n ing

Phønix Vej
6600 Vejen 75361111
Aafaltudlægning, Overtiadebehandling, Recycling,
Koldasfalt

Superfos Dammann-Luxos AIS
Frydenlundavej 30,2950 Vedbæk 42893111
Astaltudlægning, Overtladebehandling, Recycling,
Koldtalt.

Tarco Vej AIS
Ridderatien 38, Fjelsted 5560 Arup 648817 17
Astaltudlægning, Overfladebehandling, Recycling,
Koldaatalt.

Asfaltreparation
Cotes Vejmateriele AIS
Kongevejen 153,2830 Virum 4583 11 00
Astaltreparation, Asfaltmaterialer, Colasmix
revnemaetic.

Peder Grønne Entrp. ApS
Sct. Jørgenavej 6,3550 Slangerup 42335633
Rabatopretn i eg.

Inreco AIS
Taulov Kirkevej 31-33, 7000 Fredericia.... 75562586
Fræaning, Remixing, Recycling, Betonknusning.

GG Conetructlon ApS
Sotiendaisvej 88 A, 9200 Aalborg 98 189500
Amopave aafaltfortrærkning.

Kebenhaens Astailkompegnl AIS
Scandiagade 14, 2450 København SV .... 31 21 4111
Støbeaaf alt, Broer og Induatrigulve, OB, Ralumac.

Marius Petersen AIS
Ørbækvej 49,5863 Fjerritalev, Fyn 6598 1078
OB, Plet-OB.

Nytait aa
Grønnmoaen 9,2860 Søborg 31 697913
Minirecycling, Fræaning, Astaltreparation.

Penkas AIS
Rundtorbivej 34,2950 Vedbæk 4289 1799
Aafaltreparation, Asfaitmaterialer, Emuision.

Phønix Vej
6000 Vejen 75361111
Asfaltreparation, Astaitmaterialer, Fugeastalt,
Bitumenplader, Phønia revnemaatiks

Supertos Demmann-Luxol AIS
Frydenlundavej 30,2950 Vedbæk 42893111
Asfaltreparation, Asfaitmaterialer, Vinterpulver,
Fugeasfalt.

Tarco Vej AIS
Ridderstien 38, Fjelated, 5560 Arup 6488 17 17
Astaltreparation, Aafaltmaterialer, Plet-OB.

Globettex
Fabrikavej 10-12, 9690 Fjerritslev 9621 21 77
Plaataatalt.

Flbertex ApS
Svendborgvej 16,9220 Aalborg Ø 96 156600
Fibertea AM2 til aataltreparalion.

Autoværn
Dansk Auto-værn
Tietgenavej 12,8600 Silkeborg 66822900
Beton- og atålværn.

GG Constructton ApS
Sotiendalavej BB A, 9200 Aalborg 96 189500
Stålautoværn.

Københavns Astaltkompegnl AIS
Scandiagade 14,2450 København SV . . . . 31 21 4111
Betonautoværn. atationære og flytbare + plast
flytbare.

Via Con
Østergade 30, 7430 Ikast 77250300
Stålautoværn.

Håndværktøj m.m.
Scen-Vlsan Danmark AIS
Vestergade 24, 5471 Søndersø 6464 1488
Diamantværktøj, fugeskæring, boring, fræsning.

Maskiner: Vintervedligeholdelse
Epoke
Askov, 6600 Vejen 75 36 07 00
Salt- og grusspredere, sneplove og tejemaskiner.

Rimas AIS
Helsingtorsgade 6,8200 Aarhus N 86 162444
Laigsard salt- og gruaapredere, sneplove og
tejemaskiner.

Wtrtgen AIS
Taulov Kirkevej 31-33, 7000 Frederecia . . . 75563322
Fræsemaskiner, Remiamaskiner, Heateranlæg,
Betonknusere.

Seenningsens Maskinfabrik AIS
Tømmerupvej 13-15
2770 Kastrup 31 50 29 02-66 52 42 11
Saltspredere, traktorer, tejemaskiner, aneplove og
græsklippere.

Skilte og afmærkningsmateriel
Armeta ApS
Nordlandsvej 70, 8240 Risskov 8621 4044

Colour Ret tex
Siæremosegårdsvej 30
5230 Odense M 66 169929-53722611

Phønix Vej
6600 Vejen 75361111
Vejskilte, tavlevogne og mobilatspærring

Sericot AIS
Løvegade 67, 4200 Slagelse 53521653

PFLUG Vejskiltelabrik
Troensevej 7, Aalborg Øst 98159211

Striber, stribemaling og vejmarkering
Srtta Maling AIS
Elmealié 2. 4760 Vordingborg 53 77 09 72
Stribemaling.

Gade Ebbesen AIS
Stæremosegårdsvej 44, 5230 Odense M .. 66 158039
Premark thermoplastmarkering.

Københavns Aslailkompagni AIS
Scandiagade 14,2450 København SV - . -. 31 21 4111
Sprayplastic.

Langetands Kemiske Fabrikker
Longelse 6250 10 16
Malede striber, thermoplast striber.

Trafik Produkter AIS
Carlsbergvej 34. Postboks 92
3400 Hillerød 42269494
Mercaling apraylvejstribemal., Mercalin Prætab.,
Termoplastmarkering.

Phønix Vej
6600 Vejen 75361111
Vejmarkering i termoplast eller maling.

Raol Vejmarkering
Rugvænget 5, 4200 Slagelse 53 52 87 55
Malede striber, Thermoplaat striber.

Superfos Danimann-Luxoi AIS
Grenåvej 746, 6541 Skødestrup 869921 22
Spotflex, malede striber og thermoplaat striber.

Marius Petersen AIS
Ørbækvej 49,5863 Ferritsiev, Fyn 6596 1078
Malede striber, Thermoplast striber.

Giobeliex
Fabrikavej 10-12, 9690 Fjerritslev 9821 21 77
Stribematerialer

Teknisk udstyr
Dansk Auto-værn
Tietgenavej 12, 8600 Silkeborg 86622900
Rendeatennelementer, Siloelementer m.m.

GG Contrucllon ApS
Sotiendalavej BB A, 9200 Aalborg SV 98 189500
Geotekatiler

Københavns Aslallkompegnt AIS
Scandiagade 14, København SV 31 21 4111
Thorma Joint Fugekonstruktion.

Traftk Produkter AIS
Carlsbergvej 34, Postboks 92
3400Hillerød 42269494
Rækværker, låger, led, sluser og stolper

Via Can
Østergade 30, 7430 Ikast 97 250300
Brodæk i stål, geomembram, Geotekstil.

Wlrtgen AIS
Taulov Kirkevej 31-33, 7000 Frederecia - . - 75563322
Fræaemaakiner, Remiamaskiner, Heateranlæg.
Betonknusere.

Fiberlex ApS
Svendborgvej 16,922oAalborg Ø 98158600
Fibertea Elephant Geoteatiler.

Phønix Vej
6600 Vejen 75361111
Vejvedligeholdelae system (EDB) og taldvasmålere.

Ole Thomsen Vejmasktner Askov AIS
Farmervej 1, Askov, 6600 Skjern 753641 66
OLETTO Asfaltcontainere.

Jens Ranfelt
Ilderholm - Borris, 6900 Skjern 973663 10
GREEFIX + Tensar til jord- og asfalt armering samt
erosionsbeskyttelae.

Traf iktælling
Ole Thomsen Vejmsaktner Askov AIS
Farmervej 1, Askov, 6600 Skjern 753641 66
Schuhco håndmaterialer og EDB programmer.

Tunneller og Broer
GG Conslrection ApS
Sotiendalsvej BB A, 9200 Aalborg SV 96 189500
Ståltunnelrør.

Phenix Vej
6600 Vejen 75361111
Reparation og brobelægning.

Via Can
Østergade 30, 7430 Ikast 97 35 03 00
Ståltunnelrør.

Vejafvanding
GG Construcllon ApS
Sotiendalsvej BB A, 9200 Aalborg SV 42 189500
Drænrør

Vejsalt
P Breste AIS
Lundtoftegårdsvej 95,2800 Lyngby 45933333

Dansk Salt lIS
Hadsundvej 17,9550 Mariager 96563222



5Oår
Sektionsingeniør
Keld Holtze Jørgensen, Vest-
sjællands amt fylder den 9.
februar 50 år.

Rettelse
Civilingeniør Niels Væver
Myrup, Københavns amt har
den 3. marts 1991 25 års ju
bilæum for sin ansættelse
ved Københavns Amts Vej-
væsen, og ikke som tidligere
oplyst 1. februar.

Trafiksikkerhedsseminar
Årsmødet for amternes tra- marts. Eventuelle emner, der
fiksikkerhedsmedarbejdere ønskes drøftet bedes meddelt
er i år henlagt til Ribe amt, Palle Jørgensen, Ribe amt
og afholdes onsdag den 20. senest 25. februar.

4 .— ,v

Forsegi revner i vejene inden vinteren kommer -

Thormaseal
båndforsegling

- den sikre løsning

Til revner
Til samlinger
Til kanter af gasgravn Inger m.v.

Eneret for Danmark

KØBENHAVNS ASFALTKOMPAGNI AIS
SCANDIAGADE 14 - 2450 KØBENHAVN SV - TLF. 31 21 4111

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


