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Mennesker ikke asfalt...
De fleste færdselsulykker skyldes men
neskelige fej ihandlinger. Trafikanterne
overser, eller fejitolker det de ser i trafik
ken hvilket resulterer i ulykker.
Derfor må både centralt og lokalt trafik
sikkerhedsarbej de i fremtiden lægge
vægt på den menneskelige faktor ved, i
betydeligt større omfang end tidligere, at
satse på oplysning og uddannelse.
I planen anbefales det, at det lokale fore
byggelsesarbejde styrkes, og at der op
rettes lokale rådgivningsorganer i alle
amtskommuner og i de større kommu
ner. De pågældende organer kan være
egentlige færdselssikkerhedsråd, men
opgaverne kan også løses f.eks. gennem
amtslige forbyggelsesråd.
Gennem mere end 50 år har Rådet for
Større Færdseissikkerhed beskæftiget sig
med påvirkning og uddannelse af trafi
kanterne.. Handlingsplanen forudsætter
da også, at det fremtidige trafiksikker
hedsarbejde sker i nøje samarbejde mel
lem Rådet og de lokale organer.
-

Jørgen Thorsgaard
Hans Chr. Pleidrup
Eigil Kjær Sønderby
Søren Kolslet Pedersen
Hardy Pedersen
Gert Olsen
Bent Johnsen
Jens Kjærgård
Finn A. Olsen
Flemming Vennike
Svend Tøfting
Jens Erik B. Pedersen
Frank Hagerup
Lars Egeblad
.

Færdseissikkerhedskommissionens hand
lingspian, der udkom i december 1988,
indeholdt en række forslag til foranstalt
ninger, som kan have en umiddelbar
målelig effekt på antallet af dræbte og
tilskadekomne i trafikken.
Planen peger på, at det vil betyde en væ
sentlig styrkelse af indsatsen, hvis myn
dighederne på såvel centralt som lokalt
plan arbejder sammen.

moms.

Medlem af:

Fåesse
Oplag:
1.200 eksemplarer iflg. Dattsk Oplngskontrol for perioden
I. juli 1988 30. junt 1989.
-

Indlæg i bladet dækker ikke nødvendigvis redaktionens
opfaltelse.

INDHOLD:

Supermarked et spørgsmål om samar
bejde...
For at få samarbejdet mellem Rådet og
de lokale udvalg mere formaliseret, tog
Rådet sidste år initiativ til en række mø
der med de lokale udvalg.
På denne baggrund udviklede Rådets
sekretariat i 1990 den såkaldte: »Super
markedsmodel«. Modellen går ud på, at
Rådet ved hjælp af ulykkesstatistikken
og ulykkesforskningen peger på de
områder/emner, hvor en særlig indsats
er påkrævet.
Emnerne bearbejdes med problemfor
mulering, målgruppe og medieforslag.
I september måned kunne resultatet her
af, i form af en aktivitetsplan for Rådets
aktiviteter i 1991, udsendes til alle lokale
færdsels/forebyggelsesråd, med det for
mål at man lokalt kunne tage foreløbigt
-

Månedens synspunkt:
Færdselssikkerhed handler om mennesker

2

Lokale færdselssikkerhedsråd
og kampagner

3

PIARC’s VIII internationale vinterkongres

6

N kautpæl

10

Færdseisreglernes historie II)

II

NV grundbog om luftforurening

16

For50årsiden

17

Det skulle sære ganske vist

18

Trafikken stiger mere end forsentet

18

Inlernational trafikkongres
i Aalborg Europa Trafik ‘91

20

Bedre betonkontrol

20

-

-

Ministerielle afgørelser

21

Kalenderen

22

Leverandorrevister

,

23

Dansk Atnissejingeniorforening

24

Dansk Vejhistorisk Selskab

24

Forsidetegninp:
Erik Bore Sorenven, .4nttsrejs’æsenet Nordjyllands Amt.

—.,.

bestik af, hvilke aktiviteter man evt, ville
deltage i.
At tilmelde sig en aktivitet eller kampag
ne betyder, at det lokale råd bidrager til
kampagnen med ekspertise, fordi tilmeldte lokale råd indtræder med en re
præsentant i den projektgruppe, som
Rådets sekretariat opretter til udform
ning og afvikling af aktiviteten.
Samarbejde om kampagner efter denne
model har imidlertid også en meget bety
delig økonomisk fordel. Det enkelte lo
kale råd sparer udgifterne til de ofte
meget dyre udviklingsomkostninger som
er forbundet med kampagner.
Den største gevinst er imidlertid effekten
af kampagnerne. Rådets kampagner får
større gennemslagskraft ved at blive sat i
lokal sammenhæng, og de lokale udvalg
får mulighed for flere og mere omfatten
de indsatser.
De fleste amter og lokale færdselssikker
hedsråd er således i 1991 tilmeldt en eller
flere af Rådets landsdækkende kampag
ner.
Forskningen viser vejen...
Alt tegner godt for dette samarbejde,
selvom der i konceptet kan være indbyg
get muligheder for vanskeligheder.
Det skyldes først og fremmest, at Rådet i
sin opbygning og struktur er, og skal væ
re, upolitisk. Når Rådet foreslår og plan
lægger en kampagne, sker det med bag
grund i trafiksikkerhedsforskningen.
Den kan fortælle os, hvor der er proble
mer, og hvor vi med effekt skal sætte ind.
Amterne og de lokale råd er i højere
grad styret af de politiske beslutnings
processer, hvilket i visse tilfælde kan
tænkes at påvirke de ønsker man måtte
have om, hvilken kampagne der bør
gennemføres.
Intet tyder heldigvis på, at disse forskelle
kan forhindre eller forstyrre det positive
samarbejde som nu er indledt mellem de
lokale udvalg og Rådet, og vi kan således
i fællesskab arbejde os frem mod opfyl
delse af færdselssikkerhedskommissio
nens handlingspian, at reducere antallet
af dræbte og kvæstede i den danske tra
fik.
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Lokale færdselssikkerhedsråd
og kampagner
At Bent Johnsen, Teknisk forvaltning, Sønderjyllands amtskommune.
Færdseissikkerhedskommis
sionen udsendte i december
1988 en handlingspian for
det færdselssikkerhedspoli
tiske arbejde.
I handlingspianen opstilledes
nogle præcise mål for de
kommende 12 års færdsels
sikkerhedsarbejde:
Antallet af dræbte og tilska
dekomne i trafikken skal
nedbringes med mindst:
15% over 3 år,
yderligere 1507o i løbet af
de følgende 3 år, og
yderligere 10-l507o i løbet
af de følgende 6 år
svarende til mindst 40-45% i
løbet af 12 år.
Amter og kommuner skal
medvirke til at opfylde mål
sætningen ved at forstærke
indsatsen indenfor færdsels
sikkerhedsarbejdet.
Det lokale færdelssikker
hedsarbejde i amter og kom
muner forventes ifølge pla
nen at fjerne 20-25% af tra
fikuheldene.
De lokale initiativer omfatter
information og undervis
ningstilbud samt trafiksane
ringer, systematisk sort-pletarbejde og andre tekniske
foranstaltninger til forbed
ring af forholdene på vejnet
tet.
Amter og kommuner har an
svaret for ca. 94% af vejnet
tet. På det resterende, statsli
ge vejnet udfører amterne og
nogle kommuner vejopga
verne for statens regning.
Amternes og kommunernes
medvirken til fremme af
færdseissikkerheden er der
for helt afgørende.
Pjecen: »Sikker trafik inden
år 2000« giver et bud på det
lokale færdselssikkerhedsar
de lidt
bejde i amter og
større kommuner, i over
ensstemmelse med den færd
selssikkerhedspolitiske hand
lingsplan.
-

-

-

-

-

Pjecen er udarbejdet i et
samarbejde mellem Kommu
nernes Landsforening og
For
Amtsrådsforeningen.
målet med pjecen er at inspi
rere amter og kommuner i
færdselssikkerhedsarbej det
og dermed fastholde og ud
bygge den bevågenhed som
færdselssikkerhedsarbej det
allerede har.
Det lokale færdseissikker
hedsarbejde.
Hidtil har det lokale færd
selssikkerhedsarbejde næsten
kun været et spørgsmål om
vejteknik.

af betydning for trafikkens
størrelse og sammensætning
(f.eks. placering aftrafikska
bende rejsemål og valg af
transportmiddel).
Der er derfor behov for at se
færdselssikkerhed i et større
og mere helhedsorienteret
perspektiv, herunder at ska
be en bevidsthed hos den en
kelte trafikant om risikoen i
trafikken.
Påvirkning af trafikanterne
til større ansvarlighed må til
lægges stor betydning. Væg
ten skal flyttes fra den tradi
tionelle opfattelse om egen
sikkerhed over til fordel for

I Vejdirektoratets statistik over farlige vejkryds regner man
med et vis antal tilskadekomne, før det kan betale sig at for
bedre forholdene.
-

Ja, det her pynter jo på regnskabet.

I fremtiden må færdselssik
kerheden forbedres gennem
aktiviteter rettet mod alle
kendte uheldsfaktorer: Føre
ren, vejen, bilen og forhold

de andres sikkerhed. Denne
ændring kan ske gennem
holdningsbearbejdning.
Der skal gøres en indsats for
at få trafikanterne til at for-

stå, at færdselssikkerhed pri
mært er den enkelte trafi
kants ansvar og ikke de an
dres.
Den enkelte trafikants betyd
ning for antallet af uheld kan
illustreres ved at trafikanten
selv har skyld i Ca. 95070 af
uheldene, vejudformningen i
ca. 28% og køretøjet i ca.
9% (kombination af årsager
medfører at summen er stør
re end 100 07o)
Amter og kommuner tillæg
ger derfor gennemførelse af
og
holdningsbearbejdning
informationskampagne sta
dig større betydning samtidig
med, at det hidtidige trafiksikkerhedsarbejde fortsættes
og intensiveres.
Lokale færdseissikkerheds
råd
Færdselssikkerhedskommis
sionen anbefaler, at der op
rettes lokale færdselssikker
hedsorganer i alle amter og
de ca. 100 kommuner, hvor
det gennemsnitlige årlige an
tal politiregistrerede færd
selsuheld med personskade
er større end 40 på hele vej
nettet. Der kan være tale om
egentlige selvstændige færd
selssikkerhedsråd men også
om at udnytte bestående
forebyggelsesråd.
Der er etableret egentlige
selvstændige færdselssikker
hedsråd i 5 amter, og 4 amter
overvejer at gøre det.
Udover de 5 selvstændige
har
færdselssikkerhedsråd
(eller
forebyggelsesrådene
lignende) i 7 amter gennem
trafiksikkerhedskam
ført
pagner.
Der er oprettet lokale færd
selssikkerhedsråd i over 10
kommuner.
Rådene er meget forskelligt
organiseret både hvad angår
medlemmer og arbejdsopga
ver:
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I. Selvstændigt råd med po
litisk repræsentation, of
test med sekretariatsbi
stand fra teknisk forvalt
ning.
2. Selvstændigt råd uden po
litisk repræsentation men
med reference til udvalget
for teknik og miljø.
3. Integreret organisation i
den tekniske forvaltning,
suppleret med ad hoc per
soner fra andre organisa
tioner/forvaltninger. Re
fererer til udvalget for
teknik og miljø.
Disse
organisationsformer
kan behandle alle aspekter
indenfor færdselssikkerheds
arbejdet: Planlægning, tra
fikteknik, overvågning/kon
trol, information, kampag
ner og undervisning.
Herudover findes der også
andre organisationsformer,
nemlig:
4. Forebyggelsesråd, hvor
alene det regionale/lokale
informations- og kam
pagnearbejde er placeret,
hvorimod det øvrige tek
nisk orienterede færdsels
sikkerhedsarbejde er pla
ceret i teknisk forvalt
ning.
5. Råd i enkelte politikredse
på initiativ af de stedlige
politimestre. Samarbejde
med kommunernes tek
niske forvaltninger.
Ud fra de hidtidige erfarin
ger samt ud fra, at informa
tionsarbejdet bør være
forankret politisk
forankret lokalt/regionalt
integreret med øvrigt tra
fiksikkerhedsarbejde
må det anbefales, at det sam
lede trafiksikkerhedsarbejde
placeres i tilknytning til vej
bestyrelsesfunktionen: Vej
myndigheden bør være ker
nen i trafiksikkerhedsarbej
det, dvs, en af organisations
formerne nævnt under 1,2 el
ler 3.
Afhængig af opgaven kan
der etableres et ad hoc sam
arbejde med berørte myndig
heder, organisationer, grup
per osv. På denne måde vil
arbejdet kunne få et dyna
-

-

-

-

misk, målrettet og projekt
orienteret tilsnit.
Samarbejdet amt og
kommuner.
Der finder allerede i dag et
samarbejde sted mellem am
ter og kommuner på vej om
rådet. Et udvidet samarbejde
i forbindelse med arbejdet i
færdelssikkerhedrådene er
naturligt.
Det er i den forbindelse nær
liggende at amter/amtslige
færdselssikkerhedsråd i deres
arbejde i særlig grad inddra
ger de kommuner, som ikke
selv opretter lokale færdsels
sikkerhedsråd.
Samarbejdet med amterne
kan bl.a. omfatte informati
onskampagner og lokale
handlingsplaner for færd
selssikkerhedsarbejdet. Sam
arbejdet kan også omfatte
egentlig bistand til mindre
kommuner f.eks. i forbindel
se med sort-plet-registrering
og -bekæmpelse og tilveje
bringelse af statistisk materi
ale til belysning af færdsels
sikkerhedsmæssige proble
mer i det hele taget.

Samarbejdet med Rådet for
Større Færdseissikkerhed.
Indenfor det seneste år er
samarbejdet
mellem
de
amtslige/kommunale færd
selssikkerhedsråd og Rådet
for Større Færdselssikkerhed
blevet udvidet væsentligt.
Rådet fastlagde i efteråret
1990 hvilke kampagner det
gennemfører i 1991. De loka
le færdselssikkerhedsråd har
fået mulighed for at koble
sig på de enkelte kampagner
og har i et vist omfang
indflydelse på indhold og
form af den enkelte kampag
ne.
Det er imidlertid allerede nu
aftalt, at Rådets kampagner i
1992 planlægges i et samar
bejde med de lokale færd
selssikkerhedsråd. Det gæl
der både valg af kampagner
samt deres indhold og form.
Der bliver således mulighed
for også at indarbejde den
-

-

lokale viden og erfaring i
kampagnerne for 1992.
Herudover er der allerede nu
aftalt en udvidet mulighed
for de lokale færdselssikker
hedsråd til at søge rådgiv
ning hos Rådet.
Rådets indsats i den forbin
delse ligger indenfor:
1. Koordinering og formid
ling af viden.
2. Udvidet rådgivning til
eksisterende lokale råd.
3. Bistand ved etablering af
nye lokale råd.
Vi er således nået et godt
skridt hen imod det forslag
til fremtidigt samarbejde,
som blev udarbejdet i no
vember 1989 af repræsentan
ter for lokale færdselssikker
hedsråd, og hvor det bl.a. er
anført:

•

1991

Med det udvidede samarbej
de er vi nået nærmere på en
egentlig koordineret indsats
mod færdselsuheld via infor
mation og kampagner.
Og samarbejdet er så vidt vi
des enestående i Europa.
Effekten af kampagner.
Færdselssikkerhedskommis
sionen forudsætter i hand
lingsplanen, at amterne af
sætter 87 mill. kr. og kom
munerne 156 mill. kr. i løbet
af de næste 12 år til gennem
førelse af lokale informati
onsaktiviteter. Effekten er
forsigtig skønnet til 3000
færre tilskadekomne (heraf
120 døde) efter udløbet af 12
års perioden.
Den skønnede reduktion sva
rer til at der for i mill. kr. in

Effektvurdering

Fig. 1. Fordeling af handlingspianens sikkerheds,næssige ef
fekt ved ændring af henh. adfærd, vej- og køretøj.

Den centrale rådgivning
skal tilbydes med ud
gangspunkt i regionale/
lokale initiatiaver og på
disses præmisser.
Den centrale rådgivning
skal baseres på den fore
liggende viden og erfa
ring, centralt såvel som
lokalt.

vesteret i lokale informa
tionsaktiviteter vil blive op
nået Ca. 12 færre tilskade
komne i trafikken.
For mange af kampagnerne
gælder, at det er vanskeligt
at måle effekten af dem.
Hvis målgruppen er stor og
den forventede effekt lille,
vil det være meget vanskeligt
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konkret at påvise en effekt.
Mange trafikteknikere har
da også gennem tiderne tviv
let på effekten af færdsels
og
sikkerhedskampagner
nogle gør del endnu.
-

I færdseissikkerhedskommis
sionens handlingspian udgør
effekten af foranstaltninger,
der retter sig mod trafikan
ternes adfærd, 50’o af den
totale effekt ved at gennem
føre planen. Udgifterne til de
samme foranstaltninger ud
gør imidlertid kun 20o af de
samlede udgifter.
For god ordens skyld be
mærkes, at der her også er
tale om andre foranstaltnin
ger end lokale informations
kampagner og undervisning.
Men en væsentlig forudsæt
ning for opfyldelsen af de
opstillede mål i planen er så-
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fald i sprituheld blandt målgruppen på 21 uheld en re
duktion på 57’o i forhold til
de foregående 5 år.
Kampagnen har siden bredt
sig og blev i 1990 gennemført
i 5 andre amter.
Ialt blev der i disse amter in
vesteret 3 mill. kr. og opnået
en reduktion i antal spritu
held på ialt 36 i en 3-4 måne
ders periode.
Det bør nævnes, at Rådet for
Større Færdselssikkerhed si
deløbende hermed udsendte
en informationsavis om spritkørsel til den samme målgrup
pe og at der således kan være
tale om et samspil hermed.
Nordjyllands amt har i 1989
og 90 gennemført spritkam
pagner som har fastholdt
uheldene på niveauet fra
1988.
Spritkampagnerne er således
-

Hvilke virkemidler skal vi
bruge?
Hvordan måler vi effek
ten?
Det er naturligvis specielt
vigtigt, at vi vælger en målgruppe, som kan påvirkes.
-

-

Statils
Gennem de seneste par år er
det lokale færdseissikkerhed
sarbejde i en række amter og
kommuner blevet udvidet til
også at omfatte kampagner
og information om færdsels
sikkerhed.
Eksempelvis blev der i am
terne i 1990 brugt ialt ca. 5,5
mill. kr. til kampagner om
Hertil
færdselssikkerhed.
kommer udgifter til lønnin
ger m.v. Det samlede beløb
for amterne er således reelt
større end det forudsatte be
løb på 6 mill. kr. i den færd
selssikkerhedspolitiske hand
lingsplan.
Dette er sket spontant uanset
at der ikke er klare tilken
degivelser fra regeringen
og folketing og uanset
at de af amter og kommu
ner rejste økonomiske
spørgsmål i færdselssik
kerhedskommissionens
betænkning ikke er afkla
ret.

Der er ikke umiddelbart ud
sigt til, at der sker en ænd
ring i disse forudsætninger.
Men uanset dette forhold ty
der alt på, at den forstærke
de indsats i det lokale
færd s el s sikkerhedsarbejde
vil fortsætte i amter og kom
muner.
Litteratur:
Pjecen: »Sikker trafik inden
år 2000«, Færdselssikker
hedsarbejdet i amter og
kommuner.
Betænkning nr. 1157:
Færdseissikkerhedspolitisk
handlingsplan.

-

-

Anker Jørgensen: Før i tiden gik jeg bare overfor rødt. Men
nu er jeg blevet mere forsigtig...
-

TRAFIKSIKKER MILJØ
Gadeaffaidskurven Articlean
Affaidskurven med det sikre og
effektive tømningssystem
Rekvirer speelaibrochure

ledes foranstaltninger rettet
mod trafikanterne.
Et markant eksempel på at
færdselssikkerhedskampag
ner har effekt er gennemfø
relsen af spritkampagner ret
tet mod unge førere i alderen
17-20 år.
Nordjyllands amt startede
med kampagnen i 1988 og
opnåede i perioden majaugust 1988 et konstateret

ét eksempel på, at der er
valgt en velafgrænset målg
ruppe og fulgt op med målin
ger som dokumenterer kam
pagnens effekt.
Vi bør fremover ved hver
eneste kampagne have for
øje:
-

-

Hvad er målet?
Hvem henvender vi os til?
(målgruppe)

1j77j

ÇPRODUKTER

Postbox 92
DK-3400 Hillerød
Telefon 42 26 94 94
Telefax 42 26 92 93
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PIARC’s VIII. Internationale
Vintervejkongres i Tromsø i Norge
14.-16. marts 1990
Af distriktsvejingeniør Johan Petterson, maskinmester Jørgen Stenholt
og sektionsingeniør Knud Jensen, Vejvedligeholdelseskontoret, Viborg
amt.
I dagene 14.-16. marts 1990 afholdtes den VIII. Internationale vinter
vejkongres i Tromsø i Norge.
Kongressen var arrangeret af PIARC. PIARC står for, Permanent In
ternational Association af Road Congresses.
PIARC omfatter 60 medlemslande. Ud over vintervejkongresser arran
gerer PIARC også verdensvejkongresser.
Rejsen til Tromsø
Rejsen startede i Billund den
13. marts midt på eftermid
dagen, og efter mellemlan
dinger i Oslo, Trondheim,
Bodø og Evenes ankom vi
ved midnatstid til værtsbyen
Tromsø, hvor vi blev modta
get i lufthavnen med Jazzmusik fremført for fuld ud
blæsning af byens udmærke
de ungdomsorkester.
Lidt om Tromsø.
Det er takket være Golfstrømmen, at der overhove
det kan opstå et så stort by
samfund så højt mod nord.
I flere tusinde år har Tromsø
været mødeplads for menne
sker fra forskellige kulturer.
Købmænd fra nær og fjern
flyttede hertil efter at »bysta
tus< blev bevilget i 1794. En
franskmand som besøgte
Tromsø ved århundredeskif
tet blev meget imponeret
over byens moderigtige da
mer og udbrød: »Dette må
være Nordens Paris«.
Dermed var byen blevet et
tilnavn rigere. Mere ram
mende tilnavn om byen er
nok: »Porten til Ishavet<,
dette med baggrund i, at de
fleste
polarekspeditioner
startede i Tromsø, samt at
ishavsfangsten
(bl.andet
hvalfangst) er nært knyttet til
byens historie.

Tromsø er fortsat en popu
lær mødeplads for f.eks.
kongresser m.v. PIARC’s
kongres er forøvrigt den hid
til største kongres byen har
huset til dato.
Desuden er Tromsø en topmoderne by med gode fly
bus og skibsforbindelser.
Her på næsten 70°N bor på
et område lige så stort som
Luxembourg,
mere
end
50.000 indbyggere.
Byen er forøvrigt verdens
nordligste universitetsby, og
som et kuriosum kan næv
nes, at paven besøgte byen
1989.
-,

Kongressen.
PIARC’s vintervejkongres
ser afholdes hvert 4. år (den
næste afholdes i 1994 i See
feld i Østrig). Kongresserne
har 3 faste programpunkter:
Præsentation af »papers
Maskinudstilling
Diskussion af fælles proble
mer med kolleger.
Der deltog 470 i kongressen,
som
repræsenterede
28
nationer. Danmark var re
præsenteret med 16 deltage
re: 6 fra private firmaer, 7
fra amtskommunerne og 3
fra vejdirektoratet.
Selve kongressen blev holdt i
»Kultur Husek< en god og
velegnet bygning til formålet
og centralt placeret i byen.
-

Kongressen blev åbnet af
Norges trafikminister L.G.
Lie. Endvidere bød Trom
søs borgmester Erland Rian
deltagerne i kongressen vel
kommen til byen Tromsø. I
sin velkomsttale slog borg
mesteren fast, at efter hans
mening var Tromsø et na
turligt sted at afholde en
vintervejkongres. Rekorden
i vores by er 192 cm sne på
flad jord, sat i april 1981!
Men det er ikke rigtigt hvad
der siges om Tromsø, at vi
har 10 måneders vinter og 2
måneder med dårligt skifø
re.
Efter åbningstalerne var der
underholdning af den nor
ske operasanger Marianne
Hirsti (en af Norges førende
operasangere) akkompagne
ret af gruppen Arctimus, en
gruppe fra det nordligste
Norge. Fin underholdning!
Efter
åbningsceromonien
gik man over til præsentati
on af »papers«. Præsentati
onen var opdelt i 5 sessio
fler:
1) Planning and Manage
ment of Winter Road
Maintenance.
2) Road Weather and Traf
fic Information.
3) Machines and Equip
ment for Winter Road
Maintenance.
4) Wintermaintenance
of

•
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Roads and Streets in Ur
ban Areas.
5) Avalanches and other Sa
fety Problems.
Ovennævnte sessioner blev
fremført i løbet af 2 formid
dage.
Det var naturligvis ikke alle
foredrag, der havde lige stor
interesse, og enkelte var helt
uden interesse. Af foredrag
af interesse for danske vejteknikere skal nogle få næv
nes:
H. Hanke og C. Levin,
Tyskland:
INFLUENCE
OF WINTER ROAD MA
INTENANCE ON TRAF
FIC SAFETY AND TRAN
SPORT EFFICIENCY.
I foredraget omtaltes sam
menhængen mellem uhelds
frekvens og saltningstids
punkt på overordnede veje i
åbent land. Undersøgelsen,
der er udført på en total vejlængde af 650 km viser, at
der efter saltning sker et
stort fald i uheldsfrekven
sen.
Forsøg udført i Tyskland
med »hvide veje< viser, at
ingen saltning eller redukti
on af saltning totalt set giver
flere uheld, og endvidere
koster samfundet mange
penge.
H. Scharsching, Østrig:
CONTACTLESS DETEC
TION OF ROAD SURFA
CE CONDITIONSPRAC
TICAL RESULTS.
I et af de mest spændende
foredrag redegør foredrags
holderen for, at der i de se
neste år i Østrig, er udviklet
et radarlignende system, der
ved hjælp af mikrobølger er
i stand til at måle bl.a. tyk
kelsen af vandfilmen på vej
baner,
snekonsistensen,
iskonsistensen og saltkon
centrationen, og hermed
frysepunktstemperaturen på
vejen.
Systemet
meget
består
forenklet i opstilling af 2
stationære master, den ene
monteret med en modtager,
der modtager de reflekteren
de bølger fra målearealet,
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der udgør en cirkel med en
diameter på ca. 8 m. Se fig.
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Betragter
tiseringsprojekt.
man det økonomiske udbytte
vintervedligeholdelsen
af

MICROWAVE
TRANSMI11’ER

MICROWAVE
RECEWER

Fig. 1: Princip for mdling af kørebanens ti/stand.

Systemet virker meget tilta
lende, og de opnåede resulta
ter ser ud til at være lovende.
G. F. Day:
CONTRACTING OUT
WINTER ROAD MAINTE
NACE
Da man i 1986 nedlagde
»The Metropolitan Country
Councils (svarer nærmest til
amtsrådene) i England, så
transportengelske
det
ministerium det som en mu
lighed for at prøve at privati
sere vedligeholdelsen herun
der vintervedligeholdelsen af
»amtsvejene<c Et af de om
råder, der blev udpeget til
dette forsøg, var South
Yorkshire (S.Y.), hvor det
ingeniørfirma
rådgivende
»Sir Owen Williams and
Partners ltd«. (S.O.WP)
vandt licitationen om vareta
gelse af det overordnede an
svar for vedligeholdelsen af
motorvejnettet i S.Y. I sit
indlæg beretter G.F. Day fra
S.O.WP om firmaets erfa
ringer gennem de første 3,5
år med privat vedligeholdelse
af motorvej nettet i S.Y. Ef
ter en gennemgang af de
kontraktmæssige forhold, og
af hvorledes man havde valgt
at organisere den faktiske
specielt
vedligeholdelse
hvordan vintervedligeholdel
sen var organiseret opsum
merede G.F. Day firmaets
hovedindtryk af dette priva
-

-

konkluderede G.F. Day, at
dette kun ville være fordel
agtigt, hvis den samlede ved
ligeholdelse af vejnettet (i
S.Y.: motorvejnettet) priva
tiseres. Endvidere gjorde han
opmærksom på, at udgifter
ne til vintervedligeholdelse i
indkøringsperioden ville væ
re højere end hidtil, men at
disse udfra »forsøgserfarin
ger« må forventes at falde,
dels fordi entreprenørerne
opnår større erfaring med
og
vintervedligeholdelsen
dels, fordi man til stadighed
ville udbyde »vedligeholdel
sespakken< i offentlig licita
tion. Resultat: Vintervedlige
holdelsens kvalitet ville iflg.
G.F. Day være sikret af
»konkurrencemomentet<,
og han fremhævede i den
forbindelse, at erfaringerne
fra S.Y. viste, at kvaliteten
af vintervedligeholdelsen var
fuldt på højde med den »The
Department of Transport<
forestod i nærliggende områ
der.
G.F. Day sluttede med gene
relt at konkludere, at de hid
tidige erfaringer må synes at
være overvejende positive,
hvorfor det forventes at
»The Department of Trans
port< ville fortsætte forsø
get, og at man med den eks
pertise der derved ville op
bygges hos de private entre
prenører og de rådgivende
firmaer med tiden kunne for-

vente at gøre vintervedlige
holdelse mere økonomisk
fordelagtig.
Ovennævnte tre foredrag er
kun et lille udpluk af de i alt
Ca. 40 »papers<, der blev
præsenteret i løbet af de 2
dage.
Foredragene efterlader det
indtryk, at der forskes in
tenst i nye metoder vedrøren
de vintervedligeholdelse hele
verden over. Serviceniveau
og de anvendte tekniske
hjælpemidler svarer nogen
lunde til hinanden i de for
skellige egne af verden.
De fleste »papers« blev præ
senteret på engelsk, fransk
eller tysk og enkelte på ja
pansk. Simultantolke over
satte til engelsk og norsk. Al
le foredrag er samlet i 2
skrifter udgivet af PIARC.
UDSTILLING og DEMON
STRATION (PIARC EXPO
90)
Udstilling:
Under hele kongressen var
der arrangeret udstilling af
vintervedligeholdelsesmateri
el i »POLARHALLEN« og

udviklet i samarbejde
mellem FFV AERO
TECH, østersund og
CLIMATE
BERGAB
CONSULENTS, for det
svenske vejdirektorat.
Om dette system skal be
mærkes, at der er monte
ret 500 målestationer i
Sverige.
Stationerne er betydelig
mere kompakte end de
målestationer vi anvender
i Viborg amt.
Vejrapporter sendes hver
halve time automatisk o
ver telefonnettet til video
tekst eller til PC- overvåg
nirigsstation. Alt i alt et
meget tiltalende udstyr.
2) GFS 2000, lee early war
ning system.
Systemet er udviklet af
BOSHUNG Mecatronic,
Schweiz.
Det skal bemærkes, at
dette system har måleud
styr for måling af korrekt
0,5°c, idet
frysepunkt
der måles på restsalt eller
rest optøningsmiddel.
Ovennævnte måling savnes i vort eget system.
-

J
på parkeringsarealet om
kring hallen. Det mindre ma
teriel præsenteredes i hallen
og det kraftige gods på par
keringsarealet:
Af udstyr til glatførevarsling
der særligt fangede vores in
teresse skal nævnes:
1) RWIS Road Weather In
formation System, der er

Endvidere omfatter syste
met også måleudstyr for
måling af regn og/eller
snemængde.
Vi agter at undersøge mu
lighederne for at syste
mets måleudstyr kan an
vendes sammen med det
udstyr, der anvendes i Vi
borg amt, og hvilke ud-
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gifter der vil være forbun
det hermed.
Ud over ovennævnte var der
præsenteret tilsvarende ud
styr fra det tyske firma,
MATIC: Meget
SCAN
avancerede systemer, og fra
det finske firma VAISALA
Traffic
Systems:
Safety
-

-

-

-

monstration ved TROMSØ
Hallen.
Demonstrationen blev ind
ledt ved en kavalkade af det
udstyr, der anvendtes i tidli
gere tider, og dernæst det ud
styr der anvendes i vore da
ge. Først det gl. snerydnings
materiel, f.eks. en gl. sidep

vin te rve dli geh ol del ses for
mål.
For at opnå størst mulig ge
vinst af disse fremskridt, er
det vigtigt for et land som
Danmark, at vi nøje følger
den udvikling, som sker in
den for området, samt at vi
tør prøve noget at det nye
udstyr under vore forhold.
Det er endvidere vores opfat
telse, at skal man opnå størst
mulig gevinst af det effektive
og dyre udstyr, bør samar
bejdet mellem amterne, kom
muner og stat udbygges, for i
modsat fald kan det være
svært at udnytte moderne og
effektivt udstyr effektivt på
en økonomisk forsvarlig må
de.
-

-

To afforfatterne foran en snekaster.

Fine og tiltalende produkter.
Af udstyr iøvrigt for vinter
vedligehold er det værd at
nævne det nye universalkøre
tøj DELPHI fra firmaet BO
SHUNG, Schweiz. Køretøjet
er udstyret med firehjulstræk
og diff. spærre i begge aks
ler,
hydraulik
stort
pumpesystem med mange
udtag, sneplovbeslag, kraft
udtag og meget mere.
Køretøjet vil være egnet til
næsten alle vedligeholdelses
opgaver på vejnettet både
sommer og vinter.
Af opgaver som køretøjet
kan løse kan nævnes:
Græsslåning, kantpælevask,
autoværnsmaling,
affalds
transport. Endvidere kan der
påmonteres emulsionssprøj
te, sneplov, sneslynge og
meget mere. Et virkeligt
universalkoretøj!
-

Demonstration af materiel
udendørs.
Den 15. om eftermiddagen
var der arrangeret maskinde

lov trukket af en hest, og he
refter nyere og nyere materi
el, frem til det snerydnings
materiel, der anvendes i dag.
Ved demonstrationen præ
senteredes det mest moderne
og effektive udstyr, der fin
des på markedet i dag, bl.a.
udstyr af en størrelse og med
en kapacitet, som vi forhå
bentlig ikke nogen sinde får
brug for i Danmark.

KONKLUSION
Der er betydelige fremskridt
at spore hvad angår vinter
vedligehold. Den tekniske
udvikling i forbindelse med
udvikling og forbedring af
glatførevarslingsudstyr går
hurtigt.
Den tekniske udvikling bety
der, at materiellt bliver me
re komplekst, mere solidt, og
mere målrettet til opgaverne.
Endvidere er det vores opfat
telse, at vi i Danmark er vir
kelig godt med, hvad angår
anvendelse af ny teknologi til

Langt til alt fra Svalbard.
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Strategien for vinterved
lighold/vedligehold i almin
delighed bør tage meget hen
syn til fremtidige materielle
muligheder.
Tur til Svalbard den 16.
marts.
I forbindelse med vejkon
gressen var der arrangeret en
tur til ogruppen Svalbard.
I turen deltog Ca. 60 af kon
gresdeltagerne. Programmet
for turen var meget sammenpresset, idet det strakte sig
fra den 16/3 kl. 21.00 til den
17/3 kl. 11.00. På disse få ti
mer oplevede deltagerne en
masse, og fik i tilgift en ople
velse for livet.
Først lidt om Svalbard.
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Ogruppen ligger så nordligt
som 80°n, og Longyearbyen
hvor vi »overnattede« ligger
på 78°n. Hele øgruppen
dækker et område så stort
. Hovedøen
2
som 63.000 km
hedder Spitsbergen, og er vel
de fleste bekendt.
Norge har suverænitet over
øgruppen, men den beboes
delvis af nordmænd og rus
sere, omtrent i forholdet 1:2.
Øgruppen beboes nok i vore
dage primært for at opret
holde de 2 landes suverænitet
i området. Svalbards moder
ne historie begynder i okto
ber 1899, da den arktiske
skipper Søren Zachariassen
returnerede til Tromsø med

9
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Fire år senere i 1905 var hans
selskab »The Arctic Coal
Co« igang med kuiprodukti
on. Selskabet er senere over
taget af den norske stat.
Under turen rundt, besøgte
vi en af minerne der fortsat
er igang. Vores guide fortalte
os, at det er en meget dårlig
forretning at udvinde kulle
ne. Det koster Ca. 800 kr./t
at producere en t kul, og
markedsprisen er Ca. 400
kr./t.
Flora og fauna.
2/3 af øgruppen er dækket af
gletchere, og selv om tundra
en kun tør op i 3 fods dybde i
sommerperioden gror der

..

—

—

»isbjørn«, men desværre
blev dette ønske ikke op
fyldt.
Der lever flere tusinde po
larbjørne på Svaldbard.
Hanpolarbjørnen er forøv
rigt en voksen sag, den kan
blive 3 m høj og kan veje op
til 600 kg.
Ved ankomsten til vores natlogi, bad vores guide os om
ikke at bevæge os alt for
langt væk fra bygningerne,
hvis vi lige ville strække be
nene lidt. Begrundelsen var,
at bjørnen ofte søger tæt på
beboede områder, og hvis
den træffer en turist, og den
samtidig er sulten, kan det gå
galt. Det er dog ikke hvert år
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erne 220 biler. Biler er dog
ikke det mest benyttede kø
retøj på øen, idet beboerne
råder over Ca. 900 snescoote
re (flere end der er norske
indbyggere på øen).
Selv om vores ophold på
Spitsbergen var kort, fik vi et
godt indtryk af forholdene
deroppe, og vi blev samtidig
en stor naturoplevelse rigere.
Klimaet er naturligvis meget
barskt så langt mod nord, og
overalt er bjerge og dale
dækket af sne og ismasser.
Vores guide kunne fortælle
os, at selv om man ikke skul
le tro det, så er det alminde
ligt, at folk tilbringer flere år
heroppe ad gangen. Han selv
havde foreløbig tilbragt næ
sten 10 år af sit liv heroppe.
Han indrømmede dog, at en
af grundene måske var, at
der er skattefrihed på Spits
bergen.
Til slut vil vi rette en tak til
vore norske værter i såvel
Tromsø som på Spitsbergen
for den store oplevelse det
var at deltage i kongressen så
langt mod nord i jeres dejlige
land.
Og sidst, men ikke mindst,
en tak til vore sponsorer,
uden hvis bistand turen ikke
havde kunnet lade sig realise
re.
-

MASKINER ANLÆG
OG TILBEHØR TIL
-

VEJBYGNING
I hundredvis at
intormationer er samlet i
Danpac kataloget

Svalbard

-

en ikke alt for gæstfri natur.

en ladning kul, som han hav
de fundet på Spitsbergen.
Rygtet herom resulterede i en
sand »kulfeber«, og Nordeu
ropa havde fået sit »Klondi
ke.
Den mand der for alvor satte
gang i kulproduktionen på
Svalbard var John M. Lon
gyear fra Michigan, USA.
Han besøgte øgruppen for
første gang som turist i 1901.

mere end 160 forskellige
planter på øgruppen. Der er
Ca. 100 forskellige fuglearter,
at hvilke 30 er fastboende.
Af større dyr der lever på
øerne kan nævnes polar
bjørn, ren, sæl, polarræv og
hvalros.
Vi så dog kun rener, der gik
rundt mellem husene i Lon
gyearbyen. Vi havde selvføl
gelig håbet på at se en rigtig

en turist bliver ædt af en is
bjørn, men det hænder.
For vej interesserede skal det
nævnes, at der er anlagt Ca.
40 km vej på hovedøen Spits
bergen.
Belægningen på
vejene består sandsynligvis
af emulsionsasfalt, men det
var der ikke rigtigt tid til at
undersøge nærmere.
Til at befærde dette overvæl
dende vej net besidder bebo

Nyt eller brugt Rekvirer katalog
Landsdækkende salg og service
-

rA IW
LYNGE: TELEFON 42189200
KOLDING: TELEFON 75505200
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Ny kantpæl
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Nyt fra vejsektorens leverandører

Aalborg-firma har introduceret helt ny type reflekspæl der er mere ro
bust og samtidig mere rengøringsvenhig end de hidtil kendte pælen
er patentanmeldt.
-

Aalborg-firmaet Pflug Vejskilte Fabrik as har introdu
ceret en helt ny reflekspæl,
som har været ét år under
vejs.
Den nye pæl, der er udviklet
bla, i samarbejde med Upo
nor A/S i Hadsund og Nord
jyllands amts vejvæsen, ud
mærker sig ikke alene ved at
være meget robust. Den er
også mere rengøringsvenlig
end de hidtil kendte pæle.
Pælen opfylder Vejdirekto
ratets specifikationer, der
også har godkendt pælen til
brug ved de danske veje.
Pflug Vejskilte Fabrik har
patentanmeldt pælen.
Direktør Henning Pflug fra
virksomheden regner med at
sælge 60.000 stk. det første
år.
Salget sigter endnu kun på
det danske marked, men
Henning Pflug håber, at en
EF-standardisering vil åbne
for eksport-muligheder.
Pælen ekstruderes
Det nye i Pflugs reflekspæl
ligger i refleksen. Hidtil er de
blevet placeret på en alumi
niumsplade, der er nittet på
en vaccum-formet plastpæl.
Det samme gælder de speci
elle kilometer-plader.
Den nordjyske teknik bryder
fuldstændig med brugen af
aluminium. Samtidig ekstru
deres den nye pæl i stedet for
at blive vaccum-formet. Det
sker hos Uponor, der er spe
cialist i at fremstille plastrør.
Ekstruderingen giver øget
styrke,
oplyser Henning
Pflug.
Forsøg med at klæbe reflek
sen direkte på pælen faldt ik
ke heldigt ud. I stedet har
man udviklet en plastman
chet, som HF-svejses om
kring pælen. Herefter kan
refleks og kilometermærke

klæbes direkte på manchet
ten.
Denne ændring af pælen vil
betyde en besparelse på
amts/statsvej budgettet
på
over en mill. kr. om året.
Problemet er, at mange ren
gøringsmaskiner hænger fast
i aluminiumspladerne. Med
vor nye teknik, er der ikke
længere noget, børsterne kan
hænge fast i. Samtidig ligger
der meget store besparelser
at hente ved udskiftninger.
idet det ikke længere er nød
vendigt at fjerne alumini
umspladerne før genbrug.
Det resulterer i en væsentlig
tidsbesparelse. Det er langt
hurtigere, slutter Henning
Pflug.
-

Troensevej 7. 9220 Aalborg øst

.

Telefon 98 15 92 11
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Færdseisreglernes historie (1/3)

land«. Han skulle skabe re
spekt og orden -»god poli
tie<, som det hed på den tid
i den kongelige hoved- og re
sidensstad København med
dens smalle brolagte gader,
dybe rendestene og dens kao
tiske trafik. Byen havde om
kring 1700 næppe meget over
50.000 indbyggere inden for
sine volde og dog en tydelig
fornemmelse af overbefolk
ning og kvælning allerede i
1600-tallet. Politimesterens
opmærksomhed gjaldt der
for særlig København.
En af hans første lovbud
gjaldt byens trafikvirvar.
Han formulerede formo
dentlig personligt den første
danske færdselslov, forord
ningen af 10. januar 1685.
Den begynder med et bud
skab til borgerne fra den
gudfødte monark:
-

Af dr. phil. Kristian Hvidt.
De fleste forestiller sig formodentlig, at færdselsregler hører sammen
med bilismen og urbaniseringen i dette århundrede. De følgende sider
skal vise, at de er meget ældre som følge af den kendsgerning, at nok
var der færre mennesker i forrige tider, som kunne støde sammen, men
disse vore forfædre levede også tættere sammen og måtte allerede fra
1600-tallet have regler for at omgås hinanden i færdslen.
Kristian Hvidt er proto
kolsekretær i Folketinget.

Det danske vejsystem er op
stået ved naturmetoden.
Veje opstod, hvor hjulspor
snoede sig og »viste vej« gen
nem en natur, der tidligere
var langt mere fyldt med
vandhuller, småsøer og mo
ser, som nu er drænet væk el
ler lagt i rør. Kongerne, som
altid befandt sig på rejse i de
res rige for at indkassere
skatterne, var dog interesse
rede i velholdte veje. Christi
an 3. forordnede 1558, at de
skulle være 2,2 meter brede,
men fire år senere bekendtgjorde hans efterfølger, Fre
derik 2., at han og hans lens
mænd ville bruge en fly

vogntype, rustvognen, så nu
skulle vejene for fremtiden
være 2,35 meter i bredden.
At tvinge bønderne til at bru
ge samme sporvidde på deres
vogne har formodentlig væ
ret temmelig omsonst, selv
om bøden for at køre med de
gamle smalle vogne blev sat
til to stude.1)

eller rider på Mand, Quinde
eller Barn og giør dennem
Skade paa Liv, Helbred og
Lemmer, skal straffes på
Livet, hvis den anden om
kommer, eller bøde som
Skaden er. Giør hand det af
Fremfusenhed eller Uagt
somhed, da straffis hand
med Jern. »2)

Danske lov
Færdselen på disse veje var
så ringe, at ingen færdsels
regler var nødvendige. Og
dog var Danmark i løbet af
1600-tallet blevet så tæt be
bygget, at Christian 5.s be
rømte Danske lov fra 1683
har den første regel om straf
for dem, som påfører andre
skade i trafikken:

Danske Lov med dens barske
øje-for-øje-og-tand-for-tand
afskrækkelse var den unge
enevældes forsøg på at orga
nisere det ny samfund efter
den ændrede magtfordeling i
Danmark. Lovens mere ge
nerelle bestemmelser fulgtes
hurtigt op med detailregler.
I 1682 udnævnte kongen en
håndfast og hensynløs mand,
Klaus Rasch, til politimester
»i København og det hele

»Den, der forsætligen ager

» Vi Christian V af Guds
Naade Konge til Danmark
etc. gjøre alle vitterligt, at
eftersom Vi komme udi Er
faring, hvorledis paa Gader
ne her udi Vor kongelige
Residents-Stad Kjøbenhavn
stor Uskikkelighed skal for
øves, baade med den umaa
delige Kiørsel af Vognsven
de, saa og andre Inconveni

Fra Frederiksberg bakke så København stor ud. Men inden for byens snævre mure var der trængsel på gaderne. Udsnit af
Braunius ‘kobberstik fra 1587.

Phønix Vej er leverandør af olle typer
vej skilte.

Phønix Vej har ekspertisen og erfaringen,
når det gælder broisolering og brobelæg
ni nger.

z

4,

—

i

Phønix trafikmorkering sørger for præcis
afstribning til gavn for trafiksikkerheden.

En Phønix Vej
er mere end
asfalt
Phønix Vej har alt til veje. Lige fra brobelægninger
og afstribning til læhuse og vejvedligeholdelses
systemer. Og ikke mindst professionelle med
arbejdere.
Med én kontakt har De styr på vejene.
Hos Phønix Vel kan De samle vej
entrepri sen ét sted. Phønix Vejs
totale vejløsning indeholder ud
over belægningsarbejder også
afstribning, vejskilte, brobelæg
finger, læhuse og meget andet.
Herunder Europas mest anvendte
PM-System til strategisk vejved

ligeholdelse. Bagved ligger kon
stant produktudvikling og kvalitets
kontrol.
Fordelene er indlysende:
Med Phønix Vej får De en samar
bejdspartner, der magter hele vej
spektret. Det giver sikkerhed og
gør Deres arbejde mere effektivt.

asfaltbelægninger
striber
vejskilte
brobelægninger
læhuse
maskiner og udstyr
PM-Systemer
Én kontakt er nok, når De samarbejder med Phønix Vej, Så er der styr på kvalitet,
tidsplan og økonomi.

PHØNIX VEJ
Phønix Læhuse et fleksibelt, tidløst og
robust design.
-

A/S Phønix Contractors
6600 Vejen

Region Syd
75507611
Region Nord
98159644
Region Sjælland 42947666
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entzer, som skal foraarsages
i en og anden Maade af Bøn
derne, som her indkommer,
haver Vi allernaadigst for
got befundet derom efterføl
gende Forordning at lade ud
gaa. »3)

Behovet for færdselsregler
kommer først der, hvor tra
fikken er tættest. Oprindelig
var det kun ganske få, der
havde egne vogne i byen. Ef
ter sigende var biskop Hans
Svane, der døde 1668, den
første borgerlige i Køben
havn, der havde egen karosse. Men efter 1660 blev bor
gerskabet velhavende og det
blev moderne at have vogn i
stedet for at gå eller ride, og
omkring 1750 opgj orde man
vogntallet inden for voldene
til mellem to og tre tusinde.
En russisk turist, der besøgte
byen på Frederik 4.s tid
overraskedes over vrimmelen
af vogne »ingen gik til fods,
alle kørte, så man skulle
sværge på, at her havde po
dagra taget sæde.< Ikke
mærkeligt, at Holberg flere
steder klager over færdselen
og opfordrer til at »giøre en
Ende på den Bulder, som
Nat og Dag af ulidelig Kiør
sel foraarsages<. .4)
Men den uskikkelighed, man
ville til livs i 1685 kom tilsy
neladende især af alle de
bøndervogne, som hver dag
kom til byen ude fra landet
med forsyninger af madva
rer. Bønder og fiskere skulle
på markedsdagene ind og ud
ad de fire snævre byporte
med deres fjællevogne på
samme tid. Borgernes forsy
ning foregik jo ved handel
direkte mellem producenter
og forbrugere på byens tor
ve, grøntsager på Amager
torv, kød på Nikolaj Plads
og fisk på Gammel Strand.
Nu om dage kan man på tor
vedage i Italiens gamle byer
få et levende indtryk af,
hvordan trængslen og lar
men har været i København
dengang. Det, kongen og
hans politimester fandt mest
-

nødvendigt var at indføre
hastighedsbegrænsning:
»Md ingen, som kiører
med ledige eller ladte
Arbejds- Vogne, kiøre uma
neerlig fast (hurtigt) på Ga
derne, at syge Folk derover

Vogn og den nogen Skade
tilføje; forseer sig nogen her
imod, da, foruden at betale
Skaden, skal hand erlægge
hver Gang Een Rigsdaler,
som til Politiemesteren og
børnehuset til lige Deeling
skal være forfalden: Skulde

•
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enten frem eller tilbage udi
eller
Gangen
Kiørselen
derudover skal vorde for
hindret. «
Amagerbønderne skulle, så
snart de havde solgt deres va
rer, »uophørligt forføje sig
fra byen«. Egentlig parke
ring var simpelthen forbudt i
hele byen eller som det hed
der i forordningens § 4:
-

»Ingen, i hvo hand og væ
re kunde, tnaa lade sin Ca
ros, Calesch, Arbeids- Vogn
eller Sluffe staa paa Gaden
Nat eller Dag, naar hestene
ere fraspændte. «

Dette billede fra en af byportene antyder visse trafikvaske
ligh eder.
foruroliges og skeer Fortred,
saa Folk og Qvæg derved
Skade tilføjes. «
Fodgængerne
Fodgængerne havde det
nemlig slemt i den tids by.
Trods den såkaldte »Trot
toirkommissions« indstæn
dige pålæg til husejerne blev
fortovene ofte anvendt til
værksted for håndværkere,
mødding for husdyrene i går
dene og sidste station for al
skens skrammel. Kørebanen,
der på hver side var kantet af
en rendesten, var snæver og
brolægningen toppet og
uregelmæssig. Det var i
sandhed ikke lydløst, når de
jernbeslagne arbejdsvogne
kom henover brolægningen.
Vognene var solidere bygget
end nu og kuskene langt
mindre nervøse for skram
mer i lakken. Alligevel inde
holdt forordningen 1685 en
paragraf om, at det var for
budt at påkøre hinanden:

»Maa og ingen Arbejds
Vogn kiøre paa en andens

de og Straffen ej kunde beta
le, da sættes de paa Vand og
Brød udi toe Dage og Nætter
i Raadhuus-Kielderen. «
Danske Lov fra 1683 havde i
forvejen en streng straf for
at påkøre personer (afsnit
6.7.18). Forvoldte det lige
frem »trafikofre« straffedes
det med henrettelse, skyldtes
det kuskens »fremfusenhed«
straffedes det med »jern«,
dvs, fængsel i lænker i et pas
sende tidsrum.
Parkering
Gaderne i 1700-tallets byer
var så smalle og de arbejds
vogne, der kom ind fra lan
det så store og klodsede, at
sammenstød var svære at
undgå på de store torvedage.
Foruden trængsel opstod der
også frygtelige parkerings
vanskeligheder. Af- og pålæsning måtte jo foregå, men

»da skal Kudsken eller Ki
øresvenden holde det allernærmeste ved Huusene hand
kand på det ingen, som vil

En lignende bestemmelse
fandtes iøvrigt også i Lon
don, sidst lovfæstet i 1847.
Den blev anvendt så sent
som 1964 af en domstol mod
en taxachauffør, som havde
ladet sit køretøj stå »ubevog
tet« i 20 minutter.4)

Fartgrænser og andre
grænser
Forordningen fra 1685 om u
mådelig kørsel og adskillig
anden uskikkelighed på ga
derne i København blev
grundlaget for Dansk færd
selslovgivning i næsten 200
år. Flere gange, f.eks. 1751,
1758, 1772 og 1811, blev den
genoptrykt med nye truende
og formanende kongelige
ord til indledning. I 1780
skete der en skærpelse af
straffebestemmelser.
dens
Problemet var stadig, at folk
kørte for hurtigt gennem ga
derne. De enevældige mo
narker kunne selv se trafik
ken i det halve af sin resi
densstad fra sine vinduer i
det høje Københavns Slot.
Navnlig synes Hans Maje
stæt stadig at have haft et
godt øje til bønderne fra
Amager, der kom til Køben
havn om morgenen med vog
nene fulde af kål og gulerød
der. De måtte iflg. en anden
forordning ikke køre over
Slotspladsen for ikke at for
styrre hoffet, men skulle fra
Amager dreje over Holmens
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Bro og følge stranden på den
anden side af Slotsholmen.
Når de så drejede op af Lille
Færgestræde, det nuværende
Højbroplads, gik det nok så
stærkt, at kålhovederne hop
pede og dansede over de top
pede brosten. De havde nem
lig travlt, for det gjaldt om at
nå først op til Amagertorv
og få de bedste stadepladser.
I 1685-loven hed det kun, at
man ikke må køre »umane
erlig fast< (dvs urimelig hur
tigt). 11780 indførtes derfor
bestemte fartsgrænser. så
vidt man nu dengang kunne
definere fart. Det gjorde
man ved en opdeling på
vogntyper og hestes gangar
ter:
»Ingen maae, enten i sin
egen Equipage, med Hyre
vogn, Chaise, Phaeton, Ca
riol, Postvogn eller deslige,
kiøre stærkere end i en liden
maadelig Trav, ikke paatviv
lende, at jo ethvert Herskab
og andre, som selv holde
Equipage, alvorligen advare
og tilholde deres Kudske og
Tjeneste-Karle ikke herimod
at forgaae sig.
Ingen A rbejds- Vogn, uden
Forskiel af Eiere eller Brug,
maae kiøre med Læs uden
Fod for Fod og ledige i en li
den saae kaldet Lonte
Trav. «5)
Iøvrigt inderholder forord
ningen også bestemmelser
om varsling af andre trafi
kanter. I mangel af et dyt
horn måtte man bruge stem
men:
»Alle, som enten kiøre el
ler ride og se et Menneske for
sig, skal være pligtige at an
raabe Samme at gaae af Vei
en.<
Angiveri
Efter de mange tidligere for
maninger om at køre lang
sommere, tilføjedes der i
nogle
1 780-forordningen
usædvanlig hårde straffebe
stemmelser for overtrædel
ser. Den mest barske var ind-

1991

førelsen af et officielt system
med angiveri, sådan at den
der meldte politiet om en
færdselsforseelse ville få en
dusør på hele 6 rigsdaler, et
virkelig stort beløb den gang.
Og som et særligt raffine
ment bestemtes det, at det
var den ulykkelige trafikant
selv, der skulle betale dusø
ren til stikkeren:
»Og paa det, at de, som
herimod forsee sig, desto
uundgaaeligere kunde blive
afstraffede, have Kongen vi
dere befalet,... at den eller
de, som nogen saadan forse
else ved Politie-Kammeret
beviselig angive, derfor skal
nyde en Douceur af 6 Rdl.,

,

Hvordan politimesteren vur
derede stikkernes udsagn og
kunne skelne mellem »mådelig trav« og »liden lunte
trav« er uvist. Det var vel og
så derfor, at han tillagde sig
selv diktatorisk magt kort ef
ter forordningens udstedelse
ved at bestemme, at hans af
gøresler i denne sag ikke
kunne appelleres til andre
domstole .6)
Forordningen af 1780 afslut
tes med nogle meget alvorli
ge kongeord, dog næppe for
muleret af kongen, den sinds
syge Christian 7. Et lille styk
ke færdselspropaganda et
par århundreder før Rådet
for større Færdselssikker
hed:

:
;_

A

forvoldt saa mange i Byen.
Det utiltalende angiversy
stern forblev faktisk gyldigt
helt op indtil den store poli
tivedtægt af 1869, dog med
den mildnelse fra 1815, at
der ikke betaltes nogen dusør
til anmelderen, hvilket nok
sløvede folks lyst til at møde
op i politikammeren og slad
re.
Nogle år tidligere var indført
nummerplader, så man hur
tigt kunne identificere den
hestevogn, som kom susende
forbi fodgængerne i galop. I
en forordning af 20. septem
ber 1751 hedder det:
»Efter høj Ordre, er Bryggerne, Bagerne, Møllerne,
Vognmændene og Hyre
Kudskene her i Staden ble
ven befalet at have deres
arbejds- Vogne, og Hyre
Kudskene deres Careter, for
synede med kiendelige Num
mere paa begge Sider, for at
lette Vognenes Opbringelse
naar Kudskene eller Kiøre
Karlene begik nogen Forseel
se paa Gaderne med stærk
Kiørsel eller U-Ret at holde
med videre, som ofte forefal
der. «

1)

2)
3)
De Københavnske byporte fra 1600-tallet var sm alle, så der
let kunne dannes trafikpropper.
Portene blev nedrevet i 1857, så passagen blev bredere. Stik
fra 1840.
hvilke den Skyldige, foruden
den forhen fastsatte Mulct af
2 Rdl. samt anden corporlig
Straf, som Spansk-Kappe,
arrest paa Vand og Brød el
ler Hals-Jernet efter om
stændighederne og Politie
tnesterens Kiendelse, straks
uden videre Modsigelse ha
ver at erlægge. «

»Kongen kan ei andet end
med Misfornøielse og afskye
ansee de Menneskers Bestræ
belser, som for en Forn øje!
ses Skyld saa gierne ville
blive ved at sætte deres
uskyldige Næste i Fare, om
endskiønt de have hørt af
den jammerlige Ulykke, som
paa et A ars Tid derved er

4)
5)
6)

A.Wittendorf: Veje og
transportsproblerner før
vejreformerne. Dansk
vejtidsskrift maj 1987.
Københavns
Færdsel
(1959), s. 16.
Denne og følgende forordning er citeret efter
J.H.Schous samling af
forordninger 1660-1825.
Politikens bagside 24.
september 1964.
Forordning 28. januar
1780.
Kabinetsordre af 28.
februar 1780. Strafferammen for hyrekuske
og kuske på renova
tionsvogne nedsattes i
oktober samme år.

Fortsættes i næste nummer.
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Ny grundbog om luftforurening
Hans Bendtsen, Vejdirektoratet.
Luftforurening fra vejtrafikken har stigende opmærksomhed hos be
folkningen og i fagkredse. Det stiller nye krav til teknikere hos offent
lige myndigheder og rådgivere om indsigt i fagområdet og kendskab
til metoder til vurdering af luftforureningen og løsning af problemer.
Vejdatalaboratoriet har netop udgivet rapporten: »Vejtrafik og luftfo
rurening en grundbog for derved at kunne give teknikere en hånd
bog som kan anvendes i det daglige arbejde.
-

Indhold
Nogle af rapportens kapitler
er primært af informerende
karakter. De har til formål at
indføre læseren i begreber og
kendt viden om luftforure
ning af vej trafikken.
Andre kapitler præsenterer
metoder til vurdering og løs
ning af problemer, primært
ved beskrivelse af danske og
udenlandske eksempler.
Til den første gruppe hører
et kapitel om grundbegreber
og effekter af luftforurenin
gen, samt et kapitel om tek
nologiske ændringer på kø
retøjerne og deres effekt.
Der er ligeledes nogle afsnit
hvor grænseværdier og dan
ske målinger af gadeluftfo
rurening præsenteres.
De ansluttende kapitler in
deholder beskrivelse af me
toder til vurdering og be
grænsning. Der gives eks
empler på fastlæggelse af
målsætninger for begræns
ning af luftforureningen, og
muligheder for måling og be
regning gennemgås. Endelig
præsenteres nogle begræns
ningsmuligheder.
Kun en mindre del af vej tra
fikkens udstødning kan be
tegnes som sundhedsskade
lig. Alligevel bidrager de
mange forskellige forurenen
de stoffer som udsendes, væ
sentligt til at forringe luftkvaliteten tæt ved veje og i
større byområder.
Ny teknologi
Katalysatorteknologien har
stor betydning for benzinbi

00
t4C26456

lers forurening. Der satses
bredt verden over på denne
teknologi og effekten er rela
tiv stor. I Danmark er der
foretaget beregninger, der vi
ser at fra 1990, hvor krav der
medfører anvendesle af kata
lysatorer er obligatoriske for
alle nye personbenzinbiler,
vil den samlede mængde af
kulilte, kvælstofilter og kul
brinter falde. De forventede
store trafikstigninger vil dog
delvist modvirke dette fald.
På trods af disse forventnin
ger har det vist sig i USA og
Japan, hvor katalysatorer
har været anvendt i mange
år, at trafikken stadig påvir
ker luftkvaliteten kraftigt,
specielt i byområder.

Dertil kommer at katalysato
rer ikke begrænser udslippet
af kuldioxid, og dermed ikke
har nogen reducerende virk
ning på drivhuseffekten.
Begrænsning
Rundt i verden er der mange
eksempler på hvordan der er
arbejdet på at begrænse luft
forureningen fra vejtrafik
ken, ikke kun ved at ændre
på bilernes teknologi, men
også ved by- og trafikplan
lægning. Specielt i Sverige,
Norge og Holland kan der
hentes gode eksempler.
Et vigtigt element i arbejdet
med vejtrafikkens luftforu
rening er information til at
forbedre forholdene. Også

her er der spændende eks
empler fra udlandet.
Rapporten »Vejtrafik og
en grund
luftforurening
bog kan bestilles på tlf.
42 91 96 33 hos Ulla Hansen
på Vejdatalaboratoriet, Sta
tionsalleen 42, 2730 Herlev.
-
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Der er jo ikke sket væsentlige
klimaforandringer herhjem
me i de sidste 50 år, men kra
vene til vintertjenesten og
myndighedernes muligheder
for at opfylde kravene har
ændret sig betydeligt. Det
forstår man ved læsning af
daværende amtsvej inspektør
C. Milners beretninger om
snevintrene på Bornholm i
de første krigsår 1939-1941.
Se DV nr. 3-40 og 3-41.
I april 1938 kom en ny sne
kastningslov som pålagde
amtskommunerne at sørge
for snekastning på landevej,
hurtigt og under størst mulig
anvendelse af maskiner.
Under det store snefald fra
nytår til påske 1940 kom lo
ven rigtig på prøve, og den
samlede udgift til snerydning
(veje og jernbaner) på Born
holm androg 620.000 1940kroner, et efter datidens for
hold usædvanlig stort beløb.
Den følgende vinter var næ
sten lige så snefyldt; men på
grund af krigen var anven
delsen af brændstof til sne
rydningsmaskiner forbudt.
Amtsrådet besluttede at und
lade snerydning for biler
men at sikre slæde- og jern
banekørsel. Herved blev
øens samlede snerydningsud
gifter for vinteren 1940/41
reduceret til 188.000 kr, sva
rende til ca. 4,10 kr. pr. ind
bygger.
Vedstående er gengivet ud
drag af amtsvejinspektør C.
Milners i forvejen korte be
retning herom i DV nr. 3-41.
Ge Se.
-

1941.

Pro fessor ved den poly tekniske Læreanstalt A. R. Christensen (an.su.).
Amtmand P. Chr. v. Steman.n.
Kontorchef i Ministeriet for offentlige Arbejder S. Garde.
Redaktion: Østervoidgade 6 C, Opg. G., Kjøbenhavn K. Palæ 6670.
Ekspedition: Klosterstræde 23, KØbenhavnK. Ctr.6245.

Nr. 3

SNEVINTER PAA BORNHOLM 1940/41
Af Amtvejinspektør, Civilingeniør C. Milner, Rønne.

-

-

• Hos os var vi blevet kloge af Skade. Vi havde Vinteren 1939/40 i frisk Erindring og
havde endnu ikke glemt, at Snerydningen i denne var løbet op til ialt 620.000 Kr. for
Bornholm (eller ca. 13-14 Kr. pr. Indbygger), og hvoraf der, efter at Staten havde ta
get sin Part, iflg. Loven blev ca. 425.000 Kr. tilbage til øens Befolkning selv at betale.
Vi var ogsaa klar over, at Biltrafikken paa Vejene i Betragtning af Forholdenes Ud
vikling, hvor langt de fleste Biler maatte staa uvirksomme i Garagerne, ikke kunde
blive alt for stor, og at det alene af den Grund maatte være urimeligt at ofre flere
Hundrede Tusinde Kroner paa at holde Bilføret vedlige til de forholdsvis faa Biler, der
kunde komme ud. I Amtsraadsmødet den 31. August i Fjor blev det derfor efter Vejudvalgets Indstilling vedtaget her at undlade Snekastningen paa Vejene i den kom
mende Vinter, saaledes at der ikke skulde ryddes med Bilkørsel for øje, men kun til
strækkeligt til, at Vejene kunde holdes farbare for Kanekørsel.
• Snerydningen blev i Henhold til den saaledes trufne Beslutning organiseret derved,
at vii Løbet af Efteraaret mærkede de Steder af, hvor der kunde være Tale om at køre
ud over Markerne, og de midlertidige Veje herover blev markeret ved Stager.
Vejmændene, der hos os har Strækninger paa ca. 11 km Vej, fik hver tildelt 2 å 3 fa
ste Hjælpere, som i Forening skulde sørge for, at Vejene overalt kunde passeres af
Slæder, og drage Omsorg for, at alle Omkørseisveje til enhver Tid var fornødent af
mærkede, jævne og i Orden.
• Det var vort Indtryk, at Befolkningen var med os i de trufne Dispositioner, idet det
var øjensynligt for enhver, at det vilde have været urimeligt og uden Mening at ofre
mere paa Rydningen, end vi gjorde.
Vi kom da ogsaa igennem Vinteren uden i Virkeligheden at modtage nogen som
helst Klage fra Befolkningens Side over Vejenes Tilstand og vort Arbejde med Ryd
ningen af dem.
• Men vi havde altsaa vore Veje spæret for Biltrafik under hele Sneperioden, der
strakte sig fra Nytaar til hen i Marts Maaned, og Transporterne i denne Tid fik vi godt
frem med Baner og Slæder. Først da Tøvej ret satte ind og Slædeføret paa Grund deraf
ogsaa blev vanskeligt, rykkede vi ud med lejet Mandskab og ryddede til Bunds.

Kilometervis af 6 meter høje snedriver i 1940 max. 8 meter. Elværkerne ndtte advare med
skilte mod berøring af ledningerne.
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Det skulle være ganske vist...
Hjørring Amtsråd den 29. august 1902.
Vedtægtsbestemmelser angående Automobilkørsel og lignende i
Hjørring Amts Landdistrikt.
For Vogne, som uden at væ
re Sporvogne føres fremad
ved anden Bevægkraft end
Dyr eller Mennesker Mo
skal
torcykler iberegnede
følgende særlige Bestemmel
ser iagttages:
-

-

1. Vognene maa kun køre
på Amtets Landeveje,
For Bivejenes Vedkom
mende er Sognerådene
berettiget til at meddele
Ejeren af et Automobil et
kørekort, der giver ham
Ret til, til privat brug at
benytte Automobilet på
visse bestemte Vejstræk
finger indenfor Kommu
nen, under de nærmere
Betingelser Sogneraadet i
ethvert Tilfælde maatte
fastsætte.
2. Vognens Højde med Be
læsning maa ikke oversti
ge 4 alen; deres største
Brede maa ikke overstige
3 Alen og deres Vægt med
Læs ikke over 5000 Pund.

For Fragt- og Omnibus
kørsel og for Kørsel med
Vogne af et fra det almin
delige afvigende Udseen
de eller af større Vægt
med Læs end 5000 pd. be
stemmer Amtsraadet ef
ter nærmere Andragende
for hver enkelt Vogns
Vedkommende, om paa
hvilke Betingelser samt
paa hvilke Veje og hvilke
Broer Kørsel med en saa
dan Vogn kan tillades.
3. Drivkraften maa virke
uden særlig Larm og uden
iøjnefaldende Udstrøm
ning af Røg og Damp.
4. Paahæftning af Vogne
maa kun finde Sted efter
særlig af Amtsraadet
meddelt Tilladelse.
5. Naar Vognstyreren, der
maa være mindst 20 Aar
gammel, ikke foran sig
har mindst 100 Alen fri
og fuldt overskuelig Vejbane omtrent Afstanden
mellem 2 Telegraf- eller

Telefonpæle naar Lands
byer og andre tætbefolke
de Pladser passeres, og
naar der køres over Bro
er, maa Kørehastigheden
ikke overstige 1 Mii i Ti
men.
-

6. Vognene skal være forsy
nede med Signalapparat
samt med tydelig Angivel
se af Ejerens Navn og
Hjemsted.
Kørsel er forbudt fra ½
Time efter Solens Ned
gang til ½ før dens op
gang, dog med Undtagel
se af Tidsrummet fra den
l5de Maj til den lste Au
gust. Tændte lygter maa
ikke benyttes.
7. Paa enhver Vogn skal der
være anbragt et Bremseapparat af saadan beskaf
fenhed, at Vognen Under
alle forhold kan standses
paa en Strækning Af 2
gange Dens længde.

-

udenom Kørende eller Ri
dende, skal Signalappara
tet i Tide benyttes, og
Vognen holdes forsvarlig
til Side.
Under Forbikørslen maa
Signalapparatet ikke be
nyttes.
Naar Vognen møder Kø
rende og Ridende, skal
Vognstyreren holde til Si
de, og saafremt Kusken
eller Rytteren ved Opræk
ning af Pisk eller Haand
eller paa anden Maade
gør tegn til ham
eller
han selv bemærker, at
Hestene viser tegn Til
skal
Ængstelse,
han
standse indtil Køretøjet
har passeret, og paa For
langende stige af Auto
mobilet. Skal en Vogn
passeres bagfra, maa der
ikke køres hurtigere end
Forbifarten kræver.
I Tilfælde af Paakørsel el
ler naar Skade sker, skal
Vognstyreren, standse og
paa Forlangende opgive
Navn, Stilling og Bopæl.
-

Nærværende Bestemmelser
er foreløbig gældende indtil
31.te Decbr. 1904.

8. Naar Vognen skal køre

Trafikken stiger mere end forventet
Trafikudviklingen over Storebælt og Kattegat mellem Vest- og østdan mark har i de seneste år været så kraftig, at den overgår forvent
ningerne i Storebælts trafikprognose fra 1988. I den regnede man
med en årlig stigning i trafikken på 1,5 procent mens den faktiske
stigning i de sidste tre år i gennemsnit har været 4,5 procent om året.

Nyt fra

Storebælt

-

Trafikudviklingen har bety
det, at trafikken mellem øst
og vest nu er 131.000 flere
køretøjer årligt end forudsat
for tre år siden og for Sto
rebælts vedkommende er ud
viklingen gået endnu hurtige-

re idet stigningen her var på
5,1 procent årligt.
Stigningen i antal køretøjer
overført mellem øst- og
Vestdanmark fra 1. januar
1988 og frem til i dag var for
udsat at være 120.000 køre-

tøjer. Den faktiske udvikling
er 251.000 køretøjer altså
131.000 flere end forudsat.
For den samme periode var
stigningen i antal køretøjer
ført over Storebælt forudsat
at være 73.000, men den fak
-

tiske udvikling blev 192.000
altså 119.000 flere end for
udsat.
På figur i vises trafikudvik
ungen for øst-vest trafikken
frem til i dag, samt frem
skrivningen af trafikudvik
-
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Mill, køretøjer I år

første halvdel af 1980’erne
lå trafikudviklingen for last
bilgods over udviklingen for
personbiler, mens den i de
seneste år har ligget under. I
den forløbne periode af 1990
er godstrafikken mellem østog Vestdanmark direkte fal
det, hvilket skal ses i sam
menhæng med stagnationen i
dansk økonomi.
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en merpris automatisk sikrer
bilisten plads på den først
kommende færgeafgang.
Den internationale vejtrafik
over Storebælt er i øvrigt
meget begrænset. Det drejer
sig om Ca. 5 procent af den
samlede trafik, idet Store
bæltstrafikken helt overvej
ende betjener dansk trafik.
Faste forbindelser over øre-

96

Fig. 1. Trafikudvikling for øst-vest trafikken

Ændring fra forrige år

12
10

1988-niveauet, ville tilbage
betalingstiden for vejdelen
have været 39 år. Med 1990tallene ville det tage Ca. 36 år
at tilbagebetale vejdelen af
Storebæltsforbindelsen. Dis
se tal forudsætter altså, at
udvikling
ingen
der
overhovedet sker i trafikken
i de kommende 30-40 år.

ungen, baseret hhv på 1988prognosen fra Storebælt og
på den faktiske udvikling
frem til i dag. Figur 2 viser
udviklingen alene på Store
bælt.
Den årlige trafik mellem øst
og Vestdanmark er således
steget med omkring en milli
on køretøjer siden 1982 fra
-

8
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Fig. 3. Procentvis udvikling i den total øst- Vest trafik fra år
til år.
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Fig. 2. Trafikudvikling for Storebælt

lidt over tre til Ca. 4,2 mio.
overførte køretøjer.
På Storebælt er den årlige
trafik steget med 800.000 kø
retøjer i perioden fra 1982 og
frem til i dag.
Alene den nuværende trafik
er således tilstrækkelig til at
tilbagebetale anlægsomkost
ungerne og de påløbne ren
ter, dvs de lån og renter som
A/S Storebæltsforbindelsen
optager. Hvis man forestille
de sig, at trafikken over Sto
rebælt var blevet stående på

Figur 3 Viser stigningstakter
ne i trafikken mellem øst- og
Vestdanmark, herunder Sto
rebælt. Den lige linie viser
Storebælts prognose på 1,5
procent. (Trafikudviklingen
for 1990 er dannet ved at
sammenholde den forløbne
del af 1990 (jan.-juli) med
tilsvarende periode i 1989).
Den samlede trafikudvikling
i antal koretøjr dækker over
en betydelig variation i over
førslen af henholdsvis per
sonbiler og lastbiler. I den

På Storebælt er der overført
den samme mængde lastbilgods i den første halvdel af
1990 som i samme periode af
1989.
Der er ingen tvivl om, at
Vognmandsruten på grund
af sin aktive priskonkurrence
Halsskov
mod
‘s
Knudshoved rute har skabt
sit eget trafikspring siden ru
ten åbnede i 1986.
Ruten har i dag en markeds
andel af den samlede trafik
over Storebælt på omkring
for
og
35
procent
lastbilgodstrafikken omkring
30 procent. Der er i de sene
ste kvartaler sket en stabilise
ring af disse markedsandele.
De tiltag, som DSB satte i
værk i første halvdel af 1990
for at imødegå konkurren
cen fra Vognmandsruten, ser
ud til at have haft en vis ef
fekt. Blandt andet har DSB
haft stor succes med de så
kaldte eksklusivkort, der for

sund og Femern Bælt har
derfor en meget begrænset
indvirken på Storebæltsfor
bindelsens økonomi.
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17.-20. OKTOBER 1991 IAALDORGHALLEN

International trafikkongres
i Aalborg
Af Direktør Jørgen Gram, Rådet for større færdseissikkerhed.
Det Indre Markeds betyd
ning for trafikken i Europa,
færdselssikkerheden går nye
veje, trafik-økonomi trafik
& miljø og mange andre em
ner bliver taget op, når det
store arrangement »Europa
Trafik ‘91« løber af stablen i
Aalborghallen i dagene fra
den 17.-20. oktober 1991.
Trafikkongressen/messen vil
indeholde årsmøder, fore
drag, seminarer, workshops,
udstillinger, produktpræsen
tation og shows af alle muli
ge slags. Kort sagt vil så
mange emner vedrørende
trafik som overhovedet mu
lig blive behandlet.
Formålet er at få parlamen
tarikere og embedsmænd fra
hele Europa samt virksom
hedsledere til at sætte trafikbåde den kollektive og den

individuelle i fokus på et
højt sagligt niveau.
Et meget bredt samarbejde
mellem Rådet for Større
Færdseissikkerhed, Trafikministeriet, Justitsministeri
et, Kommunikationsministe
net, Generaldirektoratet for
P&T, EF Kommissionens
kontor, Europaparlamentets
kontor og Danmarks Radio
er medvirkende til, at et stort
antal meget forskellige orga
nisationer og virksomheder
deltager i det alsidige pro
gram.
Hans Kongelige Højhed,
Kronprins Frederik er pro
tektor for kongressen.
De fem hovedoverskrifter
for kongressen/messen bli
ver:
1) Færdselssikkerhed
og
forebyggelse.
-

Bedre betonkontrol
Proceq i Schweiz har vide
kendte
den
reudviklet
SCHMIDT betonprøveham
mer, således at den nu frem
træder som et meget effek
tivt værktøj til måling af be
tonstyrker.
Den nye betonprøvehammer
DIGI-SCHMIDT er forsynet
med en energisensor der regi
strerer den anvendte slage
nergi.
Det analoge signal sendes til
en microprocessor, digitali
seres, analyseres og korrige
res i henhold til indsatte kor
rektions faktorer.
Den registrerede værdi kom
mer op på et display i direkte
2 (MPa).
trykstyrke kN/rnm
De enkelte måleresultater,

middelværdi og standardaf
vigelse printes ud på en ind
bygget printer, enten i
grafisk- eller i talform, såle
des at der haves en fuldgyl
dig og detaljeieret dokumen
tation umiddelbart efter
prøvens udførsel.
DIGI-SCHMIDT er også
udstyret med en RS232 ud
gang for dataoverførsel til
PC.
egen
DIGI-SCHMIDT’s
microprocessor har en lagerkapacitet på 3000 målevær
dier, hvilket normalt vil være
tilstrækkeligt til en dags
kontrolarbejde.
Med den nye betonprøve
hammer er man kommet en
absolut objektiv målemetode

2) Kommunikation med mo
bile enheder til lands, til
vands og i luften.
3) Logistik og infrastruktur
(godstransport).
4) Logistik og infrastruktur
(persontransport).
5) Trafik, miljø og energi.
Nogle af de underemner,
som vil blive behandlet, er
for eksempel »trafikken og
medierne«, »turismens be
tydning for trafikken i Euro
pa«, »hurtig-tog« (TGV og
andre) samt »elektronik og
færdselssikkerhed«.
VTI (Statens våg- och trafikinstitut), som er et af verdens
mest ansete forskningssteder
inden for færdselssikkerhed,
fremlægger nogle af sine se
neste resultater.
En lang række virksomheder
og organisationer opstiller

stande på udstillingen. Bl.a.
Amtsrådsforeningen i Dan
mark, Dagbladet Børsen,
Dancell Radio. Danmarks
Natur frednings forening,
Danske Vognmænd, Dansk
Røde Kors, DSB Generaldi
rektorat, El Trans ‘89 a/s.
Falcks Redningskorps, FDM
Monberg & Thorsen, A/S
Roulunds Fabrikker, A/S
Storebælt, Sundhedsstyrel
sen, Topdanmark Forsik
ring, Aalborg Havn og man
ge flere.
Den Europæiske RadioUnion afholder sin årlige
konference under kongres
sen/messen med deltagelse
fra England, Norge, Fin
land, Sverige, Danmark,
Tyskland, Østrig, Schweiz,
Italien, Polen, Tjekkoslova
kiet, Ungarn og muligvis
Spanien og Portugal.
Alle disse mangeartede tiltag
vil tiltrække beslutningstage
re fra hele Europa og sætte
trafik på dagsordenen i me
dierne.

Nyt fra vejsektorens leverandører

med stor reproducerbarhed
betydeligt nærmere.

Oplysninger fås hos: GRAVQUICK A/S
TLF: 42 45 16 00
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stianlæg af den karakter,
idet reglerne i vej loven finder
anvendelse på offentlige stier
med de fornødne lempelser.
En sådan lempelse kan være,
at matrikulær udskillelse
undlades.
Amtsrådet har ønsket at an
vende vejlovens bestemmel
ser i stedet for naturfred
ningsloven for at sikre, at er
statningsfastsættelsen sker
på samme grundlag, som an
vendes ved ekspropriation af
areal til offentlige veje m.m.
Det anføres, at sikring af
gangstien ved deklaration
bevirker, at indgrebet er
mindre omfattende end ved
ekspropriation, og at det vil
være lettere at flytte stien,
hvis det senere viser sig nød
vendigt.
Amtsrådet er således af den
opfattelse, at den anvendte
fremgangsmåde er velbe
grundet, og at den ligger in
den for vejlovens fortolk
ningsmuligheder.
Ministeriet er stadig af den
opfattelse, at offentlige stier
alene kan gennemføres ved
arealerhvervelse, bortset fra
optagelse af private fællesveje som offentlige stier. Vi

skal herved henvise til mini
steriets cirkulære af 20. no
vember 1975 om ændringer i
vejlovgivningen, pkt. 11, der
har følgende ordlyd:
»Reglerne i § 97 om offentli
ge stier er ændret, således at
disse administrativt er ligestillet med offentlige veje.
Herved bortfalder de tidlige
re, til dels historisk betingede
særregler for de offentlige
stier, hvorefter disse kun har
kunnet overtages for en peri
ode af 5 år, efter hvilken pe
riode stierne kun kunne op
retholdes, hvis jordarealerne
erhvervedes. Selv i så tilfælde
skulle de opretholdes som
offentlige, indtil de udgik af
stifortegnelsen. Fremtidig vil
der gælde samme regler som
ved offentlige veje. Hvis der
anlægges en offentlig vej el
ler sti over privat fællesvej el
ler sti, kan dette ske uden
ekspropriation, men dog så
ledes at grundejerne lige som
ved veje har mulighed for at
få påkendt spørgsmålet, om
de derved har lidt tab, for
taksationsmyndighederne.
Såfremt en privat fællesvej
udlægges som offentlig sti,
hvad der navnlig kan være

hensigtsmæssigt i områder,
hvor reglerne i privatvejslov
ens afsnit II gælder, må der i
forbindelse med udlægget ta
ges stilling til, hvorledes
fremtidige vedligeholdelses
udgifter skal fordeles mellem
de private og vej bestyrelsen.«
Ved den pågældende vejlovs
ændring ophævedes systemet
med deklarationsstier på
privat areal og erstattedes af
det system, der gælder for
offentlige veje, hvis areal
principielt erhverves af vejbestyrelsen og forudsættes
udskilt i matriklen.

I brev af 6. august 1990 har
De klaget over, at ministeriet
ikke har tillagt Deres klage
af 20. juni 1990 for N.N. o
ver ekspropriationen til an
læg af vej over ejendommen
matr.nr. 5, B, opsættende
Ministenelle
virkning.
De henviser til telefonsamta
afgørelser
le med ministeriet i denne an
ledning og udtrykker betæn
kelighed ved retssikkerheden
i ekspropriationssager.
Til uddybning af telefonsam
talen skal vi oplyse, at vi i
ministeriet lægger megen
vægt på, at anlægsarbejder i
Trafikministeriets brev af 8.
august
1990
(j.nr.
90- marken ikke påbegyndes,
5231/k529-1) om at tillægge
forinden der er taget stilling
klage opsættende virkning.
til eventuelle klager over den

tilgrundliggende ekspropria
tionsbeslutning.
Det er gennem en lang år
række kun i ganske enkelte
sager, at vi ikke har kunnet
give en klage opsættende
virkning efter aftale med den
pågældende vejbestyrelse. I
disse få tilfælde har ministe
riet måttet afveje hensynet til
den berørte lodsejer over for
vejbestyrelsens legitime inte
resse i at få gennemført det
pågældende projekt.
I den foreliggende sag har
det bl.a. været lagt til grund,
at ekspropriationen er sket i
henhold til en lovligt vedtag
tet lokalplan, hvorover der i
indsigelsesperioden ikke ind-

kom nogen klager, og at
kommunen fastholder, at
ekspropriationen er i over
ensstemmelse hermed.
Ministeriet har endvidere te
lefonisk fået oplyst, at det
omhandlede matr.nr. oprin
delig var en landbrugsejen
dom på 18,7 ha. Heraf bortsolgtes i juli 1989 12,1 ha til
industri i forbindelse med, at
arealet blev overført til byzo
ne. Af de tilbageværende 6,6
ha er de ca. 6.000 m
, hvorpå
2
ejendommens bygninger lig
ger, byzone. Af disse er der
nu eksproprieret ca. 1.900
2 i henhold til vejloven.
m
Der er for areal og hegn i alt
tilbudt 50.000 kr. i erstat

Ministerielle
afgørelser

Trafikministeriets brev af 20.
april
1990
(j.nr.
90522/k405-1) om ekspropria
tion til deklaration om of
fentlig sti.

Amtsrådet har i brev af 10.
april 1990 (j.nr. 9-1 1-04-2k4-l/90) kommenteret mini
steriets brev af 13. marts
1990, hvori ministeriet har
givet udtryk for, at etable
ring af en offentlig sti ved at
ekspropriere færdseisretten
ved deklaration og ikke ved
arealerhvervelse er i strid
med de principielle forud
sætninger i lov om offentlige
veje.
Det er amtsrådets opfattelse,
at vejlovens § 100 indeholder
den fornødne hjemmel til et
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ning. N.N. ejer endvidere i
tilknytning hertil Ca. 7 ha.
landbrugsjord.
Ved åstedsforretningen blev
der opnået enighed om, at
vejen blev flyttet ca. 2 m
mod syd, idet grundejeren
tog forbehold om krav om
yderligere flytning. Der blev
ikke opnået forlig om erstat
ningens størrelse.
Rødekro Kommune fasthol

påstande vedrører hans øn
ske om eventuel overtagelse
af ejendommen i sin helhed
og erstatningens størrelse.
Ministeriet har ikke hjemmel
til at tage stilling til disse
spørgsmål, idet de henhører
under taksationsmyndighe
derne.
Ministeriet har ved sin afgø
relse om at afvise at tillægge
klagen opsættende virkning

ikke taget stilling til selve
klagen. Såfremt ministeriet
med støtte i oplysninger fra
Planstyrelsen måtte finde, at
kommunalbestyrelsens be
slutning er i strid med vejlo
vens § 43 og dermed grundlovens § 73, vil beslutningen
blive tilsidesat, og der vil væ
re hjemmel til at kræve for
holdene retableret.

20.: V&B møde. Besøg hos
Phønix. Vejen.

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

21.: V&B møde. COWIcon
sult i arbejde. Odense.

25.-27.: Betontag 1991.
Berlin.
29.: V&B møde. Fast forbin
delse over Øresund. DIF.
29.-30.: Styring af primærkommunale vejbudgetter
VEJ-EU, Middelfart.

28.-30.: Jordartsbedømmel
se i marken VEJ-EU, Sabro.
29.-31.: Planlægning og pro
jektering af cyklestier VEJ
EU, Middelfart.

April 1991:

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

Maj 1991:

03.-04.: CAD i vejbygnings
processen en introduktion
VEJ-EU, Korsør.
udbud og
03.-OS.: Asfalt
udførelse af asfaltarbejde
VEJ-EU, Middelfart.
-

-

Marts 1991:

07.-08.: Edb og organisation
i Teknisk Forvaltning VEJ
EU, Korsør.
11.: V&B møde. Anvendelse
af EDB til opmåling og digi
talisering af tekniske kort.
Viborg.
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-EU, Jystrup.
18.-21.: Sådan kan du arbej
de med vej- og uheldsdata!
VEJ-EU, Skanderborg.
19.: V&B møde. Banen i cen
trum. DIF.

1991

der, at der ikke bør gives kla
gen opsættende virkning,
idet der henvises til, at der er
indgået en kontrakt vedrø
rende anlægsarbejder til en
værdi af 4,3 mio. kr.
Under de foreliggende om
stændigheder har ministeriet
været betænkelig ved at til
lægge klagen opsættende
virkning, så meget mere som
en væsentlig del af klagerens

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

Kalenderen

•

08.-lO.: Trafikafvikling,
grundkursus VEJ-EU,
Rungsted kyst.
10.: V&B møde, sikker trafik
inden år 2000. Arhus.
11.: V&B møde. Luftforure
ning fra vejtrafikken hvad
kan vi gøre? DIF.
14.-18.: Tunneling 91, Lon
don.
15.-17.: Vejbeplantning, Jy
strup.
Laboratorieunder
15.-18.:
søgelser
Asfalt VEJ-EU,
Jyllinge.
16.-17.: Smukke gader VEJ
EU, Vordingborg.
17.: V&B møde. Fremtidens
byggeopgaver. Odense.
18.: Afhjælpning af myldre
tidsproblemer i byer VEJ
EU, Herlev.
-

-

-

7.: V&B møde. Nordjysk
Transportcenter. Aalborg.
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-EU, Jystrup.

23.: V&B møde. Trafik i
hovedstadsområdet WUrt
zenudvalget. IS-Kbh.
23.-29.: INTERMAT 91
International
entreprenørmesse, Paris.
24.: V&B møde. Turistplan
lægning på Fyn. Svendborg.
27.-29.: Tracering af veje i
åbent land VEJ-EU, Bræd
strup.
27.-29.: Støj og luftforure
ning fra vejtrafik VEJ-EU,
Skanderborg.

August 1991:

19.-22.: ISAK-messe,
Fredericia.
28.: V&B møde. Har betonveje en fremtid? DIF.
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
vejkongres, Marakesh, Ma
rokko, PIARC.

-

-

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

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

L

LEVERAN DØRREGISTER
Asta Itudlægning
Colas Vejmateriala AIS
45 83 11 00
Kongevejen 153. 2830 Virum
Astaltudlægning, Overtladebehandling. Recycling,
Koldtalt.
Inraco AIS
75552588
Taulov Kirkevej 31-33, 7000 Frederoia
Fræsning. Remiaing, Recynling, Betonknusning.
.

.

.

.

Kabenhaens Asfaltkompagni AIS
.31 214111
Dcandiagade 14.2450 København SV
Sløbeastalt jBroer og Industrigulve, OB, Ralumao.
.

.

.

Mariue Patereen AIS
ørbækeej 49, 5883 Fjerritulev. Fyn
Overiladebehandling, astaltudlægning.

5598 1078

Nyfalt as
Grønnemosen 9,2860 Søborg
Astaltudlægning, Miniremie.

31 6979 13

Pankae AIS
Rundlorbivej 34, 2950 Vedbæk
Astaltud lægning

4269 1799

Phania Vej
6600 Vejen
Asfaltudlægning,
Kold as talt

75361111
Reoyoling,

Overfladebehandling,

Københavns Aefattkompagni AIS
.31 21 41 11
Scandiagade 14. 2450 København SV
Betonautoværn, etationære og tlytbare ÷ plaat
tlytbare.

Teknisk udstyr

Via Con
Øatergade 30,7430 Ikast
Stålauloværn.

OG Contrucf Ion ApS
Soliendaisvej 58 A, 9200 Aalborg SV
Geotekstiler

98189500

Københavns Astaltkompagni AIS
Scandiagade 14, København SV
Thorma Joint Fugekonstruktion.

31 21 4111

77250300

Håndværktøj m.m.
Scan-Visan Danmark AIS
64 84 14 88
Veatergade 24. 5471 Sandernø
Diamantværktøj. tugeekæring, boring, træsning.

Maskiner: VinterVedligeholdelse
Bpoke
75360700
Ankov, 6600 Vejen
Salt- og grusupredere, aneplove og tejemaskiner.

Tarco Vej AIS
6488 17 17
Ridderetien 38, Fjelsted 5560 Årup
Aetaltudlægning, Overtladebehandling, Reoycling,
Koldaetalt.

Wirtgen AIS
75563322
Taulov Kirkevej 31-33, 7000 Frederecia
Frænemaskiner, Remiumaekiner, Heateranlæg,
Beton knu eere.

Colas Vejmaterlale AIS
Kongevejen 153, 2830 Virum
4583 11 00
Aataltreparation, Astaltmaterialer, Colaemie
revnemaetio.
Peder Grønne Entrp. ApS
Sot. Jørgenavej 6,3550 Slangerup
Rabatopretn ing.

42335633

Inreco AIS
75562585
Taulov Kirkevej 31-33, 7000 Frederioia.
Fræsning, Remieing, Reoycling, Belonknuaning.
.

.

.

GO Conetruction ApS
Sol iendalavej 88 A, 9200 Aalborg
Amopave aatalltorlrærkning.

95159500

Kabenhaene Aefaltkompagni AIS
31 21 4111
Soandiagade 14, 2450 København SV
Støbeasfalt. Broer og Industrigulve, OB, Ralumac.
.

Marius Petereen AIS
Ørbækvej 49, 5863 Fjerrilalev. Fyn
OB, Plet-OB.

-

.

.

.

6598 1078

Nytalt as
31 6979 13
Grønnmoaen 9,2860 Søborg
Minireoyoling, Fræening, Aetaltreparation.
Pankas AIS
Rundtorbivej 34, 2950 Vedbæk
4289 1799
Antaltreparation, Antaltmaterialer, Emulnion.
Phønia Vej
75361111
6000 Vejen
Autaltreparation, Aelaltmaterialer, Fugeastalt,
Bitumenplader, Phønia revnemastiks
Supertos Dammann-Luaol AIS
42893111
Frydenlundavej 30, 2950 Vedbæk
Aataltreparation, Antaltmaterialer, Vinterpulver,
Fugeastalt.
Tarco Vej AIS
6458 1717
Ridderstien 38, Fjelated, 5560 Årup
Astaltreparation, Anfallmaterialer, Plet-OB.
Globetlea
Fabrikavej 10-12, 9690 Fjerritulea
Plaetantalt.

9821 21 77

Fibertea ApS
Svendborgvej 16,9220 Aalborg Ø
Fibertea AM2 IH aataltreparation.

98 158600

AutoVærn

Via Con
97250300
Østergade 30, 7430 Ikast
Brodæk i stål, geomembram, Geolekslil.
Wirtgan AIS
75563322
Taulov Kirkevej 31-33, 7000 Frederecia
Fræsemaukiner, Reminmaukiner, Heateranlæg.
Betonknusere.

Seenningsens Maskinfabrik AIS
Tømmerupvej 13-15
31 502902-86524211
2770 Kastrup
Saltspredere, traktorer, tejemaakiner, sneplove og
græsklippere.

Armefa ApS
Nordianduvej 70, 8240 Riankov
Colour Rettes
Slæremosegårduvej 30
5230 Odense M

Fibertea ApS
Svendborgvej 18,9220 Aalborg Ø
Fiberten Elephant Geoteetiler.

.

-

98158600

-

Skilte og afmærkningsmateriel

Asfaltreparation

Trafik Produktar AIS
Carlsbergvej 34, Postboks 92
42269494
3400 Hillerød
Rækværker, låger, led, sluser og stolper

-

Rimae AIS
86 162444
Helaingtoregade 6,8200 Aarhun N
Laigaard ualt- og grusspredere, aneplove og
tejemaskiner.

-

Superfos Dammann-Luaos AIS
42893111
Frydenlunduvej 30, 2950 Vedbæk
Astaltudlægning, Overtladebehandling, Recyoling,
Koldtalt.

Dansk Auto-værn
86822900
Tietgensvej 12,5600 Silkeborg
Rendestenselementer, Siloelementer mm.

Phania Vej
75361111
6600 Vejen
Vejvedligeholdelue system jBDBj og taidvaumålere.
Ole Thomsen Vejmaskiner Askov AIS
Furmervej 1, Askov, 6600 Skjern
OLETTO Aelaltcontainere.

75 36 41 66

Jens Ranfelt
973663 10
llderholm.Borris, 6900 Skjern
GREEFIX + Tenuar til jord- og asfalt armening samt
eronionubeekyttelue.

8821 4044

Traf iktælling
66 169929-537226 11

Phenia Vej
75361111
6600 Vejen
Vejskilte, tavlevogne og mobilatupærring
Sericol AIS
Lavegade 87, 4200 Slagelne

53521653

PFLUG Vejskiltetabrik
Troensevej 7, Aalborg Ønt

98159211

Tybo Signalteknik AIS
Fabriknparken 4,9230 Svenutrup
Industrivej 8,5772 Kværndrup

98381600
8227 1826

Ole Thomsen Vejmaukiner Askov AIS
753641 66
Farmervej 1, Askov, 6600 Skjern
Schuhco håndmaterialer og 8DB programmer.

Tunneller og Broer
GO Construction ApS
Sol iendalsvej 88 A, 9200 Aalborg SV
Slåltu n nel rør.

95189500

Phenia Vej
6800 Vejen
Reparation og brobelægning.

75361111

Via Con
Østergade 30, 7430 Ikast
Ståltu n nel rør.

97350300

Striber, stribemaling og Vejmarkering
Brita Maling AIS
Prins Jørgens Allé 8-10, 4760 Vordingborg 53770972
Stribemuling.
Gade Ebbesen AIS
Stæremosegårdsvej 44, 5230 Odense M
Premark thermoplastmarkering.

-

-

Vejafvanding
OG Conutruction ApS
Sol iendalsvej 88 A. 9200 Aalborg SV
Drænrør

42 189500

66 158039

Vejsalt

Københavns Asfatikompagni AIS
Scandiagudel4,24soKabenhavnSV
Sprayplastic.

.31 21 41 11

Langelands Kemiske Fabrikker
Longelse
Malede striber, Ihermoplast striber.

625010 16

Trafik Produkter AIS
Carlsbergvej 34, Postboks 92
42269494
3400Hillerød
Mercaling spraylvejstribemal.. Mercalin Prætab.,
Termoplast markering.
Phania Vej
5600 Vejen
Vejmarkering I termoplast eller maling.

75381111

Raol Vajmarkering
Rugvænget 5. 4200 Slagelse
Malede striber. Thermoplasl striber.

53 52 87 55

Superfos Dammann-Luaol AIS
869921 22
Grenåvej 746,8541 Skadestrup
Spotties, malede striber og thermoplast striber.

Dansk Auto-eærn
Tietgenavej 12, 8600 Silkeborg
Beton- 09 etålværn.

86822900

Marius Petersen AIS
Ørbækvej 49, 5883 Ferrilslev, Fyn
Malede striber, Thermoplast striber.

65981078

GO Construction ApS
Sotiendalavej 88 A, 9200 Aalborg
Stålautoværn.

98 189500

Globeftea
Fabrikseej 10-12, 9690 Fjerritslev
SIn bematerialer

9821 21 77

P. Braste AIS
Lundtottegårdavej 95, 2800 Lyngby

45933333

Dansk Salt IS
1 17, 9550 Mariager
Hadaundne

98583222

Planlagte temaer i 1991
Der forventes følgende temaer i 1991.
Maskiner (minitema).
Storebælt
APRIL:
Krydsreguleringer.
MAJ:
Betonbelægninger (minitema).
JUNI/JULI:
Vintertjeneste.
AUGUST:
Kvalitetsstyring.
SEPTEMBER: Asfaltbelægninger
Vejsektoren i Europa temanummer i for
OKTOBER:
bindelse med kongressen EURO TRAFIK
‘91 i Aalborg.
NOVEMBER: EDB i vejsektoren.
DECEMBER: Vand i veje.
—

Seminar for amternes
maskinsektion

—

-

Vi er interesseret i artikler til disse temaer.
Der skal dog gøres opmærksom på, at det kan blive nødvendigt at
foretage justeringer.

ÅRSMØDE ‘91
Generalforsamling

Dansk
Vejhistonsk
Selskab

Dansk Vejhistorisk Selskab
afholder ordinær generalfor
samling fredag den 22. fe
bruar 1991 kl. 15.00 i Vejdi
rektoratets modesal på 1.
sal, Havnegade 27, Køben
havn K.

Årsmødet afholdes i år i
Svendborg 2.-4. juni.
Nærmere om programmet se
nere, men reserver dagene al
lerde nu.

AVF arrangerer seminar for
amternes maskinsektioner.
Man henvender sig til såvel
maskiningeniører, tekniske
assistenter og værkførere,
som har med driften af amts
vejvæsenets materiel at gøre.
Blandt emnerne vil være,
valg af dæktyper, valg af
smøreolier og fedt, system
for forebyggende vedligehol
delse, og indkøb af materiel.
Der vil være afsat tid til- og
lagt vægt på erfaringsud
veksling.
Seminaret afholdes torsdag
den 21. marts 1991 på Scan
dic Hotel i Odense
indbydelse vil blive frem
sendt til amternes Vej konto
rer.

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

KA K

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

-

KØBENHAVNS ASFALTKOMPAGNI
SCANDIAGADE 14

-

2450 KØBENHAVN SV

-

AIS

TLF. 31 21 4111

