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andre indenfor vejsektoren, også mær
ket den økonomiske afmatning, og har
derfor indenfor de sidste par år effek
tiviseret bladets administration, indgået
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et bladets layout. I amterne er de ud
pegede lokalredaktører med til, at
tidsskriftet får aktuelle indlæg fra det
daglige virke i amternes vejvæsner.
Denne effektivisering har da også resul
teret i mange positive tilkendegivelser
fra både læsere og annoncører.
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for Dansk amtsvejingeniørforening,
derudover fungerer det som meddelel
sesblad for Amtskommunernes vejvæs
ner, Vejdirektoratet, Trafikministeriet
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udover anvender Vejsektorens leveran
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indenfor vejsektoren.
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Dansk Vejtidsskrift har også udenfor
landets grænser et stort antal læsere,
især i de nordiske lande, men også i det
øvrige Europa og i mindre omfang i
lande udenfor Europa.
Dansk Vej tidsskrifts bestyrelse har den
opfattelse, at bladet fortsat vil få stor
betydning for amternes vejvæsner, idet
man herigennem får en meget billig ef
teruddannelse af personalet. Det er der-

Dansk Vejtidsskrifts bestyrelse vil her
benytte lejligheden til at takke alle, der
deltager i udgivelsen af bladet, herun
der redaktører, administrationen, tryk
keriet og ikke mindst alle vore annoncø
rer. Vi håber på, at det gode samarbej
de kan fortsættes fremover, så den nu
værende standard kan bibeholdes.
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Færdseisreglernes historie (2/3)
Af dr. phil. Kristian Hvidt.
Fortsat fra februar.

»Højre venstre, tysker
svensker«
11758 blev bestemmelsen om
for
registreringsnummer
vogne gentaget. Numrene
skulle males »og ej med Kri
de paaskrives, som nogle ha
ve fundet for godt.« I den
samme kancelliplakat duk
ker hen mod slutningen lige
som tilfældigt en ny bestem
melse op, en helt afgørende
bestemmelse, som siden har
været fundamental i vor
færdselskutur: højrekørsel.
Det hedder kort og godt i
forordningen:
»Saa skal og alle forbe
meldte Vogne alletider kiøre
paa den høyere Side af Ga
den, hvor henkiøres saa nær
Rendestenen, som de kand
komme... Alt under een
Rigsdalers Straf for hver,
som herimod sig forseer. «
Det er vel næppe bødestraf
fen, som har fundamenteret
sædvanen med at holde til
højre. Det kunne se ud til, at
forordningen 1758 snarere
nedfælder en allerede eksi
sterende sædvane i Køben
havns gader end indfører no
get nyt.- Og så gælder hele
forordningen kun for bryg
gerne, hyrevognskuskene og
vognmændene, altså kun for
erhvervskøretøjer det hele
har præg af tilfældighed,
men fik altså alligevel virk
ning nok til at blive gælden
de dansk færdselsretning.
Højrekørsel dominerer jo nu
det meste af verden. Men for
nogle menneskealdre siden
var verden faktisk delt i to
næsten lige store halvdele
med hensyn til færdseisret
ning, ja, venstrekørselen do
minerede faktisk. Endnu
omkring første verdenskrig
havde jordens fire største ri

ger nemlig venstrekørsel,
Storbritanien med Common
Rusland, Østrigwalth,
Ungarn og Kina. Desuden
som bekendt Sverige, foru
den Island og Portugal. Høj
rekørsel derimod dominere
de på det europæiske konti
nent: Tyskland, Frankrig,
Spanien, Italien foruden
Danmark og dermed også
Norge. Enhver nysgerrig sjæl
må spørge sig: er dette tilfæl
dig udvikling eller findes der
en rationel forklaring på
denne deling i lande med
venstre- og højrekørsel?
Napoleon
Der er forsøgt mange forkla
ringer på fænomenet. En af
dem er så opfindsom, så den
bør nævnes. Den går ud på,
at delingen er foregået i tiden
lige efter 1800 og hører sam
men med disse års europæi
ske krige omkring tidens sto
re strateg, Napoleon. Han
opstillede infanteri i midten
med rytteriet på den ene side.
Han lod dette angribe fjen
den på højre fløj, hvorfor

hans fjender nok samlede sig
til forsvar og modangreb på
sin venstre flanke. Ideen er
god delingen i lande passer
netop med Napoleons venner
og fjender. Men teorien duer
ikke, fordi alle landene alle
rede længe før Napoleon var
født havde fastlagt, om de
kørte til venstre eller til højre
på deres veje.
Efter sigende var det Lon
dons Lord Mayor, der i be
gyndelsen af 1600-tallet »op
fandt« venstrekørselen i
England. På den berømte
London Bridge, opført 1209
som den eneste bro i byen
over Themsen, blev der ef
terhånden et voldsomt tra
fikvirvar. For at få orden i
dette kaos fastsatte borgmes
teren, at alle, som skulle ud
af London skulle køre eller
ride i venstre side, medens
de, der skulle »up to Lon
don< skulle holde sig i den
anden side af broen. I paran
tes skal tilføjes, at broen ek
sisterer endnu, men nu med
højrekørsel på. Den blev
nemlig nedrevet i London
-

omkring 1960 og for et milli
onbeløb solgt til en lille by i
Arizona, hvor den står end
nu.7) Venstrekørselen på
London Bridge blev siden
lovfæstet af parlamentet i
1756 og reglen siden udstrakt
til byerne i Skotland i
1772.8)
Højrekørsel i Sverige
Interessant er udviklingen i
Sverige. Her gjorde rege
ringsmagten sig dette trafikproblem klart allerede i
1718, da det svenske postvæ
sen blev reorganiseret. »Forordning angående postvæse
nets og gæstgiveriernes sam
menlægning« gik ud på, at
kroerne blev posthuse i udvi
det forstand. Derfra udsend
tes postvognene med fir
spand ad de lange skovdis
tancer. Det hedder videre i
forordningen i oversættelse:
»Når paketvognene mødes,
holder de sig på den ene
halvdel af vejen til højre».9)
Karl 12. indførte altså højrekørsel i 1718. Men seksten år
efter ændredes det med den

-

Der blev kørt både til højre og venstre, når der var trængsel som her en søndag formiddag ved
Bellevue nord for København i slutningen af 1880’erne.
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såkaldte
»Gæstgiverord
ning« af 1734, en forord
ning, som altså gjaldt for alle
rejsende. Det hedder her i
§23:
»Når rejsende eller vej.fa
rende i byer og på landet mø
des, bør de vige således hver
til venstre side, at de uden
hindring kan passere, mod
en bøde på 10 sølvdaler til
dem, som forbryder sig herimod. «
Med forbavsende pedanteri
specificeres bestemmelsen i
det følgende:
Gående skal vige for riden
de, ridende for kørende,
kærre for vogn, og mindre
vogn for større, den tomme
vogn for den fyldte, det
mindre læs for det større. Er
stedet særlig snævert, f.eks.
en bro, skal den ene kusk
hjælpe den anden med at
skille vognen ad og sætte den
sammen igen!10)
Dermed var venstretrafik
fastslået i Sverige og forblev
sådan i de følgende 233 år.
Forordningen 1734 ophæve
des ganske vist udtrykkeligt i
1878, idet man glemte, at
den indeholdt venstre-rege
len. 11) Den blev ikke des
mindre et af de helt store po
litiske stridspunkter i Sveri
ge. Gang på gang blev over
gang til højretrafik foreslået
i Rigsdagen og til sidst var
politikerne så meget i vildre
de om sagen, at den i 1955
blev sendt ud til folkeafstem
ning. Men vælgerne er som
bekendt mere konservative
ved folkeafstemninger end
politikerne, så forslaget om
højrekørsel faldt med et
brag. Kun 15% stemte for,
82% imod. Først 10 år sene
re, da europæisk integration
i mange henseender var sa
gen også i Sverige, var stem
ningen modnet i Sverige.
Søndag morgen den 3. sep
temper 1967 vendtes strømmene i Sverige efter et
enormt forarbejde, hvor
hver bus, stoppested, trafikskilte og kørebaneafmærk

ning var blevet ændret. Om
kostningerne, Ca. 600 mill.
kr., dækkedes delvis ved en
ekstraskat på 40 kr.pr.bil i
tre år. 12) Året efter gik også
Island over fra venstre til
højre.
I dag er i det væsentlige kun
de fire store ø-riger, Eng
land, Australien, Irland og
Japan tilbage som venstrekø
rende. Af det tidligere engel
ske kolonirige skiftede USA
lige efter Frihedskrigen til
højretrafik i lutter had til
England, staten Pennsylva

Hitler over til høj rekørsel,
efterhånden som hans trop
per invaderede landene. Kina
skiftede i 1946.13)
Hvorfor venstrekørsel?
Tilbage står spørgsmålet om,
hvorfor nogle lande fik ven
strekørsel, andre kørte i høj
re side. Napoleons militære
strategi duer ikke som svar,
men noget militært er der
nok alligevel ved det. Jeg
tror det kan forklares tem
melig konkret ud fra spørgs
målet om, hvilken trafik det
a

--H

rPçI
—
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Fartbegrcensning i København sotn Blceksprutten for 1892
skildrede det. Hestens gangarter angav graderne, »skridt«
var meget langsommere end »en uden lun tetrav’c
nia således i 1792. Canada i
1920’erne. Rusland blev høj
rekørende kort før revolutio
nen i 1917. Østrig-Ungarn
forblev venstrekørende også
efter rigets opløsning i 1919.
Ved Anschluss i 1938, da
Hitler inddrog Østrig i das
Reich, befalede der Führer
dagen efter, at trafikken
skulle straks skifte til højrekørsel ligesom i Tyskland. I
Wien forårsagede det fuld
stændig kaos, da vejskilte,
stoplys og sporvogne ikke
blev ændret. Også Cheko
slovakiet og Ungarn tvang

var man i hvert land havde i
tankerne, når der skulle lovgives om færdselsretningen.
Der var nemlig en helt klar
forskel mellem kørsel med
hestevogn og transport til
fods eller til hest. Med kørsel
med vogn og heste er det en
skik, der fortaber sig tilbage i
tiden, at man fører heste ved
bidslet med højre hånd, gik
altså på hestens venstre side.
Alle eller næsten alle menne
sker nu om dage trækker og
så en cykel til venstre og sti
ger op på den fra dens ven
stre side. Det hænger sam-

•

1991

men med, at de fleste menne
sker instinktivt er højrehån
dede. Når man kører i vogn
med tospand for, sidder kus
ken til venstre på kuskesædet
og har altid gjort det; derfra
de meget gamle udtryk »nær
mer< og »fjermer< om heste
ne henholdsvis til venstre og
højre. Under de omstændig
heder måtte vognene holde
til højre på vejen, så kusken
kan kontrollere afstanden,
når de skal passere en mod
kørende det samme, som
endnu i dag bestemmer rat
tets anbringelse i biler. Island
og de tidligere dansk Vest
indiske Øer havde formo
dentlig ingen særlige færd
selsregler, indtil bilismen
kom til øerne. De fik ven
strekørsel, fordi de helt over
vejende importerede engel
ske biler, hvor rattet som be
kendt sidder i højre side af
bilen. Siden er Englands
på
bilmarkedsandel
markedet som bekendt afta
get væsentligt.
Hvis der i sin tid omvendt
tænktes på enkelte rejsende
til hest eller fods, var forhol
det et andet. Røvere og rans
mænd var ikke ualmindelige
i gamle dage især på de lange
strækninger mellem byer.
Man måtte være parat til at
forsvare sig og bar derfor en
sabel eller en kåre på sin ven
stre lænd. Våbnet trak man
med højre hånd for at for
svare sig mod den fjende, der
kom imod en, og man måtte
derfor automatisk altid pas
sere modgående ryttere ven
stre om. Ved middelalderens
ridderspil, hvor to ryttere
skulle støde hinanden af he
sten, havde rytterne den lan
ge lanse under højre arm. De
kejthåndede deltagere i rid
derspillet kunne spås en kort
levetid.
Udviklingen i Sverige illu
1718strerer
forholdet.
forordningen, der som alle
rede nævnt indførte højrekørsel, var specielt formule
ret med tanke på postvogne
ne mellem kroerne. I forord
ningen bestemmes udtrykke-

Tensar story

—

del 4

Forlænget levetid
Før eller siden.. nedbrydes
Tensar reduceret
ethvert asfaltlag. Reflektionsrevner,
vedligeholdelse
sporkørsel
Til veje,
eller udmat
lufthavne, par
telsesbrud er
kerings- og
de typiske
oplagspladser,
årsager. Tradi
i forbindelse
tionel udbed
med dilations
4
ring hjælper
fuger og ved
Nottingham University er gennemført langtidsforseg, som viser,
kun i kort tid P5
at levetiden for en belægningøges fra 3—lOgange medTensararme brud i belæg
ring.
og betyder
ningen, ved
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høje temperaturer, sætninger og
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Effektiv stabilisering
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Tensar armeringsnet stabiliserer som sikrer Dem forlænget ievetid af
bærelaget. Når det stærke armerings belægningen.
net er indstøbt i asfalten tilføres en
uhørt trækstyrke, som forhindrer rev
nedannelse. Et enkelt princip med en
Et sikkert alternativ
genial virkning. Den gennemgående
Gennem mere end 10 år er
styrke i strenge og knudepunkter for Tensar anvendt til asfaltarmering
deler trækspændingerne, så der ikke
over store dele af verden. Resulta
opstår revnedannelse.
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ligt, at vognene skal køre
med firspand og to køresven
de. Den ene skal sidde på den
forreste venstre hest, den an
den på den bageste højre.
Kombinationen var direkte
beregnet til højrekørsel og
stemte med almindelig skik
og brug, formodentlig også
blandt adelens køretøjer.
som
I 734-forordningen,
ændrede færdselsretningen
fra højre til venstre var møn
tet på rejsende i almindelig
hed, og det var formodentlig
overvejende ridende folk,
der tog over de lange øde
strækninger, hvor der ikke
var meget bondekorsel, men
kunne have nok så smalle
passager gennem de store
skove og klippefulde stræk
ninger.
Groft sagt kan man altså si
ge, at de lande, hvor vognkørsel i tæt bebyggede områ
der var problemet, f.eks. i
Danmark, ville være tilbøje
lige til højrekørsel, medens
lande med store øde områ
der, hvor man skulle forsva
re sig, ville få venstrekørsel.
Højrekarsel i Danmark.
Men der var sikkert mange
steder, hvor man var i tvivl
om koresiden. Det har vi et
eksempel på herhjemme. I
1780 kom to bøndervogne
kørende imod hinanden ad
Hørsholmvejen (den gang
lidt smallere end nu). Da
kuskene var i vildrede med,
hvilken vej, de skulle passere
hinanden, stødte de lige
frontalt imod hinanden og
den ene hest blev dræbt på
stedet. Erstatningssagen der
om nåede helt op til Højeste
ret. Den bonde, som holdt til
venstre, vandt sagen, men en
af dommerne erklærede, at
han holdt med bonden, der
troede på højre-kørsel, »som
vel ej er anordnet paa Lan
det, men her i Byen og er al
mindelig i Brug blandt Bøn
der.»l4) Hørsholmvejen var
jo dengang en fint anlagt
chaussee med grøfter på beg
ge sider. Almindelige veje ude
på landet var nok langt mere

tilfældige kørespor, der kun
ne brede sig langt ind på til
grænsende områder, så der
var rigelig plads til at passere
hinanden og undgå våde hul
ler og store sten.
gjaldt
som
Høj rekørsel
nævnt fra 1758 herhjemme,
om end kun for København
og kun for erhvervsvogne.

form for høj rekørsel, forordningen 1780 indførte.
Den indeholt samtidig en
indviklet
rangforordning
mellem vognene og deres eje
re på det brolagte stykke vej
på begge sider af byportene,
hvor trængselen var størst:
»Enhver

som

kiørende

»En overhaling« kunne dette maleri af M. Therkildsen fra
1886 have heddet.
Den højesteretsdommer, der
afgav dissens, havde formelt
ret, men netop i februar sam
me år, 1780 udsendtes en
forordning om »den utillade
lige Kiørsel og andre Uorde
ner paa Vejene paa Kiøben
havns Grund udenfor Porte
ne. «15) Arsagen var dels de
kaotiske tilstande omkring
byportenes nåleojer og ko
dannelsen på begge sider af
dem, men også, at myndig
hederne var i færd med at
anlægge fine veje ud i landet
fra hver af byens porte. Den
første, Roskildevej, var alle
rede færdig 1776. Dermed
føltes det naturligt, at de kø
færdselsregler
benhavnske
spredtes ud i landet ad disse
nye veje. Men den utilladeli
ge kørsel gjaldt sikkert også
den vej rundt om byen, som
løb på ydersiden af voldenes
zig-zagform. Den bar netop
med henblik på færdselen
det malende navn Far-i
mags-vejen, nu Farimagsga
de, flyttet ud som en ringga
de langs søer efter voldenes
nedlæggelse.
Det var en ejendommelig
-

-

passerer Adgangen til Stadsporten, skal holde sig paa
Sten-Broen, og Arbeids-samt
Bønder- Vogne, hvad enten
de have Læs eller ikke, altid
kiøre langsom og sømmelig
paa høire Side næst JordVejen i den Rad de ere kom
ne og ikke vige deraf, med
mindre nogen for(an) dem
kiørende Vogn enten kom til
Skade eller ved noget andet
er bleven opholdt.. .saa at
Midten af Broen altid holdes
rydelig til Forbi-Kiørsel for
Kareter, Chaiser og Phae
tons, hvilke det dog paalig
ger at holde sig på den højre
side af Broen tæt op til
Arbeids- Vognene. «
I forenklet form gik denne
bestemmelse over i den be
rømte vej forordning fra
1793, der blev grundlæggen
de for transportsystemet i
Danmark helt op til 1922.
Dermed
var høj rekørsel
fastslået for landdistrikterne
kobstæderne måtte fastsætte
sine regler individuelt, hvis
de behøvedes. For Køben
havn gjaldt forordningerne
-

•

1991

1685, 1756, 1780 stadig langt
op i 1800-tallet med dens be
stemmelser om fartgrænser,
parkering osv. Men de blev
jævnligt suppleret med for
ordninger om komiske små
ting, der viser København,
som den lilleputby den var,
hvor alle kendte alle og kon
gen kunne kigge ned i sin hys
gader fra sit høje hvide slot.
Her er nogle eksempler: Pla
kat af 5. oktober 1769 med
forbud mod at gå eller køre
på Knippels- eller Holmens
Bro under disses op- eller
nedhidsning. Forbud fra
1770 mod at istykkerslå ka
reter ude på gaderne. Plakat
af 22. august 1791 om at hol
de gedebukke borte fra færd
selsårerne. Også efter 1800
lovgav man om småting. Un
der den strenge vinter 1816
truede kong Frederik 6. af
sin lille residensstads ellers så
tro undersåtter:
» Uagtet vi tidligere har ad
varet mod den Uskik af
Pidske-Smælden, som den
mindre Ungdom.. .kunne til
lade sig, er det dog i den se
nere Tid bemærket, at Ad
skillige, saavel i Slæder med
og uden Læs som i Kaner,
have handlet mod de givne
Lovbud, ligesom og den
o verhaandtagende Pidske
Smælden ved Kane-Kiørsel i
Stadens Gader og paa dens
Grund er en mod den offent
lige Sikkerhed stridende
Uorden.

Fortsættes i næste nummer.
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Trafik og alkohol
Informationskampagner i Viborg
amt 1984-89.
Af sektionsingeniør Søren Kølster Pedersen Viborg Amt.
I denne artikel er beskrevet 4 trafiksikkerhedskampagner over temaet
trafik -alkohol som i perioden 1984 89 er gennemført i Viborg amt.
-

Problem
Indledningsvis skal det fast
slås, at spritkørsel er et man
problem.
gedimensionalt
Der findes således ingen lette
løsninger på problemet.
Uheld eller ej så er spritkør
sel et stort og tyngende pro
blem, der båndlægger store
ressourcer hos myndigheder
ne og borgerne. Skønt spritkørsel er ulovligt og skønt
holdningerne hertil normalt
er stærkt fordømmende, ja
så sker det alligevel.
Årsagen til spritkørsel skal
søges i vor samfundsindret
ning, levevilkår og vel også i
det forhold, at opdagelsesri
sikoen opfattes som beske
den.
Siden 1960 er alkoholforbru
get i Danmark mere end for
doblet og Ca. 1/3 af alle afso
nere af spritdomme har al
alkoholproblemer.
vorlige
Det kan konstateres, at om
kring 0,5% af alle bilture ud
føres med ulovlige promiller
(større end 0,8 o/oo).
Sprit i blodet medfører og
så i små mængder uønskede
ændringer i individets intel
lektuelle og fysiske reakti
onsmåde i trafikken, hvor
ved uheldsrisikoen objektivt
forøges dramatisk samtidig
med at trafikanten subjektivt
undervurderer uheldsrisiko
en.
-

-

Baggrund
Baggrunden for arbejdet
med trafiksikkerhedsinfor
mationskampagner over te
maet trafik/alkohol i Viborg
amt, der påbegyndtes i 1984,
skal navnlig ses udfra følgen
de forhold:

-

-

gennem perioden 1976 -83
var konstateret en særde
les ugunstig regional ud
vikling i antallet af trafik
uheld med spirituspåvir
kede trafikanter implice
ret set i relation til forhol
dene på landsbasis
forenklet kan det siges, at
trafikulykker indtræffer
som følge af svigt i det
»system«, der udgøres af
trafikant, køretøj og vej.
Der er ingen tvivl om, at
trafikanten gennem sin
adfærd ved de fleste trafi
kulykker er den domine
rende af disse faktorer
spritulykker er et særdeles
klart eksempel herpå.
-

-

som
Trafikantadfærd
ulykkesfaktor kan bl.a.
påvirkes gennem restrikti
oner, overvågning og
sanktioner, samt og me
re positivt gennem ud
dannelse og information.
-

-

11984 stod det derfor klart,
at skulle de trafiksikkerheds
mæssige forhold i Viborg
amt forbedres afgørende
måtte det konventionelle tra
fiksikkerhedsarbejde supple
res med holdnings- og ad
færdsbearbejdende informa
tionsvirksomhed i form af
kampagner mod spritkørsel.
Formål
Formålet med informations
kampagnerne var og er at
opnå en objektiv forbedring
af de trafiksikkerhedsmæssi
ge forhold i amtet tilveje
bragt via overtalelse af trafi
kanterne til en sikker ad
færd.

Såfremt det ikke kan sand
synliggores, at arbejdet med
trafi ksi k kerheds kampagner
vil medføre en rimelig reduk
tion i uheld/skader bør alter
native tiltag overvejes.
Informationsproces
Ved informationskampagner
kan processen fra stimulus
(information) til virkning be
skrives med følgende sekven
tielle proces:
1. Information
2. Opmærksomhed
3. Ny kundskab
4. Ændret holdning
5. Ændret adfærd
6. Færre trafikuheld!- ska
der.
På alle trin i processen vil der
være frafald. Ved informati
onskampagner er det indle
dende af afgørende betyd
ning, at der foreligger en klar
forestilling (viden) om at den
adfærd, som søges påvirket
(elimineret modificeret) vir
kelig fører til trafikuheld.
Desværre er det ikke al øn
sket adfærdsændring i tra
fikken som fører til færre
trafikuheld man kan risike
re at informere om adfærd,
der ikke har nogen betydning
for, om der sker trafikuheld
eller endnu værre, at der via
information kan genereres
en ny og kritisk adfærd. Helt
sikkert ved man dog at spritkørsel har en markant nega
tiv betydning for trafiksik
kerheden.
-

-

Koncept
At påvirke trafikanters hold
ninger og adfærd gennem in
formation er som udgangs
punkt en besværlig (og man-

ge gange umulig) og tidsrøv
ende opgave hvorfor den ene
del af informationskonceptet
er: langsigtet proces-flere
kampagner. Den anden del
informationskonceptet
af
kan stikordsvis angives såle
des:
-

-

-

-

-

-

-

-

lokal information om lo
kale forhold
Målrettet og distribueret
Objektiv og relevant in
formation
Entydigt budskab
Ikke moraliserende/hu
mor
Bred medieflade
Kort, intensiv informati
on
Professionelt

Det informationskoncept er
fastholdt lige fra starten i
1984.
Organisationen
Det økonomisk-administra
tive ansvar for de allerede
trafiksikker
gennemførte
hedskampagner har været
henlagt til amtsrådets fore
byggelsesgruppe, der er en
tværsektoriel embedsmands
gruppe.
Det faglige ansvar for trafik
sikkerhedskampagnerne er
henlagt til en arbejdsgruppe
under forebyggelsesgruppen
trafiksikkerhedsgruppen
der består af repræsentanter
fra embedslægeinstitutionen,
og
politimesterforeningen
oplysningsforbundene samt
forfatteren, der som fore
byggelsesgruppens repræsen
tant er formand for ar
bejdsgruppen. Trafiksikker
hedsgruppen kan om nød
vendigt suppleres med ex
-

-,

-

-
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tern expertise afhængig af
problem/opgave.
Til arbejdsgruppen har kon
stant været tilknyttet profes
sionel reklame- og pr-bistand
bl.a. for at sikre formidlin
gen af det faglige budskab.
Uheldsprofil
Som spirituspåvirket i u
heldsstatistikken (Danmarks
Statistik) anses førere og
fodgængere med en alkoholpromille på 0,5 og derover,
eller som af politiet er skøn
net påvirket, uden at der er
udtaget prøve.
For at sikre et pålideligt/
ensartet datagrundlag hvil
ket ikke mindst er vigtigt i
forbindelse med effektvurde
ringer er alene politirappor
terede trafikuheld med per
sonskade medtaget i denne
sammenhæng.
Sprituheldene med person
skade i Viborg amt gennem
perioden 1976 -88 kan be
skrives således:

*

perioden
hedsgruppen
i
1984-1989 afholdt 4 trafik
sikkerhedskampagner over
temaet trafik/alkohol såle
d es:
1984
1986

-

-

*

juli august
oktober november
-

Plakat på offentlige kon
torer m.v.
Radio-spots i lokalradioer
(Viborg, Skive, Nykøbing
og Thisted) i forbindelse
med aften/natudsendelser
i week-ends. Spots bygget

-

UHELDSUDVIKLING 1976-88
INDEX

-

KAMPAGNER TRAFIK/ALKOHOL
VIBORG AMTSKOMMUNE

PERSONSKADEUHEL!,

I I I
110

100

SPRITUH4D-VA
B 0,5 /o)
go

Bo

70

*

*

*

*

*

*

*

*
*

*

*

1470 sprituheld (21 Wo af
alle p-uheld)
142 dræbte (heraf 129 al
koholpåvirket)
hovedsageligt mænd im
pliceret
hovedsageligt 18-24-årige
impliceret
indtræffer hovedsageligt
kl. 18-03
indtræffer hovedsageligt i
week-end
indtræffer hovedsageligt i
sommerhalvåret
hovedsageligt biluheld
hovedsageligt eneuheld
overrepræsenteret i tyn
dest befolkede primær
kommuner
stigende »gennemsnits
promille« observeret si
den 1976
samfundsøkonomisk ud
gift ved uheldene på ialt
ca. 1 mia. kr.

Der er betydelig samvarians
imellem flere af de anførte
fordelinger.

SPRITUHTD-DK
0,5 /66)

ØVRIGE UHELD-VA
ØVRIGE UHELD-DK

60

50
VP.
DK

-

-

VIBORG AMTSKOMMUNE
DANMARK

AR
77

79

78

81

80

82

83

84

85

86

87

88

Omkostninger
Omkostningerne angivet i
løbende priser excl. moms
ved de 4 kampagner kan an
gives således:
-

1988
1989

-

-

december
august september
-

Alle kampagner er præsente
ret via pressemeddelelse og
møder. De 3 første kampag
resultater) er
ner (forløb
tidligere omtalt her i bladet,
kam
hvorfor alene 1989
pagnen skal beskrives her.
-

-

-

Kampagneelementer
1989-kampagnen bestod af 2
dele en regional og en lokal
del.
Den regionale del, der gen
nemførtes overalt i Viborg
amt, havde følgende elemen
ter:
-

*

1000
Landevejsplakat
stk. opsat langs hovedlandeveje/landeveje (ca.
1.000 km)
-

Kampagner
I Viborg amt har forebyg
gelsesgruppen/trafiksikker

Der blev naturligvis udarbej
det en særskilt pressemedde
lelse om den lokale kampag
ne i Hanstholm, herunder
blev der informeret om den
øgede politiovervågning.
Informationsboxen iøvrigt
udarbejdet som beskæftigel
sesprojekt indeholdt plan
cher med oplysninger om:
sprituheld (antal, hvem,
hvornår, hvordan etc.), al
koholforbrug contra promil
le/forbrænding, straf, uhelds
risiko samt oplysning om
politiovervågning og natbus
køreplan.
I forbindelse med kampag
nerne har det ved udform
ning/valg af kampagneele
menter været vigtigt, at det
centrale budskab til stadig
hed præsenteres på en ny og
spændende måde.
Gennem anvendelse og fast
holdelse afbl.a. form og far
ver er det tilstræbt at »for
brugeren<er blevet gjort for
trolig med »afsenderen«.
-

-

*

*

intensiveret politiovervåg
ning i lokalområdet
badges uddelt i forbindel
se med bustransport og af
politiet. Brugt som »lod<
i lokal konkurrence.

-

120

-

*

op over vinderslogans fra
1 986-kampagnen.
Kampagneelementerne mar
kerer i billede og lyd tydeligt
konsekvenserne af cock
tail’en trafik/alkohol: U
FØRE.
Den lokale kampagne-del,
der blev gennemført i forbin
delse med havnefesten i
Hanstholm (dårligste stati
stik), bestod af følgende ele
menter:
*
intensivering af regionalkampagne i lokalområdet
(skilte på kommuneveje,
plakater i forretninger,
lokalradio).
*
informationsbox på festplads.
*
transporttilbud i form af
natbusordning
(bl.a.
køreplan i lokalaviser).

-

1984
1986
1988
1989
ialt ca

60.000kr.
160.000kr.
100.000kr.
200.000kr.
520.000 kr.

Resultater
Resultatet af informations
kampagnerne beror på i hvil
ken udstrækning budskabet
-

-

-

-

-

har vakt opmærksomhed,
er blevet forstået,
har ført til ændringer i
holdninger
har ført til ændringer i
adfærd og endelig
har ført til ændringer i
uheld/skader.

DANSK VEJTIDSSKRIFT NR. 3

•

Et positivt (slut)resultat
forebyggelse af uheld/skader
er betinget af positive delre
sultater på alle trin i den se
kventielle proces fra op
mærksomhed til adfærd.
Som nævnt tidligere vil der
være frafald på alle trin i
processen.
Generelt har alle 4 kampag
ner vakt meget stor opmærk
somhed.
Kampagnebudskabet er ge
nerelt også blevet forstået.
Udover at kampagnebudska
bet i form og indhold har
været enkelt og entydigt
(overensstemmelse med kon
cept) har tilbagemeldinger
fra publikum og samarbejds
partnere i form af mundtlige
udsagn, læserbreve, slogankonkurrence i 1986 etc. klart
tilkendegivet, at budskabet
er forstået.
I forbindelse med kampag
nerne har der ikke været gen
nemført egentlige målinger
af evt, ændringer i holdinger
og adfærd. Det skyldes først
og fremmest en umiddelbar
mangel på faglige ressourcer
til denne specifikke opgave.
Kampagnernes uheidsfore
byggende effekt er vurderet
på baggrund af eksponerin
gen af personskadeuheld,
der indgår i den officielle
uheldsstatistik.
Vurderingen er gennemført
som en før-efter-undersøgel
se med kontrolgrupper.
I forbindelse med vurderin
gen er en række måleproble
mer naturligvis søgt kontrol
leret/elimineret.
Her tænkes først og frem
mest på det relativt beskedne
uheldsantal, regressionsef
fekt (»naturlig< uheldsvaria
tion) samt kontrol for virk
ning af andre faktorer end
kampagnen. På denne bag
grund skønnes det at kam
pagnerne har haft følgende
uheldsforebyggende effekt:
-

-

1984: 15 personskadeuheld
1986: • 15 personskadeuheld
1988:
0 personskadeuheld
1989:
5 personskadeuheld
Den

samfundsøkonomiske

1991

gevinst i forbindelse med
uheidsbesparelsen kan i da
gens priser opgøres til ca. 35
mio. kr., hvoraf ca. 6% hid
rører fra sundhedsvæsenet.
Effekten af kampagnerne
isoleret betragtet har været
flygtig. Det vedvarende målrettede arbejde med flere
kampagner har dog bidraget
til en længerevarende positiv
udvikling i sprituheldene i
Viborg amt.

Fremtiden
Det er besluttet, at forebyg
gelsesgruppen alene skal del
tage i forbindelse med
forsøgs- eller pilot projekter.
Såfremt et projekt via eva
luering er fundet bæredyg
tigt og derfor skal overgå til
en egentlig driftsfase, skal
projektet/aktiviteten place
res under et af amtsrådets
stående sektorudvalg.
Tanken hermed er først og
fremmest at distribuere/
synliggøre forebyggelseskon
ceptet på tværs i organisatio
nen.
Trafik si k kerhedsinformati
oneskampagner over temaet
trafik/alkohol som fortsat er
påkrævet vil derfor fra og
med 1991 blive henlagt under
udvalget for teknik og miljøs
forvaltningsområde, hvor
ved aktiviteten vil blive udøvet i tilknytning til ud
valgets/amtsrådets øvrige og
mere konventionelle trafiksikkerhedsarbejde: Udbyg
ning af vej- og stinettet
(brugsanvisninger udarbej
des ved nyanlæg), sikring af
vejnettets sorte pletter, udar
bejdelse af div. uheldsstati
stikker m.v.
Den administrative ændring
skønnes at være en fordel
(fagligt / res so u rcem æss igt)
for det samlede trafiksikker
hedsarbej de.
Forebyggelsesgruppen/tra
fiksikkerhedsgruppen gen
nemførte følgende kampag
ner i 1990:
-

-

Trafik/alkohol. Kampagneindsats i forbindelse med 2

byfester i maj juni måned
(Viborg og Skive politikred
se), hvor kampagneelemen
terne vil være information,
natbusordning og politiover
vågning.
-

bliver
der
børn,
de
dræbt/kvæstet som passage
rer i bilen kunne være reddet
ved brug af sikkerhedsud
styr.
De 3 kampagner og resulta
vil senere blive
tet heraf
omtalt her i bladet.
-

-

Cykeihjelm. Samtlige børn
på 3. klassetrin (og deres læ
rere) i skolerne i Skive kom
mune fik efter sommerferien
1990 udleveret cykelhjelme.
Cykelhjelme har en endog
meget stor værdi ved fore
byggelse af skader på cyklis
ters hoved og hjerne. Kam
pagnen gennemføres i tæt sa
marbejde med skolerne og
politiet.
Børn i biler, I et samarbejde
med bla, daginstitutionerne
i Viborg kommune udleveres
til børnenes forældre et ma
teriale (brev, spørgeskema
samt klistermærke) med op
fordring til at spænde børne
ne forsvarligt fast i bilen un
der kørsel. Kun Vi af alle
børn (0-14 år) er forsvarligt
anbragt over halvdelen af
-

Handlingspianen
Afslutningsvis skal det omta
les, at i »Færdselssikkerheds
handlingsplan«,
politisk
Færdselssikkerhedskomissi
onen, betænkning nr 1157,
december 1988 er det foreslå
et, at antallet af dræbte og
tilskadekomne i trafikken
skal nedbringes med mindst
40-45% i løbet af de næste 12
år.
Et meget væsentligt værktøj
til at opnå dette ambitiøse
mål er ifølge kommissionen
lokale/regionale
trafiksik
kerhedskampagner bl.a. om
kring trafik/alkohol.
forbyggelses
Regeringens
program af marts 1989 hen
viser da også direkte til oven
nævnte betænkning.

Dødsfald
Fhv. amtsvej inspektør, cand.
polyt. Rasmus Abild Ander
sen, Skanderborg er død, 74
år gammel. Abild Andersen
blev civilingeniør i 1941 og
var, bortset fra en kort peri
ode ved Arhus- og Odense
Havnevæsen,
beskæftiget
inden for vejvæsenerne i År
hus og Skanderborg amter.
Sidstnævnte sted blev han
amtsvejinspektør i 1959 og
udnævntes, efter amtssam
menlægningerne i 1970, til
amtsvej inspektør i det nye
Arhus Amt. Rasmus Abild
Andersen gik på pension i
1981.
Abild Andersen havde et
stort talent både for det ad
ministrative og det tekniske,

og han forvaltede dette ta
lent med stor dygtighed og
betydelig energi. Han gik
aldrig på kompromis om re
sultaterne.
Vi, der i længere periode har
haft et nært samarbejde med
ham, vil mindes Abild An
dersen som den store organi
sator og vejbygger, respekte
ret og anerkendt i vej kredse i
det ganske land.
Æret være hans minde.
Medarbejdere i Arhus Amt.
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Nationale cykelruter i Danmark
til debat
Af akademiingeniør Frank Studstrup, Nordjyllands Amt.
De mange offentlige og foreningsmæssige interesser i dansk cykelturisme mødtes den 29. januar 1991 ved et tværfagligt seminar i Eigt
veds Pakhus i København. Formålet var at fremlægge og diskutere
mulighederne for etablering og markedsføring af et nationalt cykelru
tenet i Danmark.
Cykelrutesagen
Den aktuelle baggrund for
seminaret, som Vejdirekto
ratet havde indbudt til, var
rapporten »Forslag til natio
nale cykelruter«. Vejdirekto
ratet har efter en høringsrun
de udsendt rapporten i de
cember 1990. Forslaget byg
ger på en bearbejdning af
amternes regionale stiplaner.
Cykelruter i Danmark har i
de seneste år nydt stigende
bevågenhed. Mange amter er
allerede langt med etablering
af cykelruter inden for og på
tværs af amtsgrænserne, og
nyåbnede ruter er overalt
blevet taget hurtigt i brug af
en voksende cykelturisme.
Behovet for ruterne er der
således ingen tvivl om, og
mange forskellige initiativer
har da også fulgt sagen op
for på hver sit felt at medvir
ke til at fremme sagen.

samt ikke mindre end tolv
amter.
Michael Schrøder, Vejdirek
toratet, opridsede den man
gesidede indsats, der er gået
forud for cykelruternes stade
i dag.

presset på for fremme af
planlægningen og etablerin
gen af stier og cykelruter.
Vejregel-projektgruppe N’s
udredningsarbejde i 1981 om
cykel- og knallerttrafik var et
tidligt eksempel på myndig-

-

Seminaret
Med rapporten på bordet ef
ter afsluttet høring var semi
naret et velvalgt forum for
en tværgående status og de
bat om fremtidige aktivite
ter.
De omkring 40 deltagere re
præsenterede de fleste af de
offentlige og foreningsrnæs
sige interesser, som cykelru
terne berører. På deltagerlis
ten var således Skov- og Na
turstyrelsen, Trafikministeri
et, Vejdirektoratet, Dan
marks Tekniske Højskole,
Idéværkstedet, Dansk Cyk
list Forbund, Friluftsrådet,
Danmarks Turistråd, lokale
og andre turistorganisatio
ner,
Amtsrådsforeningen

Siden den første plan i 1936
for »Grønne stier« i Kø
benhavns-området er der i de
senere år for alvor kommet
gang i sagen. På landsplan
har cyklistforbundet ydet et
stort arbejde blandt andet
med cyklistkort og har sam
tidig over for myndighederne

hedernes lydhørhed over for
den nye generation af cyklis
ter.
Staten og amterne har i fæl
lesskab de seneste par år ud
ført det konkrete overordne
de planlægningsarbejde om
kring et nationalt cykelrute
net, så det nu mere drejer sig

1991

om at føre planerne ud i li
vet. Her er amter og kom
muner de nærmeste til at an
lægge og finansiere. Vejdi
rektoratet vil forsøge at bi
drage i det omfang cykelru
er
terne -undtagelsesvis
nødt til at følge hovedlande
vejene.
-

Rapport om nationale cykelruter
Otto Schiøtz, der i sin tid i
Vej direktoratet havde været
formand for cykelrute-ar
bejdsgruppen, var dagens
mødeleder og beklagede kun,
at kommunerne ikke havde
vist interesse for sagen. Han
understregede den stigende
efterspørgsel på cykelferie,
som senest er kommet til ud
tryk i Friluftsrådets under
søgelse på Fyn.
Baggrunden for rapporten
»Forslag til nationale cykel
ruter« er dels de regionale
stiplaner som i 1988 er blevet
kortlagt af Skov- og Natur
styrelsen i »Amtskommunernes stiplaner med oplæg til et
nationalt cykelrutenet«, og
dels »Vejregler for stivejvis
ning<( fra 1990, som nu er
godkendt, og hvori anbefales
afmærkning af et nationalt
cykelrutenet.
Arbejdet med forslaget blev
iværksat i Vej direktoratets
planlægningsafdeling, og er
udført af en arbejdsgruppe
fra
repræsentanter
med
skov- og Naturstyrelsen, Ri
be Amt, Danmarks Tekniske
Højskole, Dansk Cyklist
Forbund, Idéværkstedet og
Vejdirektoratet.
Forslaget bygger på overord
nede kriterier om
feriecykelruter af længere
forløb
at binde landet sammen
ved særligt attraktive turruter
især at bygge på eksiste
rende eller planlagte stiru
ter
en grovere maskevidde
end i de regionale stirute
net
samt hensyn i detailplanlæg
ningen til
-

Vestkyststien, kommende national cyke/rute ni.. 1.

•

-

-

-
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jævnt og ret direkte for
løb mod målpunkter
forløb gennem særligt op
levelsesrige områder
cyklisternes komfort (be
lægningskvalitet, bredde
osv.)
trafiksikre ruter
Målpunkter og øvrige krite
rier for forslagets udpegning
-

-

-

-
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forlænget mod syd til græn
sen, og alternative forløb af
Hærvejsruten i Vendsyssel er
ændret til ét forløb mellem
Nørresundby og Tversted.
Flere af cykelruterne benyt
ter færgeruter på Kattegat,
hvoraf nogle efter Store
åbning
bæltsforbindelsens
ikke kan forventes opret-

.

net, der var formand i den
arbejdsgruppe, som havde
udarbej det vej reglen.
Formålet med reglerne er
når det først er besluttet at
etablere et cykelrutenet at
sikre en systematik i stivej
visningen. Reglerne bruges
ved særlig vejvisning for cyk
lister på det almindelige vejnet, samt hvor der ønskes af
mærket særlige ruter for cyk
listerne.
Ved afmærkningen af ruter
ønskes tilgodeset hensyn til
trafiksikkerhed, tryghed, ori
entering, rekreative oplevel
ser og miljømæssige forhold
i øvrigt. I vejvisningen ope
reres med fjern-, nær: og jo
kalmål. Vejvisningen må
højst omfatte to mål ad gan
gen, og den skal opfylde
krav om éntydighed og kon
tinuitet. Primære ruter af
mærkes med rutenummer og
eventuelt navn, idet numrene
1-30 er forbeholdt de natio
nale cykelruter. Stirutetav
len, som er det bærende ele
ment i skiltningen, er blå
med hvidt cykelsymbol i nyt
design. Nationale rutenumre
angives på tavlen i hvidt på
rød baggrund og i hvid ram
me.
I stivejvisningen kan også
benyttes afstandstavler for
eksempel som undertavle til
stirutetavlen samt stipilvej
visere og tabelvejvisere. In
tentionen er dog, at systemet
skal være enkelt og kun om
fatte nødvendig afmærk
ning. Der er kun få normer i
vej reglen, blandt andet for
tavledesign.
Vejreglen er nu godkendt af
vejregeludvalget og vejregel
komiteen og mangler blot
udsendelse med cirkulære fra
trafikministeriet.
-

-

-

DANMARK
Forslag til nationale cykelruter

Forslag:
Nationale ruter

••.

-

Forslag til nationale cykelruter i Dan,nark.

af nationale cykelruter har
været
større byer
transportpassager
naturområder og servær
digheder af national inte
resse
hovedforløb af amternes
regionale cykelruter
cykelveje og overnat
ningsmuligheder, jfr. cy
kelferiekort
En horingsrunde i foråret
1990 gav positive tilbagemel
dinger på forslaget samt en
kelte ændringsforslag. Såle
des er national cykelrute på
Bornholm udtaget af forsla
get, østkystruten er blevet
-

-

-

-

-

holdt. Derfor må der forud
ses behov for en senere til
pasning af cykelruterne til de
aktuelle forhold.
Rapporten kan nu indgå i
amternes videre detailplan
lægning af det nationale cy
kelrutenet, idet Vejdirekto
ratets opgave herefter alene
vedrøre
at
de
ventes
forholdsvis få tilfælde, hvor
der er krydsninger eller fæl
les forløb med hovedlande
vejene.
Regler for stivejvisning
Disse kommende vejregler
blev gennemgået af Lene
Herrstedt, Vejdatalaborato

Dansk cykehurisme, analyse
1990
Formanden for Friluftsrå
det, Ole Løvig Simonsen,
omtalte drøftelser mellem
Friluftsrådet, Dansk Cyklist
Forbund,
Specialarbej derforbundet i Danmark, Amts
rådsforeningen og Kommu

nernes Landsforening om
fremme af cykelruter i Dan
mark.
Baggrunden herfor var den
stigende interesse for »grøn
turisme« og de eventuelle be
skæftigelsesmæssige mulig
heder ved etablering af et
cykelrute
landsdækkende
net.
Gode argumenter for etable
ring af cykelruter er
nærrekreation for børn
og voksne
cykelferie for familier
indtægter for lokal handel
ferie i Danmark er en for
del for valutabalancen
Cykelruter skal være tillok
kende og skal derfor opfylde
visse krav vedrørende
trafiksikkerhed
stibelægning
skiltning
Detaljerne er også vigtige,
blandt andet fremkommelig
heden for cykelanhængere
og tandemcykler ved stibom
me, samt tilgængeligheden til
information om stinettet.
Friluftsrådet har i en analyse
på Langeland i 1990 kortlagt
en række forhold omkring
cykelferie-begrebet ved inter
view af i alt 800 feriecyklister
og lokale handlende m.fl.
På spørgsmålet »hvorfor
cykelferie?« gik svarene of
test på mulighederne for ak
tivitet og motion og dermed
fordelen for helbredet, samt
på naturoplevelsen, »at være
tæt på«, have det sjovt og
nyde den rene luft.
De største grupper af feriecyklister er de 20-39 årige,
oftest studerende, ledere og
mellemledere eller lønmodta
gere i øvrigt. Cykelferie er
udtryk for en ny form for
»livsstilturisme«.
Feriecyklisterne bruger i gen
nemsnit 160 kr. dagligt i b
kabområderne langs cykelru
terne. Overnatning sker of
test på campingpladser, i
mindre grad på vandrehjem,
og endelig foretrækker nogle
de lidt mere primitive teltpladser hos landmænd.
Generelt ønsker feriecyklis
terne flere afmærkede cykel-

-

-

-

-

-

-

DANSK VEJTIDSSKRIFT NR. 3

12

ruter, kortmateriale for ru
terne samt flere prisbillige
muligheder for overnatning,
herunder gerne delområder
på campingpladserne specielt
til cyklisterne med deres små
telte.
De danske turister har ikke
noget stort behov for færdigpakkede cykelferieture, men
der er måske her en udvik
lingsmulighed i forhold til en
målgruppe af udenlandske
turister.
Friluftsrådet ville gerne fort
sætte og udvide samarbejdet
med myndighederne om cy
kelruterne.
Hærvejsruten
Danmarks første nationale
cykelrute er Hærvejsruten
blevet kaldt. Jens Erik Lar
sen, Idéværkstedet De Frie
Fugle, førte i et smukt diasshow forsamlingen afsted i
tid og sted på cykel ned ad
ruten, som fem jyske amter
åbnede i 1989.
Hærvejsruten er 240 km lang
og følger især asfalterede
kommuneveje og passerer hi
storiske lokaliteter i den
gamle
transportkorridor
langs vandskellet på den jy
ske højderyg. På i alt 44 km
af ruten følger den grusbe
lagte veje, der er blevet for
bedret efter behov.
Stivejvisningen svarer til de
nye vejregler, dog er cykel
symbolet det gamle fra E-21
tavlen. Ruten er kortlagt i 3
kortfoldere i mål 1:100.000,
som nu udkommer i 4. oplag
af 10.000 stk.
Også Vestkyststien cykelru
te 208, som Nordjyllands
amt åbnede i 1989, er et bud
på begrebet national cykelru
te. Ruten fortsætter mod
syd, hvor den er etableret el
ler under udbygning i Vi
borg, Ringkøbing, Ribe og
Sønderjyllands amter.
Spørgsmålet om betegnelse
af cykelruterne med navn
og/eller rutenummer blev
Konklusionen
diskuteret.
blev et både/og, idet forskel
lige behov for information
herved kan tilgodeses.
-

Cykelruter i landskabeligt
perspektiv
Med udgangspunkt i Vest
kyststien i Nordjylland cau
serede landskabschef Anna
Studsholt,
Nordjyllands
Amt, over de landskabelige
aspekter i cykelruteplanlæg
ningen.
Amtets formål med ruterne
er at formidle tilbud om na
tur, kultur og oplevelser for
alle aldersklasser. Oplevelser
med mange dimensioner i tid
og sted. Stinettet forbinder
byerne med naturområderne
og indlandet med kystområ
derne, og giver undervejs
overnatningsmuligheder på
primitive
campingpladser,
lejrpladser og kroer. Cykel
ruterne giver muligheder for
forlængelse af turistsæsonen
og for at sprede byturismen
ud i landet.
Stinettet er fastlagt i amtets
regionplan på baggrund af
fredningspianen, idet detailkendskab til naturforholde
ne er en vigtig forudsætning
for ruteplanlægningen. Stiplanen har som del af regionplanen været til offentlig de
bat. En konkretisering af
planen er efterfølgende gen
nemført i fællesskab af am
tets landskabskontor og
amtsvejvæsenet og er fore
lagt myndigheder og interes
seorganisationer.
Ved udførelsen af cykelru
terne skal mange hensyn til
godeses. Valg af belægning
på de enkelte delstrækninger
skal vurderes i forhold til
landskabshensyn, sammen
hæng med lokale stisystemer
bør sikres, og information
om ruterne formidles dels
gennem kortfoldere baseret
på geodætiske kort, dels gen
nem stivejvisningen og infor
mationstavler på ruten. I
Nordjyllands Amt gives også
information om muligheden
for at kombinere cykelturen
med særlige sommerbusru
ter.
Vestkyststien er etableret i
1989 efter et samarbejde med
øvrige vestjyske amter om
planlægning for vestkysten. I

Nordjylland har EF’s Fis
keriaktion givet 50’o tilskud
til anlægget på grund af dens
betydning.
turistmæssige
Ruten passerer en række for
skellige landskaber: Strande,
stenalderhav,
fiskerlejer,
moræne, gamle kystskræn
ter, moser, skove samt
kystnedbrydnings- og sand
fiugtsområder. Foruden by
er, sommerhusområder og
kulturhistoriske anlæg.
En brugerundersøgelse blev
gennemført efter rutens åb
ning og viste blandt andet, at
den benyttes af mange som
merhusbeboere på korte ture
samt af feriecyklister, der
på
overnattede
især
camping- og lej rpladser. Der
fremkom mange forslag og
ønsker om supplerende loka
le ruter og faciliteter, for ek
sempel vandaftapningsste
der.
Cykelruter skal derfor plan
lægges for oplevelser både i
den store og i den lille skala.
I den store skala ser Nordjyl
lands Amt frem til at indgå i
det nationale cykelrutenet.
Amtets samlede plan for cy
kelruter realiseres fortløben
de i disse år ved investeringer
på omkring 1,5 mio. kr. år
ligt. De i alt ca. 1200 km cy
kelrute ventes at stå færdig
kort efter år 2000.
Markedsføring
Jens Balslev fra Dansk Cyk
list Forbund redegjorde for
ønskerne til cykelruterne set
fra brugerside, og hvordan
de kan imødekommes. Cyk
listforbundet har selv via
kortsalg m.v. en stor kon
taktflade også til feriecyklis
terne.
Cyklist forbundet er glad for
forslaget til nationale cykelruter og for vejreglerne om
stivejvisning. De nationale
ruter skal omfatte lange
stræk til flerdages cykelture
og skal forløbe jævnt direkte
mod målet. De bør benytte
eksisterende cykelruter, men
med visse krav opfyldt ved
rørende stibelægning og
bredde. Ligeledes skal even

•
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tuelle bomme tillade passage
for cykelanhængere og tan
demcykler. Grusbelægninger
som på visse dele af Vest
kyststien i Nordjylland
egner sig ikke til moderne
cykler. Asfalt er bedst, men
ellers kan skotsk granitgrus
anbefales.
Rutenettet skal kunne juste
res og suppleres, og de be
grænsede midler til skiltning
og nyanlæg skal bruges
blandt andet til »missing
links«, for eksempel kortere
stianlæg langs hovedlande
veje for at skabe trafiksikker
sammenhæng. Men der er
mange øvrige udfordringer i
etableringen af de nationale
cykelruter:
Færgeruter, der indgår i
cykelnettet, bør bevares,
og information som sejlplan m.v. medtages i
kortmateriale til cykelru
terne.
Margeritevejen på 2-3000
km ad mindre veje gen
nem Danmark åbnes for
bilisterne i år. Ruten stri
der mod overordnede tra
fiksikkerhedsmål om at
samle trafikken på de sto
re og sikre veje. Ruten
bør overalt adskilles fra
cykelruterne.
Markedsføring af Dan
mark som ideelt cykelfe
rieland bør også ske i ud
landet. Flere cykelturister
er en fordel for betalings
balancen og for den en
kelte dansker, for eksem
pel den lokale købmand
samt landmanden, der
stiller billige overnat
ningsmuligheder til rådig
hed. Pakkeløsninger for
cykelferie er en udvik
lingsmulighed.
Cykelrutekort findes i dag
i mange udformninger.
Principielt to typer: Fla
dedækkende kort og kort
foldere for enkeltruter.
De fladedækkende anbe
fales i markedsføringen,
fordi informationen om
større områder har bedre
gennemslagkraft i for
midlingen via turistkonto
-

-

-

-

-

-
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rer og lignende. Kort for
enkelte cykelruter kan
være udmærkede, når der
er tale om særlige forløb
som Vestkyststien og
Hærvejsruten. Cyklistfor
bundet vil gerne hjælpe
med kortsalg og udarbej
delse af nye kort. Der bør
ske en standarddisering
blandt andet af signatur
erne på kortene.
Cyklistforbundet vil således
gerne medvirke aktivt i mar
kedsføringen af cykelruter
ne, også over for medlem
merne ved at bringe meddel
elser om nye cykelruter i bla
det »Cyklister«.
Amlernes videre arbejde
Amternes stiplaner er grund
laget for det nationale cykel
rutenet, og Palle Jørgensen,
Ribe Amt, gennemgik derfor
stiplanlægningens udvikling i
amtet. Ambitiøse stiplaner
fra l970’erne afløstes i 1983
af en plan for et stinet med
udgiftsrammer på omkring
50-60 mio. kr. for amtet og
Ca. 20 mio. kr. for staten.
Stiplanens mål var især at til
godese hensynet til hverdags
cyklisternes krav om kom
fort, sikkerhed og direkte ru
te. Planen omfatter primært
cykelruter på mindre befær
dede veje samt enkelte stian
læg langs de større veje. Rea
liseringen
påbegyndtes
i
1984, og for en investering
på 0,8 mio. kr. blev etableret
400 km cykelrute. I dag
mangler kun enkelte større
og dermed dyre dele at stinettet.
Senest har amtet i samarbej
de med blandt andre Sønder
jyllands Amt medvirket i
planlægningen af Hærvejs
ruten og Vestkyststien. Som
korttype er siden 1984 an
vendt fladedækkende kort,
som i begyndelsen var gratis,
men som nu sælges gennem
turistforeninger m.fl.
Nationale cykelruter kan
hurtigt etableres ved supple
rende afmærkning på den
stivejvisning, som amtet ef
ter dispensation fra justits
-

-

-

13

1991

ministeriet i sin tid påbe
gyndte, og som ligger nær
udformningen i de nye vejregler. Der er nu behov for et
fælles koncept for de natio
nale cykelruter i en sammen
hæng med regionale ruter.
Fastlæggelsen heraf ventes at
ske i en arbejdsgruppe under
amterne og i samarbejde
med de sædvanlige samar
bejdspartnere og cyklistfor
bundet.
Per Christiansen, Køben
havns Amt, fulgte op med en
uddybende orientering om
Amtsrådsforeningens indstil
ling til sagen som den netop
var blevet meddelt i brev til
samtlige amtsråd. Det anbe
fales amtsrådene at forestå
etablering og markedsføring
af nationale cykelruter på
baggrund af det regionale
stisystem og i samarbejde
med øvrige myndigheder og
interesseorganisationer.
Amtsrådsforeningen vil tage
initiativ til det videre arbejde
med sagen i amterne.
I Københavns amt har der si
den 1940’erne været traditi
on for »grønne stiplaner«. I
årene 1976-82 blev udarbej
det en plan for 37 cykelruter,
hvoraf henved 250 km i dag
er afmærket med særlige ok
seblodsfarvede skilte. Amtet
ejer selv kun Ca. 5o af de
veje, der indgår i nettet. Res
ten ejes af skovvæsenet og
kommunerne, men amtet
koordinerer og afmærker.
Cykelruterne i Københavnsområdet er både til rekreativ
brug og til bolig arbejds
stedskørsel. Derfor har det
været et mål at sikre oplevel
sesrige såvel som direkte for
løb af ruterne. De nationale
cykelruter ved København
kan etableres på disse eksi
sterende ruter ved suppleren
de afmærkning og følges op
af en markedsføring.
-

rektoratet ønsker som
vejbestyrelse, at amterne
etablerer de nationale cy
kelruter, og at Vejdirek
toratet inddrages i det
omfang, at ruterne berø
rer
hovedlandevejene.
Amterne var enige heri.
som
Cyklistforbundet
udtrykte anerkendelse af
Vejdirektoratets indsats i
sagen så frem til et vide
re samarbejde med amter
ne omkring cykelruterne,
og håbede, at Vejdirekto
ratet fortsat ville hjælpe
til med at udfylde eventu
elle »huller« langs hovedlandevejen.
Stibelægninger. Cyklist
forbundets ønske om as
falt blev mødt af visse
forbehold fra flere amter.
Dels af hensyn til økono
mien, dels af hensyn til
cykelruternes indpasning i
naturen. Som egentlige
grusbelægninger kan pe
ges på foruden det skot
stabilt
ske granitgrus
grus med lille stenstørrel
se og et vist lerindhold.
Grus kan være en første
etape, og for eksempel
overfladebehandling en
senere etape. Vejregelsek
retariatet henviste i øvrigt
til forslag til stibelægnin
ger (Notat 208, Statens
Vejlaboratorium, 1988).
Det
Markedsføring.
-

-

-

-

TRAFIKSIKKER MILJØ
Mercalin
Vejstribemarkør
Kan ændre vejstribe
bredde fra 5-15cm

-

Debatten
Dagens indlæg gav anledning
til mange synspunkter og
forslag. Hovedpunkterne i
debatten var følgende:
Det videre arbejde. Vejdi
-

oplystes, at de midler,
Industriministeriet råder
over, går til Danmarks
Turistråd. En markedsfø
ring af cykelruterne kan
eventuelt ske sammen
med overnatningserhver
vene, hvor der kan søges
om støtte på 50’o. Dan
marks Turistråd fandt, at
cykelruterne er et nyt pro
dukt, som er skabt af det
offentlige.
Praksis er
markedsføring efter et
»kr. til kr. princip«.
baserede
Kommercielt
»pakketure« er en mulig
hed. Turistrådet er positiv
over for at medtage cykelferie som illustration i
brochurer, og yderligere
engagement er ikke utæn
keligt. Amterne oplyste,
at deres forestående ar
bejde også vil omfatte
mulighederne for mar
kedsføring, hvor amterne
jo allerede bekoster kortog informationsmateria
le. En række jyske amter
søger allerede i år at mar
kedsføre dele af det natio
nale rutenet i en »Jylland
rundt«-folder. Cyklistfor
bundet og vandrerlauget
var indstillet på et udvidet
samarbejde om markeds
føringen, herunder også i
udlandet.

Rekvirer
.specialbrochure

Spraydåse rækker til
Ca. 35 milO cm stribe

ij7J7j
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Totalplanlægning eller
Træskoplanlægning?
Om planlægning, politik og resultater!
Lektor Poul Kroon, Aalborg Universitetscenter.
I Aalborg fik bykerneplanerne tildelt Foreningen af Byplanlæggeres
pris for »god og nænsom planlægning; men resultaterne i bykernen
er ikke noget at råbe hurra for hvilket er grundigt dokumenteret at
Bent Flyvbjerg.
3
2
)
1
I modsætning hertil tiltrækker Kolding bykerne sig opmærksomhed i
omvendt rækkefølge. Her er det resultaterne i bykernen der nu beret
tiget tiltrækker sig stor opmærksomhed og utvivlsomt vil udløse en
hæderspris, hvorimod planlægningen ikke har påkaldt sig særlig in
teresse. Hvorfor mon denne forskel?
Hvorfor mon denne forskel?
Udgangssituationen for de 2
bykerner indeholder så man
ge sammenlignelige forhold
på det trafikale område, at
det skulle være muligt at
sammenholde forløbene og
fastlægge de afgørende for
skelle i tilgangsmåden der
kan forklare de markante
forskelle i resultaterne.
Som den væsentligste ydre
forudsætning aflastes byker
nerne både i Aalborg og Kol
ding for en betydelig del af
den gennemkørende hoved
landevejstrafik i begyndelsen
af 70’erne ved åbning af nye
motorvej sstrækninger. Af
lastningen var i Aalborg (på
Limfjordsbroen) 25-30% og
i Kolding (på Aabroerne) 1820%. Hermed muliggøres i
begge byer en lokal løsning
af bykernernes trafikproble
mer, og der udløses byker
neplanlægning.
Planlægnings- og gennemfø
relsesforløbene er dog vidt
forskellige som det fremgår
affølgende hovedtrcek:
I Aalborg kommer de første
skitser til en trafikal fredelig
gørelse på bordet i l974),
men kun som et alternativ til
den vedtagne biltilgængelig
hedsstrategi som først reelt
forlades politisk ved opgivel
sen af Dag Hammerskjölds
gade-gennembruddet ved en

Fig. i
Trafikplan med zoneopdeling. Aa/borg Bykerne
dramatisk
afstemning
i
19755) der splittede det social
demokratiske flertal. Magi
stratens tekniske forvaltning
iværksatte herefter byker
neplanlægningen,
hvor
trafikplanen6) med sin frede
liggørende zoneopdeling, se
Fig. 1 er nøgleplanen.
Bykerneplanerne principved
tages i 1980 og trafikplanens
1. etape endeligt i 1982 men i
stærkt reduceret skikkelse.
Bent Flyvbjergl)2)3) tillægger
Handelsstandsforeningen en

J9796)

afgørende rolle i disse reduk
tioner; men ligeså betyd
ningsfuldt har det imidlertid
været, at den store socialde
mokratiske byrådsgruppe7
fremlægger en alternativ tra
fikplan, den såkaldte »drøm
meplan«, som peger tilbage
til den bilåbne by og som
Handels stands foreningen
også kan tilslutte sig.
Selvom socialdemokraterne
ender med at opgive »drøm
meplanen«, indebærer for
handlingerne alligevel at by-

kerneplanen ødelægges, og
at sagen herefter er politisk
død. Kommuneplanlægnin
gen ændrer intet ved dette og
den oprindelige bykerne
plans trafikprojekter er der
for kun gennemført for en
lille trediedels vedkommen
de3), og zoneopdelingen der
er afgørende for trafikfrede
liggørelsen må reelt betragtes
som opgivet.
Handels stands foreningen
inddrog forøvrigt de første
erfaringer med den i 1970
indførte zoneopdeling i Gö
teborg City som skrækek
sempel i debatten, hvilket er
interessant, dels fordi Göte
borg City i dag8, med ca.
40% trafikreduktion og ca.
50% ulykkesreduktion, frem
står som beviset for at zone
opdelingen var den rigtige
metode, dels fordi Götebor
geksemplet afliver eventuelle
forestillinger om, at bystør
relsen skulle være af afgø
rende betydning.
I Kolding vedtager byrådet
allerede i dispositionsplanen
1974 et bykernebevarende al
ternativ som følges op i per
spektivplan 1976-1988 med
betydelige midler til den
ringgadeudbygning som er
en væsentlig forudsætning
for trafikfredeliggørelsen. I
1977-78 vedtages rammelo
kalplaner9 for hele bykernen
som indeholder det retslige
grundlag for både den nye
Vestre Ringgade og bus-, gåog sivegader i centrum.
Perspektivplan 1979-90 opridser konflikten mellem
øget biladgang og bevaring
af bykernen og præciserer
målsætningen om aflastning
og fredeliggørelse af byker
nens gadenet og færdiggørel
se af ringgadesystemet.
Perspektivplanerne, som var
grundlaget for kommunerns
budgetter, medførte, at der
udover den løbende udbyg
ning af ringgadesystemet
iværksattes ialt 14 delprojek
ter med bus,- sive og gågader
samt torverenoveringer i pe
rioden 1979-1987. Kommu
neplanlægningen 1981-84 til-
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fører ikke bykerneplanerne
noget nyt; men debatten’°)
afslører at Cityforeningen
(handelsstanden) i store træk
er enige i planerne, bortset
fra at de ønskes suppleret
med en indre cirkulationsga
de rundt om det mest centra
le forretningskvarter. Dette
imødekommes
synspunkt
dog ikke i kommuneplan
1984, hvis trafikdel er næs
ten identisk med Perspek
tivplanskitserne fra 1979.
Først i 1987, efter at der som
nævnt var gennemført 14
deiprojekter efter perspek
tivplan 1979, iværksættes
udarbejdelse af en egentlig
trafikplanhl)12) for bykernen
som vedtages i 1988 sammen
med en bevilling på 70 mio
kr. fordelt over 3 år til dens
en ganske
gennemførelse
formidabel ressourceindsats.
Trafikplanen der bygger vi
dere på Perspektivplanen af
1979 og de 14 gennemførte
delprojekter, præciserer zo
neopdelingen, se Fig. 2, som
tidligere kun har været anty
det og fastlægger 3 parke
ringssøgeruter i bykernen
som de eneste adgangsmulig
heder for privatbiler.
I perioden 1988-90 færdiggø
res Vestre Ringgade i 4 spor
og der gennemføres yderlige
re 14 delprojekter til sive-,
-

gå- og P-søgegader samt re
novering af torve og pladser.
Zoneopdelingen og fredelig
gørelsen af Kolding Bykerne
er dermed, stort set gennem
ført og til overflod etableres
Danmarks første elektronis
parkeringshenvisnings
ke
) på den mest betyd
3
system’
ningsfulde af parkeringssø
geruterne.
Forskellige forløb
Trafik fredeliggørelsesbe
stræbelserne i Aalborg og
Kolding har således på trods
af betydelige ligheder i prob
lemstillinger og målsætnin
ger fået vidt forskellige for
løb og resultater, og de
grundlæggende årsager kan
med henvisning til efterføl
gende analyse henføres til
forskelligheder i de 2 kom
og
organisation
muners
forståelse.
planlægnings
Det første der springer i
øjnene er tilsyneladende for
skelle i organisationernes
(handelsstanden) interesseva
retagelse og den politiske vi
lje, hvor interessevaretagel
sen har været stærk i
Aalborg2) og svag i Kolding,
hvorimod den politiske vilje i
Aalborg har forekommet
svag og i Kolding stærk.
Hvis det var det eneste der
var kommet ud af min sam-

-

menligning, havde sagen
næppe nogen interesse. Jeg
tror imidlertid ikke, at orga
nisationers eller politikernes
tilfældige styrkevariationer
har spillet nogen afgørende
rolle i forløbet, men betrag
ter dem snarere som sympto
mer på mere grundlæggende
forskelle i den lokalpolitiske
organisering og de anvendte
planlægningsmetoder.
Planlægningsmæssigt frem
træder der meget væsentlige
og interessante forskelle:
I Aalborg iværksætter Magi
stratens 2. afdeling, efter at
bevaringsalternativet er poli
tisk knæsat ved Dag Ham
merskjöldsgadegennembrud
dets bortfald, en rationel to
talplanlægning af bykernen,
som både fastlægger byker
nens totale omdannelse og
udmønter den i en række
delpro
sammenhængende
jekter og i tidsetaper. Et
fremragende stykke planlæg
ningsarbejde i tidens forstå
else, hvis resultat, Bykerne

planen af 1979, er et forbil
ledligt eksempel på konse
kvent rationel totalplanlæg
ning.
I Kolding går man mere
gradvis til værks. I perspek
tivplaner udstikkes hovedmålsætninger og hovedlinier
i fredeliggørelsesplanerne og
gennemførelsesmulighederne
sikres ved rammelokalplaner
for hele bykernen. På dette
plangrundlag gennemføres et
antal
delprojekter
stort
spredt over hele bykernen,
dels efter direkte ønske fra
lokale beboere eller handlen
de, dels i forbindelse med
omfattende kloak- og fjern
varmearbejde. Først i 1987
indledes en koordineret fær
diggørelsesplanlægning der
vedtages i 1988 og som nu,
stort set, er ført ud i livet.
Træskoplanlægning
»Træskoplanlægning«14
er
den beskedne, jyske karakte
ristik som Koldings planlæg
gere/teknikere selv hæfter på

Sådan fjernes trafikfarlige asfaltkanter
• Udlægger lerstabil, genbrugsasfalt, muldjord
2 udlægges på 4-10 minutter
• 8 m
• Udlægningen udførs hurtigt og effektivt i bredde
40-120 cm
• Mindst 40% materialebesparelse forhold til
manuel udlægning
• Undgår vandnedtrængning ved asfaltkanter
• Græs kan eventuelt såes samtidig med udlægningen
vi har nu oprettet mere end 1.500 km rabatter for amter og kommuner.

Fig. 2
Trafikplan med zoneopdeling. Kolding Bykerne 1987”).

Peder Grenne Entrp. ApS . Sct. J.rgensvej 6 3550 Slangerup. Tlf. 42335633
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deres resultatrige planlæg
ningsproces, som har krævet
et stort fodarbejde og gehor i
forhold til interessenterne, se
Fig. 3l5)
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Lindblom, med en typisk an
gelsaksisk
understatement
have karakteriseret metoden:
»The science of Muddling
Through«, som i en mere

dermed indflydelsesrige topembedsmænd. Dette indebæ
rer at planlægningens meto
•der og indhold i hovedsagen
fastlægges inden for magi
stratens egne rammer, uanset
om det er rådmanden eller
embedsmændene der har
overtaget.
Når planlægningsprocessen
er gennemført stiger råd
manden, billedligt talt, som
Moses ned fra bjerget med
Planen, se Fig. 4, og fore
lægger den for byrådet og of
fentligheden til godkendelse.
Normalt vil dette også ske,
idet planerne sjældent tillæg
ges afgørende betydning, og
politikernes accept af et
planforslag snarere er tegn til
planlæggerne om at »lad os
komme videre«17) end en til
slutning.
Handelsstanden og nogle af
politikerne blev imidlertid
skræmt af planens totalitet

•

1991

Bykerneplanens afgørende
fejl var, at lokalpolitikerne
og organisationerne ikke
blev taget i ed under planudarbejdelsen og derfor blev
skræmt af planens vanskeligt
overskuelige totalitet.
Delkonklusionen kunne her
efter være, at man skal ind
drage lokalpolitikere og or
ganisationer mere aktivt i
planlægningen, og den er så
mænd god nok, bortset fra
at det næppe er muligt inden
for det rationelle total
planlægningskoncept og ma
gistratstyret, men peger frem
mod mere liberale planlæg
ningsmetoder og politiske
som
organisationsformer
f.eks. i Kolding.
I Kolding styres planlægnin
gen af byrådets tekniske ud
valg, hvilket normalt velvi
dende at der kan findes ek
sempler på tekniske udvalgsformænd der er ligeså magt-

Fig. 3 Træskoplanlægger i arbejde’9
»Incremental planlægning«16)
er den mere korrekte, plan
lægningsteoretiske karakteri
stik af Koldingprocessen.
»Incremental planlægning«
som direkte kan oversættes
til »værdiforøgende planlæg
ning« indebærer at deipro
jekter forhandles og udfor
mes således, at de reale mu
ligheder for at gennemføre
en politisk fastlagt overord
net strategi hele tiden opti
meres (værdiforøges), samti
dig med at de politiske mu
ligheder for at korrigere den
ne strategi bibeholdes, ved
trinvis gennemførelse.
I 70’ernes planlægningsdis
kussioner, hvor den »ratio
nelle totalplanlægning« var
idealet, blev »incremental
planlægning«
nedgørende
karakteriseret
som
»de
usammenhængende småfor
andringers metode« eller
»mudderplanlægning« fordi
ophavsmanden, den ameri
kanske professor Charles E.

venligsindet dansk oversæt
telse ville blive til »kunsten at
nå resultater« eller, som sagt
på lunt jysk, »Træskoplan
lægning«.
Organisation og styring
Planlægningsmetoderne kan
imidlertid ikke drøftes løsre
vet fra planlægningens orga
nisation og styring, og også
på dette område er der mar
kante forskelle mellem Aal
borg og Kolding.
I Aalborg er planlægning or
ganiseret i en selvstændig
magistrat ledet af en rådmand der i kraft af at han
selv er politiker og politisk
udpeget i betydeligt omfang
kan styre planlægningen
uden at involvere byrådet og
dets tekniske udvalg. Den
politiske forståelse i planlæg
ningen er derfor stort set
identisk med rådmandens.
Magistratstyret er desuden
forbeholdt de store kommu
ner med store hierarkisk op
byggede forvaltninger og
-

-

-

-

Fig. 4 Rådmanden offentliggør PLANEN’9.
og af dens uoverskuelige
konsekvenser og producere
de alternative modforslag
der, for at fortsætte billedet,
medførte at Planen blev
knust og folket fortsatte de
om
dansetrin
velkendte
Guldkalven.

fuldkomne som rådmænd
indebærer langt tættere og
bredere politisk kontakt til
forvaltningen. Forvaltningen
er desuden mindre og har en
langt fladere organisation
uden et hierarki af indflydel
sesrige topembedsmænd.
-
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Denne organisering og kla
rere politiske styring af plan
lægningen er efter min me
ning hovedårsagen til de go
de resultater i Kolding, både
med fastholdelse af strategien og den løbende beslutning
og implementering af deipro
jekter, indtil tiden var mo
den til den endelige koordi
nering og færdiggørelse. Ved
denne fremgangsmåde har
politikerne og planlæggerne
fra 1973-87 bevaret en vis
manøvrefrihed, og ideerne
har fået tid til at sætte sig bå
de hos politikerne, i handelsstanden og offentligheden.
Selvfølgelig spiller guldkal
ven også en betydelig rolle i
Kolding; men dansen går i
dag efter andre mønstre og
guidkalven tillægges andre
egenskaber end for 10 år si
den.
Det er vigtigt at påpege, at
den i Kolding gennemførte
bykerneplan ikke er identisk
med planskitserne fra 1979,
idet der f.eks. omkring Ba
negården er sket betydelige
ændringer og forbedringer
set i 1990 perspektiv. Vigtigt
fordi det understreger det be
hov og de muligheder for lø
bende projekttilpasning som
er indbygget i incremental
eller træskoplanlægning.
-

Råderum og fleksibilitet
Råderum og fleksibilitet er
hovedindholdet i de nyeste
vurderinger af forholdet
mellem politik og planlæg
) går i
8
ning. Ole Christensen’
følgende citater direkte ind i
forholdet:
»Samfundsudviklingen har i
de sidste 10-15 år vist, at for
andringerne sker abrupt og
diskontinuert under stor
økonomisk turbulens. Dette
stiller store krav til de politi
ske
beslutningsprocesser.
Råderum og fleksibilitet
bliver altafgørende<18)
»Råderum og fleksibilitet må
erstatte bindende rammesty
ring og kontrol«18
»De lokale embedsmænd må
respektere at lokalpolitikerne

1991

har et helt legitimt krav på
politisk råderum «18)
I Kolding synes disse krav
om råderum og fleksibilitet
imødekommet, mens man i
Aalborg strandede med en
alt for bindende totalplan
lægning.
Om igen i Aalborg
)
3
Bent Flyvbjerg konkluderer
at Aalborg har behov for et
nyt bykerneprojekt, der be
skrives som »et projekt med
samme høje tekniske kvalitet
som det eksisterende, men
desuden med et tilsvarende
højt fagligt niveau i indtænk
ningen af implementerings
og magtforhold i projektde
signet&), som desuden »bør
moniteres (overvåges) grun
digt i implementeringsfasen
på grundlag affeed back på
udviklingen af nogle indika
torer&)
Kravet om at projektets virk
ninger skal overvåges, kan
man naturligvis kun være
enig i; men det kunne føre til
et superrationelt totalprojekt
med indbygget kontrol som
ville blive endnu stivere og
uigennemførligt end det
strandede bykerneprojekt.
Kun hvis det fører frem til en
ny løsningsstrategi for Aal
borg bykernes problemer
med tilhørende konkrete mil
j øforbedringsmålsætninger
vil der være mulighed for, at
der kan skabes tilstrækkelig
bred konsensus til at sikre en
gennemførelse ved successive
delprojekter med mulighed
for en løbende justering i
forhold til miljømålsætnin
gerne og den politiske vilje.
Monitorering (overvågning)
af miljøfaktorerne er i denne
forståelse en vigtig forvalt
ningsintern rutine, der skal
sikre løbende erfaringsop
samling og projektforbed
ring.
Men den til en sådan incre
mental fremgangsmåde kræ
vede fleksibilitet og politisk
lydhørhed hører desværre ik
ke til magistratstyrets dåbs
gaver. Men! Viljen ser Vor
Herre på!19)
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Til slut en varm tak til arki
tekt maa. Sten Krarup og in
geniør H.D. Sven Erik
Thomsen, begge Kolding
kommune, som dels har væ
ret behjælpelige med oplys
ninger og planmateriale, dels
har gennemlæst min beskri
velse og verificeret dens ho
vedtræk, idet begge dog gør
opmærksom på, at den giver
indtryk af større enighed end
der var dækning for i virke
ligheden. Planlæggerne øns
kede i starten en forkromet
bykerneplan a la Aalborg
modellen, men der var poli
tisk modstand og også intern
uenighed om løsningen. En
snæver arbejdsgruppe mel
lem vejafdelingen og byplan
afdelingen bearbejdede ue
nigheden til et brugeligt
kompromis og satte dermed
den beskrevne proces i gang.
Der har dog ikke fra min side
været forestillinger om 16 års
hvedebrødsdage i Kolding;
men ovenstående præcise
ring understreger hårdførhe
den af den incrementale mo
del og dens evne til at
»muddie through«.
I)

2)

3)

4)

5)

6)

Bent Flyvbjerg: 90’ernes
for
trafikplanlægning
miljø, sundhed og bæredygtighed.
Dansk vejtidsskrift nr. 51990 og Byplan nr. 61990.
Bent Flyvbjerg: Demo
krati, magt og byrniljø.
Institut for Samfundsud
vikling og Planlægning.
AUC 1985.
Bent Flyvbjerg: Miljø,
trafik og demokrati. In
stitut for Samfundsudvik
ling og Planlægning.
AUC 1989.
Aalborg kommune: For
nyelsen af Aalborg byker
ne 1973-90. Rapport nr.
1, 1974.
Det er PK’s opfattelse, at
det snarere var vej fondtil
skuddets bortfald end reel
bevaringsinteresse der var
udslagsgivende.
Aalborg Kommune, Mag.
2. afdeling:

Forslag til Målsætning og
Overordnet Struktur
Trafik og arealanvendelse
Aalborg Bykerne 3 1979
Forslag til Trafikplan
Aalborg Bykerne 4 1979.
S-flertallet blev tabt med
bestikkelsesskandalen.
G.S. Falk: 20 år med zo
nesystem i Göteborg City.
Dansk Vejtidsskrift nr. 5,
1990.
Kolding Kommune:
Partiel Byplanvedtægt nr.
00, 1977
Lokalplan nr. OOll/12A,
1978.
Kolding Kommune,
Kommuneplandebat
Sammenfatning, maj
1982, s. 66 & 67.
Anders Nyvig A/S: Tra
fikplanforslag for Kol
ding Byrnidte 1987, Tekst
til udstilling og bilag, juni
1987.
Hans Tyge Pedersen: Bymiljø og trafik i Kolding
Bykerne. Stads- og Hav
neingeniøren nr. 12-1990.
Svend Erik Thomsen: P
service i Kolding, et elek
tronisk P-henvisningssy
stern, Stads-og Havnein
geniøren nr. 3, 1990.
Lene Rimestad, Børsenejendomme 28/9-1989.
Frit efter og med passen
de undskyldninger til
Gustave Doré, 1865.
Charles E. Lindblom:
»The Science of »Mudd
ung Through« i Faludi,
»A reader of planning
theory«, 1973.
Niels Boye Groth & Jo
hannes Møllgaard: Fysisk
planlægning i mindre
kommuner. SBI-Byplan
lægning 57, 1989.
Ole Christiansen: De fol
kevalgte og planlægnin
gen i Landet og Loven,
Miljøministeriet 1990.
B.S. Ingemann. »Dagen
går med raske fjed<. Af
tensange 1839.
-

-

7)

8)

9)

10)

1)

12)

13)

14)

IS)

-

-

6)

17)

18)

19)
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Phønix Vej har ekspertisen og erfaringen,
når det gælder broisolering og brobelæg
ni nger.

Phønix Vej er leverandør af alle typer
vej skilte.
z

/

Phønix trafikmarkering sørger for præcis
afstribning til gavn for trafiksikkerheden.

-

4.

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 medarbejdere.
Med én kontakt har De styr på vejene.
Hos Phønix Vel kan De samle vej
entreprisen 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
[riber
vejskilte
brobelægninger
[Læhuse
maskiner og udstyr
PM-Systemer
n 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
755076 11
Region Nord
98159644
Region Sjælland 42947666
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Japanske erfaringer med
anvendelse af katalysatorer.
Af Hans Bendtsen, Jørgen Lund Madsen, Ole Hertel og Ruvin Berko
wicz
Japan er 15-20 år før Danmark i brug af katalysatorer. I dag kører næ
sten alle benzinpersonbiler i Japan med 3-vejs katalysatorer. Det vil
måske først ske i Danmark i år 2005 når bilparken er udskiftet. Men
selv med katalysatorer har japanerne ikke fået nedbragt luftforurenin
gen med kvælstofdioxid i gaderne.
Japanerne har meget gode
erfaringer med selve kataly
satorteknologien og de har
konstateret forbedringer i
luftforureningen i gaderne,
men kun for kuibrinter
(HC), kvælstofilter (NO),
der er summen af NO og
2 og kulilte (CO). Kon
NO
centrationerne af kvælstofdi
), der kan påvirke
2
oxid (NO
luftvejene hos mennesker, er
generelt ikke faldet i de ja
panske gader. Kan vi forven
te en tilsvarende udvikling i
Danmark på trods af for
ventninger om at katalysato
rer og anden emissionsbeg
rænsende teknologi i fremti
den vil løse de fleste luftforu
reningsproblemer?
Katalysatorer og sodfiltre
Køretøjerne udsender vidt
forskellige mængder af de
forskellige luftforurenende
stoffer. Alder, justering,
hastighed
motorstørrelse,
osv, har stor indflydelse,
men specielt har det stor be
tydning om køretøjet anven
der diesel eller benzin. For
skellen på benzin- og dieselbiler ligger ikke kun i udsen
delsen af stoffer fra motoren
pr. kørt kilometer, men nok
så meget i hvilke teknologier
det er muligt at anvende til
begrænsning af emissioner
ne.
Den fremherskende teknolo
gi på verdensplan til be
grænsning af emissioner fra
benzinbiler er 3-vejskatalysatoren (begrænser 3 stoffer:
CO, HC, NON) kombineret

med elektronisk styret ind
sprøjtning og evt, recirkula
tion af udstødningsgassen.
Effektive begrænsningstek
nologier til dieselbiler halter
men i
noget bagefter,
90’erne vil sodfiltre evt.
kombineret med katalytisk
rensning og regulering af
kvælstofoxiderne på anden
vis, sandsynligvis blive en re
alitet. Fx. kører der i øjeblik
ket et par HT-dieselbusser
rundt i København med sod
filtre.
For nogle vigtige stoffer er i
figur 1 vist gennemsnitlige
emissionsfaktorer i 1986 for
benzinbiler og dieselbiler.

og NO for benzinbiler fal
de.
For dieselbiler skal partikel
problemet løses først. Deref
ter kan man anvende fx. oxi
derende katalysatorer, men
de reducerer ikke NO emis
sionen. Grunden til, at der
anvendes
ikke
3kan
vej skatalysatorer på dieselbi
ler, er, at de altid kører med
stort luftoverskud. Sidst i
90’ erne kan det forventes, at
emilssionen af partikler, CO
og HC er reduceret væsent
ligt fra dieselbiler pga. an
vendelsen af ny teknologi,
mens emissionen af NO vil
være reduceret relativt min
dre. Det vil betyde, at dieselCO

HC

NO
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2,0

2,1

26

2,2

2,5

1,5

0,6

0,9

0,5

3,1

1,6

10,3

1,0

Partikler

Benzindrevne biler:
Personbiler og lette varebiler
Tunge varebiler (over 2 tons)

-

-

Dieseldrevne biler:
Personbiler og varebiler
(under 3,5 tons)
Lastbiler og busser
(over 3,5 tons)

Fig. i Gennemsnitlige emissionsfaktorer i 1986 angivet i gram
pr. kørt kilometer under aktuelle kørseisforhold. (Oriente
ring fra Miljøstyrelsen nr. 3, 1989).

Nye standarder
Efterhånden som de nye
emissionsstandarder for ben
zinbiler slår igennem i Dan
mark, og anvendelsen af ka
talysatorer stiger, vil emis
sionsfaktorerne for CO, HC

bilernes bidrag til den samle
de NO-emission relativt vil
stige.
-emissionen vil ikke
2
C0
blive ændret med de nævnte
teknologier, med mindre der
samtidig sker en reduktion i

•
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brændstofforbruget. CO
2 er
en af de 3 vigtige drivhusgas
ser, hvor trafikken bidrager
med ca. 15% af det samlede
udslip i Danmark.
Danmark er bagefter
Selvom vi i Danmark kan
bryste os med, at vi har gen
nemtrumfet anvendelse af ka
talysatorer på trods af mas
siv EF-modstand, er vi langt
bagefter på verdensplan. En
lang række lande, også 3.
verdens lande, har for længst
indført emissionskrav, der
sikrer anvendelse af kataly
satorer.
Specielt i forhold til verdens
to førende bilproducerende
lande, USA og Japan, er
Danmark og i endnu højere
grad EF, 15-20 år bagefter. I
fig. 2 er vist hvilke teknologier som har været fremhers
kende på benzinvognparken
i Danmark, USA og Japan
til at begrænse emissionerne.
I Japan og USA anvendte
man allerede i 70’ erne oxide
rende katalysatorer i stor ud
strækning. Fra 1978 i Japan
og 1980 i USA blev der stillet
krav, der medførte anvendel
se af 3-vejskatalysatorer pà
nye biler. Vognparken i USA
blev hurtigt udskiftet, og al
lerede midt i 80’erne kørte
stort set alle benzinbiler med
katalysatorer. Samtidig for
svandt den blyholdige benzin
næsten fra markedet. I Ja
pan har stort set alle benzinbiler siden 80’erne kørt med
3-vejskatalysatorer.
I Danmark og EF, har man
hidtil overvejende overholdt
emissionskravene ved at re
gulere på motorteknologien.
Denne politik har man øn
sket at fortsætte ved udvik
lingen af den såkaldte Lean
bum motor, der ikke kan re
ducere luftforureningen så
meget som 3-vejskatalysatoren. Med Danmarks
der
emissionskrav,
nye
trådte i kraft i 1989/90,
er der dog kun 3-vejskatalysatoren som kan an
vendes. Den danske vognpark udskiftes over ca. 15 år.
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Derfor kan man først for
vente at alle danske biler kø
rer med 3-vejskatalysatorer i
år 2005.

DANMARK
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40% for partikelemissio
nen.
Trods den forventede stig
ning i transportarbej det
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Fig. 2 Emissionsteknologi anvendt på benzinbiler i Danmark,
USA og Japan.
Danske forventninger
Laboratoriet for Energitek
nik på DTH har for Miljø
styrelsen foretaget beregnin
ger af de totale emissioner
fra vejtrafikken frem til år
2010 under forudsætning af
en vækstrate i trafikarbejdet
på 35% for persontransport
og 45°7o for godstransport.
For de enkelte stoffer er i det
følgende angivet reduktioner
ved anvendelse af USA’s
emissionskrav (udgangsåret
er 1986):
-

-

-

For benzinbiler forventes
en reduktion i emissioner
ne på over 80% for CO,
på Ca. 80% for HC og på
Ca. 35% for NON. Nye
undersøgelser af katalysa
torernes effektivitet viser,
at NO reduktionen for
modentlig vil blive større.
For tunge dieseldrevne
køretøjer beregnes ingen
ændring i CO-, HC- og
NO-emissionerne, med
et fald på ca. 35% i parti
kelemissioner.
For alle køretøjer bereg
nes et fald på Ca. 80% for
CO, på ca. 75% for HC,
godt 20% for NO og Ca.

medfører den nye teknologi
en reduktion af de samlede
emissioner af luftforurening
i år 2010. For NON’s ved
kommende er reduktionen
dog relativt lille.
Disse ændringer er beregnin
ger for de totale emissioner.
De kan derfor ikke direkte
oversættes til de ændringer,
som kan forventes i den en
kelte gades luftkvalitet. De
trafikale forudsætninger vil
naturligvis variere fra gade
til gade og have stor indfly
delse på emissionsudviklin
gen. Desuden har det stor
indflydelse, at stofferne omdannes kemisk efter emissio
nen. Væsentligst i den for
bindelse er dannelsen af
. Kun mellem 5 og 10%
2
NO
af den NON, der emitteres fra
personbiler består af NO
,
2
resten er NO. Sundhedsmæs
sigt er NO
2 den vigtigste. Der
kan ikke forventes en reduk
tion i NO
2 koncentrationen i
gadeluften, der svarer til re
duktionen i NO-emissionen.
I Holland forventer man fx.
at NO-emissionen frem til
år 2000 vil falde 40%, men at
det højst vil udmønte sig i en
forbedring af luftkvaliteten
for NO
2 på 15%. Holland

Gas på flasker. Salg af gasmateriel.
0,

0

0

j’PRIMA6AZ
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Primagaz Danmark AIS
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har ikke fulgt Danmarks ek
sempel med USA emissions
krav. De forventes først ind
ført om ca. 3 år som i det
øvrige EF. Men der gives al
lerede et økonomisk tilskud
ved indkøb af en katalysa
torbil, hvilket betyder at en
stor del af de personbiler i
dag er forsynet med kataly
satorer.
Japanske erfaringer
Den tidlige anvendelse af
oxiderende og 3-vejskatalysatorer i Japan har på
virket gadeluftkvaliteten.
Man har i Japan en lang tra
dition for målinger af
luftforureningen. Det skyl
des bl.a., at man allerede
først i 60’erne fik øjnene op
for de store miljøproblemer,
som den stærkt stigende tra
fik medførte. Japanerne ud
byggede et net af målestatio
ner, bl.a. et stort antal målestationer placeret i gaderum.
De flittige målinger giver et
godt billede af udviklingen
for CO, non-methane kul
.
2
brinter, NO og NO
Desværre har japanerne ikke
været så flittige til at tælle
trafikken, så der foreligger
ikke tal for trafikudviklingen
i de gader, hvor der er målt
luftkvalitet. Det er derfor ik
ke muligt at sammenligne
trafikudviklingen i disse ga
der med den udvikling vi for
venter i Danmark. Det kan
dog nævnes, at det samlede
trafikarbejde i Japan fra
midt i 70’erne til 1986 er
steget med ca. 4% pr. år,
hvilket er mere end hvad
man forventer i Danmark pr.
år de næste 15 år.
Som tidligere nævnt har an
delen af dieselkøretøjer stor
indflydelse, ikke mindst på
NO-emissionsudvik1ingen. I
1986 udgjorde dieselkøretøj
er ca. 14% af samtlige køre-•
tøjer i Japan, og andelen har
siden været stigende. Af dis
se 14% var ca. 3% personbi
ler. I Danmark var ca. 20%
af vognparken dieselkoretøj
er, og ca. 4% personbiler på
diesel.

CO
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Fig. 3 Udviklingen i CO koncentrationer målt på 15 gadeluft
målestationer i japanske byer.
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I perioden fra først i 70’ erne
til 1986, hvor der er vist må
linger i fig. 3 til fig. 5 an
vendtes katalysatorer i sti
gende grad, hvorimod der ik
ke blev indført rensningstek
nologi på dieselkøretøjer.
Udviklingen er bl.a. derfor
ikke direkte sammenlignelig
med, hvad vi kan forvente i
Danmark, hvor der også må
forventes forbedringer på di
eselkoretøjerne.
Man har i Japan fået det for
ventede fald i CO koncentra
tionerne i gaderne og gen
nem 70’erne hvor man an
vendte oxiderende katalysa
torer og senere 3-vejskatalysatorer. Nonmethane kul
brinterne er også faldet.
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Fig. 4 Udviklingen i non-inethane kulbrinte koncentrationer
målt på 13 gadeluftmålestationer i Japanske byer.
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Fig. 6 Ændringer i koncen
trationer i gadeluften fra Ca.
1975 til 1985 i Japan.

For NO er der i Japan kon
stateret et jævnt fald fra
først i 70’ erne til midt i
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talysatorerne, er blevet del
vist »spist op« af den forøge
de brug af dieselkøretøjer.
Nu arbejdes der i Japan på at
skærpe kravene til lastbiler
og busser. Men der er også
en anden begrundelse, som
skal inddrages i prognoser
for NO
udviklingen i danske
2
gader fremover.
NO - Ozon
2
Som nævnt tidligere, er det
kun en lille del af den NON,
der emitteres, der består af
2 (5-lOWo). Det meste af
NO
emissionen finder sted i form
af NO. NO kan dog meget
hurtigt omdannes kemisk til
. Den styrende reaktion
2
NO
er her reaktionen med ozon
(03). Hvis der er mere ozon
end NO i luften, vil alt NO
hurtigt blive omdannet til
. I stærkt trafikerede ga
2
NO
der vil der derimod som regel
være betydeligt mere NO end
03. Det betyder, at ozon i et
sådant tilfælde vil være den
begrænsende faktor for dan
nelsen af NO
. Der kan ikke
2
dannes mere NO
2 i gaderum
met, end der bliver tilført

1991
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ozon. Dette er illustreret i
fig. 7. Her er der tegnet en
teoretisk kurve, som viser
hvordan koncentrationen af
2 vokser med voksende
NO
koncentration af NO under
antagelse af en konstant til
førsel af 03, som her er sat
til 100 /Ig/m
. Det ses af fi
3
guren, at stigningen i NO
niveauet bliver meget lille,
når koncentrationen af NO
overstiger koncentrationen
af 03. Den viste kurve stam
mer fra en beregningsmodel
udviklet på Danmarks Miljøundersøgelser (DMU). En
række målinger, som man
har foretaget i danske byer
viser ligeledes, at variationen
i N0
-niveauet er langt
2
mindre end variationen i
NON-niveauet.
Konklusionen må altså være,
at det ikke er tilstrækkeligt at
sætte ind over for NON
emissionerne for at nedbrin
ge N0
-koncentrationen væ
2
sentligt i de danske gader,
hvis der ikke samtidigt sker
en reduktion af ozon
niveauet. Men hvor stammer
ozon fra?

NÅR DER GÅR
SPORT I GOD
PLANLÆGNING

DANSK VEJTEKNOLOGI
-

i grunden

Dansk Vejteknologi er med til at sikre, at Deres be
lægningsarbejder lige fra lufthavne, kajanlæg og det
almindelige vejnet til sportsanlæg og gågader altid
bliver planlagt, udført og vedligeholdt så de lever op
til de højeste kvalitetskrav både nu og langt ind i
fremtiden.
Således at disse fundamenter for menneskeligt
samkvem lever op til præcis, hvad de altid har
skullet: At blive brugt og brugt og brugt...
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Fig. 7. Teoretisk sam,nenhæng mellem N0. udslippet i en ga
2 koncentrationerne i gaden under forudsætning af
de og NO
en konstant tilførelse af 03 på 100 pg/m ‘.
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Ozon dannes ved en række
såkaldte fotokemiske reakti
oner, hvor der bl.a. indgår
NO og kuibrinter. Ozon kan
transporteres over meget sto
re afstande, således at den
ozon, som dannes fx. i
Central- og Sydeuropa, kan
blive ført med vinden til
Danmark. En stor del af
ozonen stammer ligeledes fra
atmosfærens højere luftlag
den såkaldte troposfære.
Ozonkoncentrationen i tro
posfæren har været stigende
i de senere år.
Hvordan ozonkoncentratio
ner påvirkes af de planlagte
reduktioner i emissioner af
kvælstofoxider og kulbrinter
forskes der i mange steder i
verden, bl.a. på DMU i Dan
mark, men spørgsmålet er
langt fra afklaret endnu.
-

Luftkvaliteten i gaderne
Det kan kun forventes at 3vejskatalysatorerne får væ

-

b

Nyt fra

amterne
Vestsjællands amt etablerer
vintervarsling
11991 får Vestsjællands Amt
et system til glatførevarsling,
udviklet af Fyns Telefon Er
hverv A/S.
Systemet skal overvåge de
primære amtsveje samt mo
torvejsstrækningen mellem
Ringsted og Halsskov og slå
alarm, hvis der er risiko for
glatte veje.

En række målestationer vil
hele tiden sende oplysninger
om vej- og lufttemperatur,
den relative luftfugtighed og
vindens hastighed og retning
til en computer i Ringsted.
Til computeren er knyttet en
række decentrale skærme,
der automatisk giver alarm,

sentlig betydning for gadeluftens indhold af CO, NO
og HC. For NO
2 kan der ik
ke forudsiges større ændrin
ger eller i det mindste kun
nogle mindre fald. Hvis der
sker forbedringer i NOK
emissionen fra dieselkøretøj
er og trafikmængderne be
grænses, kan der formodent
lig opnås fald i NO
-kon2
centrationerne.
Ved målinger af NO
2 i trafi
kerede gader i danske byer er
konstateret en svagt stigende
tendens fra 1982 til 1986.
Kun i København er målt
niveauer i nærheden af den
bindende grænseværdi på
. For de øvrige
3
200 ,ug/m
større byer i landet kan det
forventes at finde niveauer
omkring den vejledende
, i
3
grænseværdi på 135 pg/m
de mest trafikerede gadeslug
ter.
Ved beregninger af NO,
koncentrationer i ca. 500 ga

destrækninger i København
er fundet overskridelser af
3 i Ca.
grænsen på 135 pg/m
l0’o af tilfældene. Denne
grænse er samtidig fastsat
som planmål i København.
Hvis NO
2 niveauerne ikke
kan forventes at falde alene
emissionsudviklingen
med
kan det københavnske planmål ikke nås.
På det regionale plan har det
dog en positiv effekt at kata
lysatorerne reducerer det
samlede NO udslip, idet
NO er en væsentlig kompo
nent i forsuringsproblema
tikken.
Derudover skal det huskes,
2 emissionerne ikke
at CO
falder ved de nye emissions
teknologier.
begrænsende
Derfor har disse teknologier
ikke nogen reducerende virk
ning på drivhuseffekten.

hvis man når den kritiske
grænse, hvor der er fare for
glatte veje, siger civilingenør
Bent Juhl Pedersen fra Fyns
Telefon Erhvervs Telekon
trolafdeling.
Erik
Afdelingsingeniør
Rønsbro, Vestsjællands Amt
oplyser, at det nye system ik

ke betyder besparelser eller
risikofri kørsel på vejene.
Vi ønsker at gøre tingene på
den nye måde for at kunne
salte, før det bliver glat. Der
for tager vi elektronikken til
hjælp, også i vintervarslin
gen, siger Erik Rønsbro, der
dog peger på, at det nye
-

1 SERVODAN

Civilingeniør
Jørgen
Lund Madsen og civilin
geniør Hans Bendtsen er
ansat i Vejdatalaboratori
ets trafikforskningsafde
ling under Vej direktora
tet. I efteråret 1989 arbej
dede de sammen på at
skrive en grundbog om
vejtrafik og luftforure
ning, som er udvivet i lø
bet af 1990 af Vejdatala
boratoriet. Civilingeniør
Ole Hertel og lic. tech.
Ruwin Berkowicz er ansat
i Danmarks Miljøunder
søgelser, hvor de bl.a. ar
bejder med spredning af
luftforurening fra vejtra
fikken.

værktøj også vil gøre det let
tere at informere trafikanter
og Vejdirektoratet om situa
tionen på vejene.
Systemet er nyudviklet, men
baseret på erfaringer fra et
tilsvarende system, der alle
rede er i brug i Fyns Amt og
Odense kommune.

Minilux type 35-093 med
spareindstiIiing
•
•
•
•

Stor el-energibesparelse
Lave installationsomkostninger
Små dimensioner kun 35 mm modul
Trinløs indjustering
—

-

BELYSNINGSKONTROL
Servodan AIS Stenager 5 6400 Sønderborg Telefon 74424726
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Asfaltduge strækker vejenes
bæreevne
Af ingeniør Erik Ramberg Steen, Fibertex ApS.
I en artikel i Dansk Vejtidsskrift nr. 12, 1989 blev der præsenteret en
ny måde at renovere vore veje på; nemlig anvendelse af asfaltduge i
vejvedligeholdelsen. Artiklen gennemgik to metoder til indlæggelse
af asfaltdugen Fibertex AM2.
Denne artikel fokuserer dels på årsagerne til, at revner og krakelerin
ger opstår i vore veje, og dels på de fordele vejentreprenøren opnår
ved at anvende asfaltduge i vejvedligeholdelsen.
skaber kan i grove træk be
skrives udfra den såkaldte
CBR-værdi (California Bearing Ratio, udviklet i 1929)
hvor et stempel af en given
dimension presses ned i en
jordprøve med en bestemt
hastighed. CBR-værdien de
fineres som den til en be

Teoretiske Betragtninger
At der opnås en række leve
tidsforlængende fordele ved
indlæg af bitumenmættede
og derfor vandtætte asfalt
duge i asfaltslidlaget, vil vi i
det efterfølgende behandle
udfra den almindelige geo
tekniske vej bygningsteknik.
Underbundens styrkeegen

Udrulning af Fibertex AM2 asfaltdug til indbygning i en overfladebehandling på Græse
Strandvej i Frederikssund kommune.
stemt værdi af stemplets ned
synkning svarende kraft,
hvor kraften beregnes i 7o af
en een gang for alle målt
kraft i et standardmateriale.
CBR-værdien er derved et re
lativt mål for jordens mod-

stand mod plastisk deforma
tion. (se fig. 1)
Alle der arbejder med jord
ved, at vand »smører«, hvil
ket vil sige, at tilstedeværel
sen af vand i jorden bevir
ker, at de enkelte jordparti
kler, afhængig af vandind
hold og jordtype, med større

tuelt være nødsaget til at udsprede vand for at kunne
komprimere sin jord, da det
te kræver mindst mulig kom
primeringsenergi ved det op
timale vandindhold (se fig.
2). Men som det ses af den
indtegnede kurve på samme
figur for CBR-værdien, så

Årsager til bæreevnetab
Via revner og krakeleringer
har overfladevand let adgang
til vejkassens bærende sandog gruslag. Det øgede vand
indhold medfører opblød
ning og dermed tab af bæreevne. Dette resulterer hurtigt
i sporkøringer og endnu stør
re revner og krakeleringer.
Når de bærende sand- og
gruslag samt underbund er
blødt op, har vejen efter al
mindelige vejvedligeholdel
sesprincipper behov for en
ny og stiv plade af asfaltfor
stærkningsmateriale til at
forbedre bæreevnen.
Ved bæreevne forstås, at jo
stivere en plade, der udlæg
ges til at færdes på, jo større
bæreevne har man i første
omgang opnået. Men alting
har sin pris, for jo stivere
den udlagte plade er, jo lette
re brydes denne ved fortsatte
belastninger.
Omsat i vej sprog betyder
dette, at de forholdsvis stive
asfaltbelægninger, der igen
nem de seneste mange år er
udlagt på danske veje, efter
hånden begynder at revne,
som følge af overbelastning.

eller mindre kraft kan brin
ges til flytning i forhold til
hinanden. Dette udnyttes af
jordentreprenøren, når han
skal komprimere sin jord til
en krævet Proctor-værdi.
Jordentreprenøren kan even

falder denne drastisk ved et
hvert øget vandindhold. Så
på den anden side, vil det ha
ve bæreevnemæssige stabili
tetskonsekvenser at kunne
komprimere sin jord til
størst mulig tørdensitet med
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BELASTNING
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KRAFTMÅLER
NEDSYNKNINGSMÅLER

STEMPEL

JORDPRØVE

Fig. 1. CBR-apparat.

Dette resulterer i udmattel
sesbrud i asfaltoverbygnin
gen som følge af gentagne
elastiske deformationer, hvil
ket igen vil accelerere med
øgede folgebrud i asfaltbe
lægningen p.g.a. lettere ad
gang for nedtrængende vand.
De danske veje er dimensio
neret udfra måling af relative
styrkeparametre for jorden
(CBR-værdierne) eller be
stemmes udfra en empirisk

mindst mulig komprimering,
især hvis vandindholdet, ef
ter færdigafsluttet kompri
mering, fortsat Øges.
Omsat til praksis betyder
dette, at når de bærende
gruslag i vejbefæstelsen, be
liggende under en eller anden
form for asfaltoverbygning,
blødes op af nedtrængende
regnvand, vil vejen miste en
del af sin modstand imod
plastiske deformationer.

2,2

35

2,1

30

2,0

25

1,9

20

1,8

15

10

1,7

1,6

1,5
0

5

10

15

20

Fig. 2. Vandindholdets indflydelse.

25

30

udledt, tilladelig trykspæn
ding på jorden dth. Dette ud
fra at et een gang målt E
modul (Elasticitetskoeffici
ent = forholdet imellem
i
spænding u og tøj ningen
den pågældende jord) altid
er gældende, hvilket kan si
ges at være en sandhed med
modifikationer.
For i forbindelse med vejdi
mensioneringen bruges den
med tilnærmelse følgende re
lation mellem jords E-modul
og CBR-værdi:
E’—’lO X CBR(MPa)
I virkeligheden burde oven
stående betyde, at man skul
le afspærre en hel del af de
mest vandfølsomme danske
veje for tung trafik i perioder
med meget regnvejr, da as
falt i sig selv ikke virker som
en tæt paraply.
Asfaltdugens membran
effekt
Ved at indlægge et vandbe
skyttende membransystem
beskyttes underbunden imod
opblødning, og bæreevnen
be vares. Skulle en revne alli
gevel opstå i det nye asfalt
slidlag, vil den bitumenmæt
tede dug, der virker som en
vandtæt menbran, beskytte
de underliggende ældre bærelag mod udvaskning og op
blødning.
Udover den vandbeskyttende
membraneffekt virker as
faltdugen også »revneopsu
gende, da forskydning
spændinger fra revner og
krakeleringer i den gamle
vejoverflade ikke som nor
malt reflekterer op igennem
det nye asfaltslidlag. Spæn
dingerne udjævnes i asfalt
dugen og gennemslagsrev
derfor
nerne
reduceres
stærkt.

De økonomiske besparelser
Ved at anvende en asfaltdug
i vejvedligeholdelsen opnår
vejentreprenøren en langsig
tet holdbar løsning. Der er
ganske vist tale om større an
lægsudgifter i f.m. selve vej
men
renoveringsarbejdet,
p.g.a vejstrækningernes læn

gere levetid og færre årlige
vedligeholdelsesomkostnin
ger er løsningen altså renta
bel på længere sigt.
Beregninger fra USA, hvor
asfaltduge i vejvedligeholdel
sen er blevet anvendt de sid
ste 18 år, har vist, at der som
følge af belægningernes læn
gere levetid og de færre årli
ge vedligeholdelsesomkost
ninger kan opnåes besparel
ser på l0-30’o. Disse bespa
relser er konstateret efter ad
skillige forsøgsudlægninger
som led i 10 års vejvedlige
holdelsesprogrammer.
De nævnte besparelser er
konstateret under amerikan
ske forhold, men i de senere
år er tilsvarende vej reparati
oner også udført i Europa.
De pågældende vej myndig
heder har vurderet, at lignen
de resultater kan opnås un
der vore breddegrader, så
der er ingen tvivl om, at vejvedligeholdelse med indlæg
af asfaltduge er en løsning,
der har fremtiden for sig.

MASKINER ANLÆG
OG TILBEHØR TIL
-

VEJBYGNING
I hundredvis at
informationer er samlet i
Danpac kataloget

Nyt eller brugt Rekvirer katalog
Landsdækkende salg og service
-

IA JW
LYNGE: TELEFON 42 189200
KOLDING: TELEFON 75505200
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Amternes vejudgifter
Af fuldmægtig Birgit Skodt, Amtsrådsforeningen

Amternes samlede drifts- og anlægsudgifter er 11991 budgetteret til
46,1 mia. kr. Heraf udgør driftsudgifterne 44,7 mia. kr. og anlægsud
gifterne 1,4 mia. kr. Amternes udgifter til vejvæsen forventes i 1991 at
udgøre 895 mill. kr. og her redegøres nærmere for anvendelsen af dette beløb.
Af tabel 1, der viser amternes udgifter fordelt på
hovedområder, fremgår at
vejudgifterne svarer til 1,9 Wo
af de samlede drifts- og an
lægsudgifter.
På landsplan udgør amternes
forventede udgifter til vej
væsnet i 1991 195 kr. pr. ind
bygger.
Tabel 2 viser drifts- og an
lægsudgifterne på vej områ
det fordelt på amter i perio
den 1988 til 1991. De samle
de udgifter udgjorde i regn
skaberne for 1988 knap 830
mill. kr. Udgifterne i regn-

skab 1989 var stort set uænd
rede i forhold til 1988.
I hele perioden 1988 til 1991
er amternes udgifter til vejvæsen steget 8 Wo. Tages der
imidlertid højde for pris- og
lønudviklingen i perioden, er
der tale om et realt fald i ud
gifterne på lidt over 1 Wo. I
forhold til de samlede drifts
og anlægsudgifter er udgif
terne på vejområdet faldet
en anelse, idet vejudgifterne
forventes at udgøre 1,9 Wo i
1991 mod 2,0 Wo i 1988.
Tabel 3 og 4 viser amternes
samlede udgifter i 1991 til

/

Mill. kr.

Procentvis
fordeling

Byudvikling, bolig og miljø
Kollektiv trafik,
forsyning m.v.
Vejvæsen
Undervisning og kultur
Sygehusvæsen
Social- og sundhedsvæsen
Administration

348

0,8

1.125
895
6.504
22.358
12.058
2.797

2,4
1,9
14,1
48,5
26,2
6,1

I alt

46.085

100,0

Tabel 1. Amternes nettodrifts- og anlægsudg,j’ter. Budget
1991.

1F

VEJMARKER ING
A/S LANGELANDS KEMISKE FABRIKKER
TLF. 6250 10 16
VEJAFSTRIBNING

FAX 62502045
.

VEJSTRIBEMASKINER

.

STRIBEMATERIALER

.

REFLEXMATERIALER
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vejvæsen fordelt efter for
mål. I forbindelse med am
ternes egne veje forventes
driftsudgifter på 670 mill. kr.
og anlægsudgifter på godt
210 mill. kr. Anlægsudgif
terne ligger hermed på ni
veau med de budgetterede
anlægsudgifter i 1990, mens
der for driftsudgifternes ved
kommende er tale om en
stigning på godt 30 mill. kr.
fra 1990 til 1991.
Amternes anlægsaktiviteter
på vej området er nærmere
beskrevet i tabel 5. Tabellen
viser i oversigtsform de 15
største anlægsarbejder på
amtsvejene i 1991.
Udgifterne i artiklen er op
gjort på baggrund af amternes regnskaber og budgetter.
Opgørelserne følger kontoplanen i »Budget- og regn
skabssystem for kommuner
og amtskommuner«.

Regnskab Regnskab
1989
1988

1991

•

Budget
1989

Budget
1990

Udgifter pr.
indbygger
Budget
Budget
1991
1991

Københavns amt
Frederiksborg amt
Roskilde amt
Vestsjællands amt
Storstrøms amt
Bornholms amt
Fyns amt
Sønderjyllands amt
Ribe amt
Vejle amt
Ringkjøbing amt
Århus amt
Viborg amt
Nordjyllands amt

83,1
61,9
41,2
50,8
55,6
9,4
123,1
82,3
27,5
54,7
30,5
88,3
38,2
82,0

74,3
57,7
46,1
59,4
56,8
11,6
100,6
85,0
26,4
56,6
29,8
96,6
43,3
84,0

88,7
59,1
48,5
62,7
59,0
12,1
102,3
84,9
26,8
60,9
32,8
99,9
44,5
86,1

92,3
62,0
42,2
62,6
62,9
12,3
98,2
92,3
30,0
66,2
35,2
102,9
36,4
88,9

90,0
46,0
41,5
65,9
69,7
12,5
113,0
91,4
29,0
69,5
36,2
107,0
32,5
90,8

150
134
190
232
271
273
245
364
132
210
135
178
142
187

Ialt

828,6

828,2

868,3

884,4

895,0

195

2,0

2,0

2,0

2,0

1,9

Pct. af samlede nettodrifts
og anlægsudgifter

Tabel 2. Amternes nettodrifts- og anlægsudgifter til vejvæsen 1988-1991. Mill. kr.
Amtskom- Hovedlandeveje ekskl.
munale
veje
motorveje
Drift
Vedligeholdelse, færdselsbaner
Vedligeholdelse, øvrige vejarealer
Vejbelysning
Færdselsregulerende
foranstaltninger
Renholdelse
Broer, tunneller m.v.
Vintervedligeholdelse
Andre driftsudgifter og -indtægter
Ejendomme erhvervet til vejformål
Bruttoudgift, drift
Betaling fra staten vedr.
vedligeholdelse
Anlæg
Køb/salg af ejendomme til
vejformål
Vejplanlægning og
forprojektering m.v.
Nye veje, reguleringer m.v.
Udstyr på eksisterende veje
Broer, tunneller m.v.
Stier
Andre anlægsarbejder
Bruttoudgift, anlæg
Betaling fra staten samt
øvrige indtægter

Motorveje

299,7
73,5
20,8

92,1
15,1
4,0

23,6
9,6
0,2

62,3
28,3
24,7
96,4
64,5

13,1
6,7
2,2
22,2
1,0
0,0

3,6
5,2
2,6
14,2
0,1

156,4

59,1

—156,4

—59,1

-

670,2

•

0,1
-

166,2
6,7
9,3
15,4
13,5
211,2

•

4,3
0,2
74,9
12,7
1,1
0,2
-

93,4

—93,4

Drift

Fælles funktioner
Fælles formål
Vejplanlægning
Arbejder for fremmed regning
Driftsbygninger og -pladser
Fordelingskonti
Maskiner og materiel
Materialeindkøb og produktion
Vejformænd, vejmænd mv.

-64,1
12,8
—0,2
18,3

I alt

-

-

1,0
-

-

1,0

-

-

-

0,7

15,5
0,1
30,1

-

-

-

12,5

0,7

Tabel 4. Amternes nettoudgifter til vejvæsen. Budget 1991.
Fælles funktioner og fordelingskonti. Mill. kr.
Udgift
beløb 1991
Mill. kr.

-

-

Anlæg

Ami
Århus amt
Fyns amt
Københavns amt
vestsjællands amt
Åthus amt
Sønderjyllands amt
Fyns amt
Århus amt
Nordjyllands amt
Sønderjyllands amt
vejle amt
Roskilde amt
Bornholms amt
vestsjællands amt
vejle amt

Prnjeki
Ldv. 519, Tirsttup-Rosmus-Balle
Ldv. 5t9, Odense-ørbæk
Lyngby Omfartsvej
Ldv. St 8, Nordmarksvejs fortængetse i Sorø
Ldv. 605, Sondervangsalté-Skanderborgvej
Ldv, 565, Dybbøl Banke
Ændring af krydset Kløvermosevej/Falen
Ldv. 534, Kalø-Rostved
Ldv. 713, forlægning nord om Hobro
Ldv. 504, Rødding omfart
Ldv. 525, rabaindvidelse vonsild-Sjøland
Ldv. 512, Solrød Strand
Ldv. 504, bygrnnemkørsel østermotie
Ldv. St I, Alsted Skov-Susåen
Ldv. 512, forlægning ved vingsted

12,5
12,0
II ,9
ti ,5
9,0
8,3
8,0
7,8
7,6
6,9
4,5
4,2
4,0
3,9
3,8

Total udgift
Mill. kr.
16,6
17,9
33,2
22,7
34,3
-

8,0
29,0
25,6
-

5,4
14,2
-

18,5
-

—1,0

Tabel 3. Amternes udgifter fordelt på formål. Budget 1991.
Mill. kr.

Tabel 5. De 15 største anlægsarbejder i 1991 på amtsvejene.
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Hastigheden dæmpet effektivt med
cirkelbump
I

november

faltbump

en

på

1990

anlagde

landevejen

strækning

med

ca.

Projektet består af 7 asfalt
bump, 10 cm. høje og 9,5
cm. lange, placeret på den
ca. 600 meter lange bystræk
ning med en indbyrdes af
stand imellem 70 m og 120 m.
Bumpene er markeret på forkanten med et skakmønster,
og som yderligere markering
har vejvæsenet valgt at plan
te træer ud for bumpene,
hvor det har været muligt.
Bumpene har kostet 140.000
det er ca. 20.000 pr. stk.
Bumpene blev udformet til
en hastighed for personbiler
på 50 km/t og for lastbiler
og busser på 35 km/t.
Hastighedsmålingerne før og
efter ombygningen er nu be
arbejdet og viser følgende:
-

Sønderjyllands

igennem

2300

-

-

-

biler

Sdr.

pr.

Amt

som

Sejerslev

7

forsøg

ved

Højer

stk.

as

-

døgn.

Gennemsnitshastigheden
er faldet fra 65-70 km/t til
36-38 km/t (et fald på ca.
30 km/t).
Andelen over den tilladte
hastighed er faldet fra
68¾-8OWo til 10%-l5Wo,
uanset at den tilladte ha
stighed i forbindelse med
projektet blev sænket fra
60 km/t til 50 km/t.
Den højeste målte hastig
hed er faldet fra 99 km/t
til 73 km/t.

Der kan endnu ikke siges no
get konkret om projektets
uheldsmæssige effekt, men
det må antages, at sikkerhe
den er forbedret som følge af
hastighedsreduktion.

Tybo Signalteknik

-

CJrkelbump
Snit A

-

-

Ptan:
.

A

A
I

t

Fig. 1. Bumpene er markeret med »skakterncc og i nogle til
fælde også med træer.

en

sikker kontakt..!

Tybo Signalteknik AIS er Danmarks
største specialfirma for salg og udlejning
af sikkerheds- og afspærringsmateriel.
har markedets fø
rende produkter in
denfor sikkerheds-,
afspærrings- og entreprenørmateriel
og naturligvis til særdeles konkurrencedygtige priser. Ved køb for over 2.000 kr.
leverer vi frit overalt i Danmark (enkelte
specialprodukter dog undtaget).

t

it

Vor udlejningsafdeling står klar til at
løse dine afspærringsopgaver både
store og små. Vi har lagre flere steder i
landet, og kan i løbet at kort tid være
fremme overalt med afspærringsmate
riel, skiltevogne etc.
-

Vi udarbejder afspærringspla
ner, tager kontakt til myndighe
derne og klarer opstilling og
vedligeholdelse at afspærrin
gen.

Vi er altid klar med gode råd og giver selvfølgelig gerne et uforpligtende
tilbud. Ring eller skriv efter vort store katalog helt gratisl
-

Tybo Signalteknik als
Vi er flyttet nogle tå hundrede meter...
For at kunne give vore kunder en endnu bedre betje
ning og større indsigt i vore mange produkter, er vi flyt
tet til større og mere tidsvarende lokaler i Svenstrup.

Fabriksparken 4 9230 Svenstrup J
Telefon 98 38 16 00 Telefax 98 38 07 11
FYN-afd.: Tybo skilte, Industrivej 8, 5772 Kværndrup.
Telefon 62 27 18 26. Telefax 62 27 22 20.
-

Tybo

als Signalteknik

-
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Når man som vejtekniker
giver sig af med faglige for
hold, der ligger mere end en
menneskealder tilbage, un
dres man ofte over, hvor en
kelt for ikke at sige primi
tivt det var dengang. Denne
undren bør imidlertid mere
rettes mod den fart, hvor
med udviklingen er foregået.
For 50 år siden havde man
faste administrative rutiner,
der gjorde det muligt at følge
udviklingen år for år med
ensartede statistikker. Men
når kravene skifter så hurtigt
som i vore dage, ændres de
årlige opgørelser, så det bli
ver vanskeligt at koble dem
sammen med foregående årsopgørelser, og man mister
den umiddelbare kontinui
tet.
Hvis de til grund liggende
data år for år har samme op
rindelse, giver EDB-teknik
ken mulighed for sammenkobling, når det ønskes. Men
hvis data skifter karakter, er
man ofte på Herrens mark
med hensyn til kontinuitet.
Ovenstående skema over
snerydningen 1939/40 viser,
hvad der blev lagt vægt på
dengang. Det tilsvarende
skema for sognekommuner
ne var mere forenklet, men
de følgende tal derfra kan
sammenlignes med skemaet
for amtskommunerne:

OvEI8SIG’I’ ovEn SNE- RYDNINGEN 1939/40.
Udarbejdet at Overvejinspektoratet.
Aintskotntnuner

:

A,nt

Antal I tnUtner Plovkilometer
heraf
pr
I uden-;
km
for
-Lun
Ialt
Ialt normal
deAr-

Lgd.1
al
An- ,nd
de-

Plo-1
ve

I

Ialt..,

250 1031,0
34 2,7
14 8,7
22 14,0
22 16,9
26 13,0
23 18,0
30 11,4
3017,2
22 21,0
16:20,0
2418,0
23:14,7
1310,7
2115,0
2020,7
1&40,0
1&21,0
25 18,4
20 23,2
17121,5
1512.2
7119,0
1422,3

91
126
SOS
354
338
412
342
516
463
313
424
338
139
317
412
643
322
460
464
331
183
133
312

-

-

4.720
1.210
2.950

1.450
—

1,260,

3.850 1,010
5.300
5.650
6.750
6.530
7,110
5.900

2.510
1.350
3.500
1.310
2.820
2.850
6.300 1.570
5.820 1.400
6,400 3.100
2.200 1.110
4.650 2.320
5.130 1.540
820
4.100
4.930 1.990
4.920 1.200
4.530 1.430
3.710 1.140
3.060 1.180
1.180
600
4.480
—

Ialt

.

Ldgtf Ler I Kr.
.

—

—

9.000 100
—

—

19,200 63
83.700:236
80.000245
93.000230
65.000190
156.000 300
—

—

—

—

78.000184
90.140 267
—

—

50.000 1581
10.200 25
81.820 127
74.000 230
50.000109
62.000 134
—

38.600 2101
—

—

—

—

uden.H
for
normal-

Ialt

—

176.370
83.560
29.340
26.580
49.760
74.000
135.140
71.000
47.360
81.670
115.000
182.000
159.200
11.000
15.620
41.770
182.670
53,390
80.920
25.320
20.570
25.120
6.200
34.360

at interviewe forskellige vejfolk i Frederiksborg Amt,
kom vi i forbindelse med en
aktiv vejmand, som skulle
være den sidste cvklende vejmand i Danmark. Han fortalte bl.a. lidt om brugen af
træplove med hesteforspand
i begyndelsen af 50’erne, og
det vakte nordmandens store
interesse. Han havde hørt
om træplove i Norge, men
aldrig set en, end ikke teg
ningerne af en træplov.
Også Danmarks Vejmuseum
vil være stærkt interesseret i
at høre, om der endnu skulle

3.500
2.380
1.540
1.290
420
9.000
50
9.600
1.780
3.160

—

—

hilL
pr.

km
Lun
tie-

‘ej

5
7
21
20:
29
92
15

251
8
8
7.000 43,
1.800 311
11
60 24
j71
2.450
6.150 17
380 16
6.300
7
230
7
10.240 30
2.710
7
2
440
5
—

Heraf
aut Idi
Refusion

Arbejdstid

7.991147916,7 l11.4l0i38.360I1.041.560176i1.728.520

Af tallene ses, at 64o af
amtskommunernes udgifter
og 75% af sognekommuner
nes udgifter blev anmeldt til
refusion. I amterne androg
overtidsarbejdet Ca. 34% for
plovarbejdets vedkommen
for
de, men kun Ca.
arbejdsmændenes vedkom
mende.
Og så indeholder skemaet
for sognekommunerne den
interessante oplysning, at Ca.
1100 af de 1704 plove var
træplove. Da jeg i august
1990 hjalp en konsulent fra
det norske vejmuseum med

bejb-

timer

Heraf

vej

bejdstid

i

km
1. Bornholm
2. København
3. Roskilde
4. Frederiksborg
5. Holbæk
6. Som
7. Præstø
8. Maribo
9—10. Odense og Assens
11. Svendborg
12. I-Tjørring
13. Aniborg
14. Randers
15. Aarhus
16. Skanderborg
17. Vejle
18. Viborg
19. Thisted
20. Ringkubittg
21, Ribe
22. Haderslev
23. Aabenraa
24. Sønderborg
25. Tønder

Antal Armands-

-

Lan-Ital1
veo

Antal

-

_

-

..

,
.4

-

1.704
Antal plove
.181.640
Antalplovtimer:
Antal arbejdsmands
5.225.350
timer
(lejet)
454 km
Snestakit
Udgifter i alt: 10.012.225 kr.
Anmeldt til
7.482.566 kr.
refusion:

1991
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348.703
143.726
74.859
129.798
161.015
147.110
338.605
223.093
172.500
219.856
275.578
334.200
288.240
72.998,
91.087
150.002
317,972,
168.448
171.109’
118.103
117.637
86.132
32.983
104.699

287.673 1395
140.422[1072
44.180 593
57.642 422
86.389: 463
103.9221 435
181.0811 824
13&530, 654
77.600 334
146.909 475’
192.419 810,
254.846 835j
230.575 853
30.075 526
33.347 288
6K174 364
251.195 494
100.622 523
111.2113 372
(16.342 254
46.477 355
41.449 470
15.309 248
58.439 335

457’4.31L483 2.762.9701 5401
1
70.480

findes en træplov i Danmark
eller dele fra en sådan, even
tuelt tegninger af den.
Oplysninger om træplove
mv. kan formidles gennem
Georg Christensen,
tlf. 42 81 35 18, bedst om af
tenen.
GeSe
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Forskning i cyklisters sikkerhed
Af civilingeniør Lene Herrstedt, civilingeniør Jakob Høj og arkitekt
M.A.A. Birgitte Høj Nielsen Vejdirektoratet.

Et 3-årigt forskningsprogram med temaet: »Cyklisters sikkerhed i by
trafik er netop sat igang af Vejdirektoratets Trafikforskningsafdeling
på Vejdatalaboratoriet.

Fig. 1. Cyklister i bytrafik er en udsat gruppe

Cyklister udgør Y3 af alle
dræbte og tilskadekomne i
byerne
Et af de største trafiksikker
hedsproblemer i de danske
byer er knyttet til cykeltra
fikken. 11989 blev der af po
litiet ialt registreret 12321
dræbte og tilskadekomne
trafikanter i Danmark. De
7207 var registreret i byom
råder og ud af disse var 2303
cyklister, svarende til en an
del på 32Vo. Dette er langt
mere end cyklisternes andel
af trafikarbej det tilsiger.
De senere års gunstige udvik

ung i trafiksikkerheden er ik
ke kommet cyklisterne tilgo
de. Mens det totale antal re
gistrerede dræbte og tilska
dekomne har været faldende
gennem 80’-erne, har tallet
for cyklisterne været næsten
konstant i samme periode.
Fra flere undersøgelser, bl.a.
skadestue- og hospitalsregi
streringer vides, at cyklister
og knallertkørere i særlig høj
grad er underrepræsenteret i
de officielle statistikker, som
baseres på politiets indberet
ninger. Cyklisternes andel af
samtlige tilskadekomne i
bytrafikken er derfor væ
sentligt større end de før
nævnte 32o.

Få dit vejnet på video
• Videoptagelser af dit vejnet giver dig mulighed for at anskueliggøre og analysere vejproblemerne
på en nem og bekvem måde, hjemme på teknisk forvaltning.
• Fordele ved at have vejnettet på video er, at du kan fremvise
et “vejstykke” under sagsfremstilling ved møder.
AFMÆRKNINGSSAGER
SERVICEVEJVISNING
ANDRE SKILTE
BELÆGN ING STILSTAND
UDSTYRSREGISTRERING
AUTOVIERN
KANTSTEN
HUSFACADEFORHOLD
GEOMETRISKE FORHOLD
HELLER OG LIGN.
UHELDSANALYSE
ADGANGSSAGER
BYGGELINIESAGER
FREDNINGSSAGER

-

/

/

//

• Mange tvivlsspørgsmål kan afklares på denne måde.
• Videobrugere har kalkuleret med max. 30-40 km pr. bånd.
• Nye optagelser hvert 4. år eller ved væsentlige ændringer.

v

Vejdirektoratet
Statens Vejlaboratorium
Elisagårdsvej 5
4000 Roskilde
Tlf. 42 35 75 88
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Fig. 2. Dræbte og tilskadekomne i byzone. 1980-89
Opfølgning på Færdseissik
kerhedskommissionens
handlingspian
Målsætningen i Færdseissik
kerhedskommissionens
handlingsplan er at reducere
antallet af dræbte og tilska
dekomne i trafikken med
45% inden år 2000. En for
bedring af cyklisternes sik
kerhed i bytrafik vil være et
væsentligt bidrag til opfyl
delsen af denne målsætning.
I forlængelse af handlings
planen har Vejdirektoratet
nu igangsat et forsknings- og
udviklingsprojekt for cyklis
ter i bytrafik. Formålet er
dels at undersøge nuværende
forhold, dels at afprøve en
række nye foranstaltninger,
som alle tager sigte på at for
bedre cyklisternes sikkerhed.
Der lægges særlig vægt på

undersøgelser, med henblik
på forbedringer ved cyklis
ters passage af kritiske ste
der, så som kryds, busstop
pesteder og rundkorsler. Det
er tanken, at undersøgelser
ne og de sikkerhedsmæssige
vurderinger kan bidrage til at
forbedre grundlaget for en
egentlig politik for cyklisters
sikkerhed i trafikken.
Et 3-årigt forskningspro
gram
Som oplæg til forsknings
programmet blev der samlet
et bredt forum bestående af
repræsentanter fra Trafikmi
Vejdirektoratet,
nisteriet,
Rådet for Trafiksikkerheds
forskning, Danmarks teknis
ke Højskole, Alborg Uni
versitets Center, Dansk Cyk
listforbund og Københavns

Kommune. Dette forum har
afstukket linierne for de
kommende 3 års arbejde og
udarbejdet et projektpro
gram, som er igangsat fra ja
nuar 1991.
Programmet, der styres af
Trafik
Vejdirektoratets
forskningsafdeling på Vejda
talaboratoriet, rummer en
række delprojekter der skal
gennemføres i samarbejde
Vejdirektoratet,
mellem
Danmarks tekniske Højskole
og Aalborg Universitets Cen
ter. Den praktiske gennem
førelse af projekterne skal
foretages i samarbejde med
en række bykommuner og
amter.
I det følgende gives en kort
beskrivelse af de 4 deiprojek
ter, der på nuværende tids
punkt er igangsat.

•

1991

Cykelbaner i byer
Formålet med dette projekt
er at undersøge den sikker
hedsmæssige effekt af cykelbaner på strækninger i byer.
indeholder
Undersøgelsen
adfærds
ulykkesanalvser,
studier og trafikantinter
views. Den statistiske ulyk
kesanalyse skal belyse ulyk
kesrisikoen på strækninger
med cykelbaner sammenlig
net med strækninger uden
cykeispor og med stræknin
ger, hvor der er cykelsti.
I vurderingen af ulykkesrisi
ko indgår såvel biltrafikkens
som cykeltrafikkens størrel
se. Derfor bliver det nødven
digt at gennemføre et større
tælleprogram for cykeltra
fik, idet sådanne data kun
findes i meget begrænset om
fang.
Adfærdsobservationerne vil
primært være afstandsmå
linger mellem biler og cykler,
studier af konflikter mellem
cyklister indbyrdes og mel
lem cyklister og fodgængere.
Interviews med cyklister skal
belyse, hvorledes cyklisterne
opfatter tryghed og frem
kommelighed på en cykelba
ne sammenlignet med en cy
kelsti. Projektet udføres af
TrafikVejdirektoratets
fors kningsafdeling.
Cykelstriber et fuidskala
forsøg med en svag fysisk
markering af cykelstribe
Formålet med dette projekt
er at undersøge, om det er
hensigtsmæssigt at etablere
en svag fysisk barriere mel
lem biler og cykler i en cykelstribe mellem bilernes og
cyklisternes koreareal. Målet
med en sådan adskillelse er
at give cyklisterne en større
tryghed og samtidig få bilis
terne til at standse/parkere
uden for cykelstriben.
Som en del af projektet
udvikles et element til den
svage fysiske barriere i sam
arbejde med Phønix. I un
dersøgelsen indgår adfærds
studier, interviews, trafiktæl
linger m.v. Projektet udføres
af Aalborg Universitets Cen
ter.
-
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og Byplan på Danmarks tek
niske Højskole.
Yderligere to projekter er be
skrevet og ventes igangsat i
løbet af 1991. Det drejer sig
om følgende emner: »Kon
flikter mellem cyklister og
buspassagerer ved stoppeste
der« og »Cyklisters sikker
hed i byrundkørsler«.

...‘

-..

Fig. 3. De større bykryds udgør en særlig fare for cyklisterne
Forbedring af krydsudform
ung for cyklister
De større bykrvds udgør en
særlig fare for cyklisterne.
Formålet med dette projekt
er derfor at undersøge den
sikkerhedsmæssige effekt af
en række nye krydsudform
finger, hvor sikkerheden for
cyklister i særlig grad tilgo
deses.
Et mindre antal kryds ænd
res med hensyn til geometri
og afmærkning, og der fore
tages en før-efterundersøgel
se af trafikantadfærden for
at vurdere, om de etablerede
ændringer i krydset giver den
forventede adfærdsændring.
D.v.s. en mere »sikker« ad
færd hos trafikanterne. Pro
jektet udføres af Vejdirekto
ratets Trafikforskningsafde
ling og Cowi-consult.
Samspil mellem cyklister og
bilister i vejkryds
Formålet med dette projekt
er at undersøge konflikter
mellem cyklister og bilister i
vejkryds før og efter en om
bygning af krydset. Projek
tet er den danske del af et
større fælles nordisk projekt
om cyklisters sikkerhed i
kryds. Den danske undersøg
else, der vil omfatte 3 kryds,
består af statistiske ulykkes
analyser, adfærdsobservatio
fler baseret på videoteknik
og dybdeinterviews med tra
fikanter, der har været impli
ceret i ulykker i de pågælden
de kryds. Projektet udføres
af Instituttet for Veje, Trafik

Salgsingeniør
Bitumen

-

Jobbet
Til en nyoprettet stilling søges en salgsingeniør, som med basis på vort
hovedkontor i København skal være ansvarlig for Statoil’s salg af
Bitumen-produkter til asfaltindustrien.
Stillingen indebærer udbredt teknisk og kommerciel kontakt til beslut
ningstagere på højt niveau hos såvel eksisterende som potentielle
kunder og til leverandører af Bitumen.
En del rejseaktivitet i såvel ind- som udland må påregnes. Stillingen
indebærer store udfordringer og gode udviklingsmuligheder. Lønnen
vurderes på individuel basis, men de høje krav, der stilles til ansøgeren,
vil blive reflekteret.

Kvalifikationer
Stillingen ønskes besat af en civil- eller akademiingeniør med solid erfa
ring fra asfaltbranchen.
Der kræves en omfattende teknisk indsigt i bituminøse produkter og
deres anvendelse i asfalt- og tagpapindustrien.
Da jobbet er yderst selvstændigt, stilles der store krav til personlige
egenskaber som autoritet og dynamik samt salgs- og serviceoriente
ring. Det forventes, at ansøgeren har gode engelsk og tysk kundskaber.

Interesseret?
Så send straks en skriftlig ansøgning til:
Statoil AIS. Personaleafdelingen
Sankt Annæ Plads 13
1298 København K.
Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse på telefon 33 14 28 90
afdelingschef John Berg lokal 353 eller afdelingschef Jørgen BahI
lokal 282.

STATOIL A/S leverer Ca. 21% af Danmarks totale olie
forbrug til industrien, landbruget, fiskeri, skibs- og
luftfart, villaejere og bilister. Vi omsatte for 9 milliarder
kr. i 1989 og har i dag Ca. 830 ansatte.
-

ô

Vi har energi til alt
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15.-18.:
søgelser
Jyllinge.

—

•1

.

)

;

-

Laboratorieunder
Asfalt VEJ-EU,

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

17.: V&B mode. Fremtidens
byggeopgaver. Odense.
22.-25.: Third National Inju
ry Control Conference. Den
ver, Colorado.

Kalenderen
April 1991:

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

-

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.
-

23.-24.: Ekspropriation
VEJ-EU, Brædstrup.
25.-27.: Betontag 1991.
Berlin.
29.: V&B møde. Fast forbin
delse over Øresund. DIF.

Maj 1991:

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.
23.: V&B møde. Trafik i
hovedstadsområdet Würt
zenudvalget. IS-Kbh.
-

23.-29.: INTERMAT 91
entreprenørInternational
messe, Paris.

-

-

-

betonautoværn
stålautoværn
kabelautoværn
specialopgaver
efter ordre

-

-

-

-

J991

August 1991:

19.-22.: ISAK-messe,
Fredericia.
23.-25.: International Road
Safety Conference and
Exhibition. Singapore.
28.: V&B møde. Har betonveje en fremtid? DIF.

-

24.: V&B møde. Turistplan
lægning på Fyn. Svendborg.
27.-29.: Tracering af veje i
åbent land VEJ-EU, Bræd
strup.
28.-30.: Jordartsbedømmel
se i marken VEJ-EU, Sabro.
29.-31.: Planlægning og pro
jektering af cykelstier VEJ
EU, Middelfart.

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

Juni 1991:
3.-5.: SAFECOMM-91

International conference on
Safe Communities, Falkö
ping, Sverige.

“Værnet” for større trafiksikkerhed
bringer altid den bedste løsning tilveje.

-

•

100% dansk kvalitet
fleksibelt og sikkert
vedligeholdelsestrit
større sikkerhed i
trafikken

LEVERAN DØRREGISTER
Asfaltudlægning
Cotes Vejmaterlale AIS
45831100
Kongevejen 153 2830 Virum
Asfaltudlægning, Overtiadebehandlirig, Recycling,
Koldt alt.
inreco AIS
75 562588
Taulov Kirkevej 31-33, 7000 Fredercis
Fræsning, Remixing, Recycling, Betonknusning.
.

.

.

.

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

.

.

.

Kabeehavna Aaiaitkompagni AIS
Scandiagadel4,245OKebenhavnSV
.31214111
Betonautoværn, stationære og tlytbare + plast
tlytbare.

Teknisk udstyr

Via Con
Østergade 30, 7430 Ikast
Stålautoværn.

GG Contruction ApS
Sotiendalsvej 88 A, 9200 Aalborg SV
Geotekstiler

96 189500

Kabanhanns Asfaffkompagni AIS
Scandisgsde 14, København SV
Thorms Joint Fagekonstruktion.

31214111

.

.

.

77250300

Håndværktoj m.m.

Marius Petersen AIS
Ørbækvej 49, 5863 Fjerritslev. Fyn
Overtiadabehandling, astaltudlægning.

65981078

Scan-Vlsan Danmark AIS
Vestergade 24, 5471 Søndersø
64 84 1488
Diamantværktej, tugeskæring, boring, træsning.

Nyfalt as
Grønnemosen 9,2860 Søborg
Astaltudlægning, Miniremia.

31 6979 13

Maskiner: Vintervedligeholdelse

Penkes AIS
Rundforbivej 34,2950 Vedbæk
Aataltud lægning

42891799

Phanta Vej
6600 Vejen
Autaltudlægning,
Koldasfalt

75361111
Recyollng,

Overfladabehandling,

Epoke
75360700
Askov, 6600 Vejen
Salt- og gruaspredere, sneplove og fejemaskiner.

Tarco Vej AIS
Ridderstien 38, Fjelsted 5560 Arup
648817 17
Asfaltudlægning, Overfladebehandling, Recycling,
Koldasfalt.

Wirtgan AIS
Taulov Kirkevej 31-33, 7000 Frederecia
75563322
Fræsemaskiner, Reminmaskiner, t-leateranlæg,
Betonkn svare.
.

Cotes Vejmafariaie AIS
Kongevejen 153, 2830 Virum
458311 00
Astaltreparation, Astaltmaterialer, Colasmix
revnemastic.
Peder Grenne Entrp. ApS
Sct. Jergenavej 6, 3550 Slangerup
Aa batop ret n ing

42 33 56 33

Inreco AIS
Taulov Kirkevej 31-33, 7000 Fredericia.
75 56 2586
Fræaning, Remining, Racycling, Betonknusning.
.

.

.

GG Construction ApS
Sofiendalavej 88 A, 9200 Aalborg
Amopave anfaitfortrærkning.

98 189500

Kebenheens Asfaitkompegni AIS
Scandiagade 14,2450 København SV
31 21 4111
Stebeaafalt, Broer og Induatrigulve, OB, Ralumac.
.

Marius Petersen AIS
Ørbækvej 49,5863 Fjerritslev, Fyn
OB, Plet-OB.

.

.

.

65981078

Nyfeit as
Grennmosen 9,2860 Søborg
31 6979 13
Mlnirecycling, Fræsning, Astaltreparation.
Penkas AIS
Rundtorbivej 34,2950 Vedbæk
4289 1799
Aataltraparation, Aataltmaterlaler, Emulalon.
Phenia Vej
6000Vejen
75361111
Aataltreparation, Aataltmaterialar, Fugeaafalt,
Bitumenplader, Phenlu revnemastika
Superfos DemmannLuxol AIS
Frydenlundavej 30,2950 Vedbæk
42893111
Aataltreparation, Astaltmaterialer, Vinterpulver,
Fugeaafalt.
Tarco Vej AIS
Ridderatiee 38, Fjelated, 5560 Arup
64881717
Astaltreparation, Aataltmaterlaler, Plet-OB.
Globefiea
Fabriksvej 10-12, 9690 Fjerritalev
Plaatasfalt.

9821 21 77

Flbertax ApS
Svendborgvej 16,9220 Aalborg Ø
Fibertex AM2 til aataltreparation.

98 158600

Autoværn

Via Con
97250300
Østergade 30, 7430 Ikast
Brodæk i stål, geomembrsm, Oeotekslil.
Wirtgen AIS
Taulov Kirkevej 31-33, 7000 Frederecia
75563322
Fræsemaskiner, Reminmaskiner, Heateranlæg.
Betonknusere.

Svenningsens Maskintabrtk AIS
Temmerupvej 13-15
2770 Kastrup
31 502902-865242 11
Saltspredere, traktorer, tejemaskiner, aneplove og
græsklippere.

Armeta ApS
Nordlandsvej 70,6240 Risskov
Colour Refles
Stæremosegårdavej 30
5230 Odense M

Fibarfes ApS
Svendborgvej 16,9220 Aalborg Ø
Fibertes Elephant Geotentiler

.

.

98 158600

.

Skilte og afmærkningsmateriel

Asfaltreparation

Trafik Produkter AIS
Csrlsbergvej 34, Postboks 92
3400Hillered
42269494
Rækværker, làger, led, sluser og stolper

.

Rimas AIS
86162444
Helaiegforsgade 6,8200 Aarhus N
Laigaard salt- og grusspredere, sneplova og
fajemaskiner.

.

Superfos Demmenn•Lusos AIS
Frydenlundsvej 30,2950 Vedbæk
42893111
Asfaltudlægning, Overtladebehandling, Recycling,
Koldtalt.

Dansk Auto-værn
Tietgensvej 12, 8600 Silkeborg
86822900
Rendestenselementer, Siloelementer m.m.

Phanis Vej
6600 Vejen
75361111
Vejsedligeholdelse system jEDBj og faidlodsmålere.
Ole Thomsen Vajmaskinar Askov AIS
Fvrmervej 1, Askov, 6600 Skjern
OLETTO Astaltcontainere.

753641 66

Jens Ranfelt
Ilderholm. Borris, 6900 Skjern
973663 10
GREEFIX + Tensar til jord- og astalt armering samt
e ros ion sbes kytte Is e

8621 4044

Traf iktælling
66 1699 2g-53 7226 11

Ola Thomsen Vejmaskiner Askov AIS
Farmervej 1, Askov, 6600 Skjern
75 36 41 66
Schuhco håndmaterialer og EOB programmer.

Phenia Vej
6600 Vejen
75361111
Vejskilte, tavlevogne og mobilatapærring

Tunneller og Broer

Sericol AIS
Løvegade 67,4200 Slagelse

53521653

GG Construcilon ApS
Sotiendalsvej 68 A, 9200 Aalborg SV
Ståltunnelrer.

98 189500

PFLUG Vejskilfefabrik
Troensevej 7, Aaiborg Øst

98159211

75361111

Tybo Sigealteknik AIS
Fabriksparken 4,9230 Svenstrup
Industrivej 8,5772 Kværndrup

Phønix Vej
6600 Vejen
Reparation, isolering og brobelægning.

98381600
62271826

Via Con
Østergade 30, 7430 Ikast
Ståltun nel rør.

97250300

Striber, stribemaling og vejmarkering
Brifa Maiing AIS
Prins Jørgens Allé 8-10, 4760 Vordingborg 53770972
Stribemaling.
Gade Ebbesen AIS
Stæremosegårdavej 44, 5230 Odense M
Premark thermoplastmarkerlng.
Kebenhaeea Asfaif kompagni AIS
Scandiagade 14,2450 København SV
Sprayplastic.

.

.

Langelanda Kemiske Fabrikker
Longelse
Malede striber, thermoplast striber.

.

.

.

.

66158039

31 21 4111

62501016

Trafik Produkter AIS
Carlsbergvej 34, Postboks 92
3400Hillered
42269494
Mercaling spraylvejstribemal., Mercalin Prætab.,
Termopl sstmarkering.
Phentu Vej
6600 Vejen
Vejmsrkering i termoplast eller maling.

75361111

Raol Vejmarkering
Rugvænget 5, 4200 Slagelse
Malede striber, Thermoplast striber.

53 52 87 55

Superfos Dammann-Lusot AIS
Grenåvej 746, 6541 Skedestrup
869921 22
Spottles, malede striber og thermoplsst striber.

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

66822900

Marius Petarsee AIS
Ørbækvej 49, 5863 Ferritslev, Fyn
Malede striber, Thermoplsst striber.

6598 1078

GG Construction ApS
Soflendalavej 88 A, 9200 Aalborg
Stålautoværn.

98189500

Giobef las
Fabriksvej 10-12, 9690 Fjerritslev
StrI bemsterialer

9821 21 77

Vejafvand ing
GG Consiruction ApS
Sotiendalsvej 88 A, 9200 Aalborg SV
Orænrer

42 189500

Vejsa It
P. Braste AIS
Lundtottegårdsvej 95, 2800 Lyngby

45 93 33 33

Dansk Salt IS
Hadsundnej 17,9550 Mariager

98583222

Planlagte temaer i 1991
Der forventes følgende temaer i 1991.
cielt om transportudviklin
gens historie.
I forbindelse med mødet
bliver der lejlighed til at bese
VDL. Gæster er velkomne.

APRIL:

Storebælt
Maskiner (minitema).
Jacob Solgaard Andersen:
Det overordnede hovednet.
Micael Aarestrup: G.P.S.
Niels Andersen:
Hydrostatisk nivellement.

MAJ:
JUN I/JUU:
AUGUST:
SEPTEMBER:
OKTOBER:

Krydsreguleringer.
Betonbelægninger (minitema).
Vintertj eneste.
Kvalitetsstyring.
Asfaltbelægninger
Vejsektoren i Europa temanummer i for
bindelse med kongressen EURO TRAFIK
‘91 i Aalborg.
EDB i vejsektoren.
Vand i veje.

NOVEMBER:
DECEMBER:

—

Dansk
cat.
Vejhistonsk
Selskab

—

Førstkomne medlemsmøde
afholdes Tirsdag d. 16. april
kl. 15 på Vejdatalaboratori
et, Stationsalléen 42, Herlev.
Teknikkens udviklingshisto
rie vinder nu så stor interes
se, at en egentlig undervis
ning i emnet er under over
vej else.
Dr. techn. Toni Ra/lis er
blandt initiativtagerne hertil
og vil på mødet fortælle spe

-

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

Jubilæer
Sektionsingeniør Poul Han
sen, Aarhus Amtskommune
har den 1. maj 25 års jubilæ
um for sin ansættelse ved
Amtets Vejvæsen.
Ingeniør Jens Godrum-Over
gaard, Aarhus Amtskommu
ne har den 1. maj 25 års jubi
læum for sin ansættelse ved
Amtets Vejvæsen.

Forsegi revner i vejene inden vinteren kommer

-

Thormaseal

båndforsegling

-

t

i

den sikre løsning

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

Eneret for Danmark

KA K

el led i KAK’s vedligeholdelses-system.

-

KØBENHAVNS ASFALTKOMPAGNI
SCANDIAGADE 14

-

2450 KØBENHAVN SV

-

AIS

TLF 31 21 4111

