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Jubilæum

Den faste forbindelse over Storebælt er det største
anlægsarbejde Danmark nogensinde har udført.
Og en række af de erfaringer og resultater, vi har
opnået på Storebælt, kan umiddelbart overføres
til de to faste forbindelser over Øresund og Fe
mern Bælt.
En fast Øresundsforbindelse til både biler og tog
inklusive anlæg på land i både Danmark og Sveri
ge vil være noget billigere at etablere end Store
bæltsforbindelsen. En fast forbindelse over Fe
mern til både tog og biler anslås at koste noget
mere end Storebæltsforbindelsen.
Hvor Oresundsforbindelsen teknisk set ikke er
særlig vanskelig at løse med en sænketunnel, en
lavbro og en eller to højbroer, så er de tekniske
krav til Femernløsning ikke belyst tilstrækkeligt
endnu. Det er derfor påkrævet med et teknisk/
økonomisk udredningsarbejde.
I lovgivningen om den faste forbindelse over Sto
rebælt er det fastlagt, at DSB skal betale for an
lægget af jernbaneforbindelsen over en 30-årig pe
riode efter åbningen. Det vil sige, at DSB betaler
Ca. halvdelen af det totale anlæg, mens bilisterne
skal betale resten ved brugerfinansiering.
Den driftsøkonomiske forrentning af vejforbin
delsen over Storebælt er beregnet til Ca. 13 pct.
Afdragstiden for de lån, der finansierer anlægget,
er beregnet til 16-17 år alt afhængig af om en
treprenørerne er i stand til at indhente mere eller
mindre af de forsinkelser, der i dag er på færdig
gørelsen. Det er selvfølgelig entreprenørens pro
blem. Det afgørende er, at der er tale om en gan
ske robust investering.
I løbet af nogle år efter forbindelsens åbning vil
der blive tale om et overskud på både tre- og fire
cifrede milionbeløb, opgjort i 1991-priser, som
staten kan hæve som udbytte på sin aktiepost i
A/S Storebæltsforbindelsen.
Med 10.000-11.000 personbiler, busser og lastbiler
i døgnet på både Øresund og en Femern-for
bindelse samt en gennemsnitlig årlig trafikstigning
på 1 ½ pct om året efter åbningen, vil der blive ta
le om en driftsøkonomisk forrentning på nominelt
Ca. 16 pct om året for hver af de to forbindelsers
vejdel. Tilbagebetalingstiden for de lån, der finan
sierer anlæggene vil være 12 år.
Etableres Øresundsforbindelsen uden en Femern
forbindelse, reduceres den driftsøkonomiske for
rentning af Øresundsforbindelsen.
Men uanset hvilke beslutninger, der måtte blive

taget omkring etableringen af en Femernforbin
delse, så vil Øresundsforbindelsen på mange må
der være en god forretning.
Faste forbindelser alene giver ikke økonomisk
vækst i områderne, der støder op til den nye
trafikåre. Men jvf. Delt Link projektet, hvor am
ter, kommuner og A/S Storebælt er gået sammen
for at analysere nye erhvervsmuligheder i Store
bæltområdet, så sætter etableringen af nye trafi
kårer i sig selv nye initiativer igang. Initiativer som
under alle omstændigheder ville være en god idé,
men som kommer op til overfladen, fordi der
iværksættes store ændringer af infrastrukturen i et
område.
Derfor bør etableringen af Øresundsforbindelsen
blive den saltvandsindsprøjtning, der fbr udviklin
gen af Danmarks hovedstad til at tage fart.
Her er efter min mening en opgave, der skal løses
til gavn for hele det danske samfund ud fra devi
sen om, at hvad der er godt for hovedstaden er
godt for Danmark.
Får vi også en fast Femern-forbindelse vil Lol
land/Falster fra at være placeret i udkanten af
Danmark blive placeret på en stærk infrastruktur
akse fra Skandinavien til Europa, hvilket kunne
give anledning til helt nye strategiske overvejelser,
både lokalpolitisk og for erhvervslivet i og uden
for øerne.
Konklusionen er, at de faste forbindelser vil have
en positiv økonomisk betydning både lokalt,
regional! og nationalt - hvis disse muligheder ud
nyttes.
Det væsentligste problem i denne forbindelse har
egentlig ikke noget med etableringen af de faste
forbindelser at gøre: det er den udfordring, der
ligger i Brundtland-rapporten om en bæredygtig
udvikling også på trafikområdet.
Her kan være tale om alt lige fra at gennemføre
miljøkrav til udstødningsgasser fra biler og tog til
omlægninger af trafikmønstre både nationalt og i
en europæisk sammenhæng.
De hurtigere togforbindelser vil i stigende grad
kunne tage konkurrencen op med luftfarten. Der
med er et lille skridt i den rigtige retning nået.
Men de faste forbindelser, der finansieres ved bru
gerbetaling, kan også via selektiv takstpolitik og
finansiering tilgodese kollektiv trafik frem for
individuel trafik.
Med de foreliggende tekniske løsninger og den
økonomi, der ligger i dem, kan det lade sig gøre.

MÅNEDENS SYNSPUNKT:

Fordele ved faste
forbindelser
At Mogens Bundgaard-Nielsen Administren.
de direktør, AIS Storebæltsforbindelsen.

Lokalredaktører i Amterne:
Roskilde Jørgen Thorsgaard
Storstrøm Hans Chr. Pleidrup
Ribe Eigil Kjær Sønderby
Viborg . - . . Søren Kølster Pedersen
Bornholnt Hardy Pedersen
Arlsus Gert Olsen
Sønderjylland Bent Johnsen
Fyn.. Jens Kjærgård
Frederiksborg Finn A. Olsen
Ringkøbing Flemming Wennike
Nordjylland Svend Tøfting
Vejle - - . . Jens Erik B. Pedersen
Vestsjælland Frank Hagerup
København - Lars Egeblad
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Fikspunktssystem ved
Storebæltsforbindelsen
Af landinspektørerne Jacob Sølgaard og Poul Nørgård, DSBIVD Sto
rebælt, Fagprojékt Landmåling.

Til et anlægsarbejde benyttes altid et fælles fikspunktssystem til
kortlægning og projektering og til afsætning og kontrol af anlægget.
Fikspunktssystemet består af et antal afmærkede punkter, hvortil
der stilles krav til pålidelighed og opmålingsnøjagtighed.
Ved det hidtil største anlægsarbejde i Danmark, Storebæltsforbindel
sen, hvor der udføres landanlæg, broer og tunneler, stilles der også
krav til et fikspunktssystem. Men betingelserne for opnåelse af den
krævede nøjagtighed er på grund af anlæggets store geografiske ud
strækning væsentlig anderledes end ved et almindeligt anlægsarbej
de.
Denne artikel beskriver såvel den valgte kortprojektion (koordinatsy
stem) som oprettelse, koordinering og kontrol af det hovedfiks
punktsnet, der i dag anvendes ved anlægget af hele Storebæltsfor
bindelsen.

—Storebælt

-

Baggrund for fikspunkts
systemets tilblivelse
Midt i halvfjerdserne var
planerne om en bro over Sto
rebælt kommet så langt, at
man havde brug for et koor
dinatsystem og et hovedfiks
punktsnet til projektet.
Statsbroen Storebælt (SSB),
som selskabet hed dengang,
foranledigede derfor i sam
arbejde med opmålingsfir
maet DanPræ og det davæ
rende Geodætisk Institut (nu
Kort- og Matrikelstyrelsen
(KMS)) i årene 1977-1978
oprettet et passende koordi
natsystem (kortprojektion)
og fik etableret og opmålt et
hovedfikspunktsnet.
Som bekendt blev projekte
ringen stoppet i 1977/1978,
men den igangsatte hoved
netsopmåling blev gennem
ført og sikret til eventuelt se
nere brug.
Ca. 10 år senere, i 1987, blev
beslutningen om den nuvæ
rende faste forbindelse over
Storebælt truffet, og et nyt
selskab, A/S Storebælt, blev
oprettet.
Samtidig indgik DSB og Vej-
direktoratet et samarbejde

og dannede en fælles pro
jektorganisation, der efter
aftale med A/S Storebælt
skulle udføre rådgivnings- og
projekteringsarbejde inden
for en række hovedområder.
Et af hovedområderne var
landmåling, og herunder
etablering, koordinering og
kontrol af hovedfikspunkts
nettet for hele den faste for
bindelse. DSB/VD Store
bælt, fagprojekt landmåling,
som dette hovedområde be
nævnes, er geografisk place
ret i landinspektørafdelingen
ved Vej direktoratet, Motor
vejskontoret i Skanderborg
(jf. Dansk Vejtidsskrift nr. 2
1990, side 11).
Selv om der er væsentlige
forskelle i linieføringen mel
lem Statsbroen Storebælt og
den faste forbindelse, dæk
ker den kortprojektion, der
blev defineret af Statsbroen
Storebælt, stadig de områ
der, hvori der arbejdes ved
Storebæltsforbindelsen. Der
for er det besluttet, at denne
kortprojektion og det tilhø
rende koordinatsystem også
skal være gældende ved an
lægget af den faste forbin

delse. Derimod har det været
nødvendigt at supplere ho
vedfikspunktsnettet med et
antal nye punkter. Men
punkterne fra Statsbroen
Storebælt indgår stadig i net
tet.

Kortprojektion -

Koordinatsystem SBF
Behovet for en kortprojek
tion skyldes populært sagt,
at det er umuligt at udfolde
den kugleformede jordflade
til en plan flade, hvorfor der
må defineres en matematisk
model - en kortprojektion -

til omregning af punkter på
den krumme flade til den
plane flade, som kan være et
kort, en projekttegning eller
en afstand i marken.
Til den langt overvejende del
af alle landmålingsopgaver i
Danmark benyttes kortpro
jektionen »System 34«
(landskoordinatsystemet).
Systemet er opdelt i to områ
der: Sjælland og Jylland-
Fyn. Disse to områder skiller
i Storebælt på en sådan må
de, at man på tværs af bæltet
har en stærkt varierende af
standskorrektion fra 0 til 3

cm pr. km. (Afstandskorrek
tioner er forholdet mellem en
i marken målt afstand og af
standen refererende til den
plane flade).
Benyttes system 34, opstår
der mulighed for en fejlkil
de, som man vil undgå,
hvorfor der blev defineret en
speciel kortprojektion for
Storebæltsområdet. Denne
kortprojektion er en transve
val cylinderprojektion
(Gauss-Krüger) med midter
meridian gennem Sprogø.
Til projektionen er knyttet
det koordinatsystem, der an
vendes ved Storebæltsforbin
delsen. Systemet benævnes
»System SBF«.
I system SBF er afstandsfej
len fra projektionen overalt i
arbejdsområdet under 1 mm
pr. kilometer. System SBF
er, i modsætning til system
34, defineret ligesom et al
mindeligt matematisk koor
dinatsystem med nord og øst
positiv. På figur I er vist for
skellen på de nævnte projek
tioner og figur 2 viser de to
koordinatsystemer.
Som høj desystem anvendes
det officielle Dansk Normal

I
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x

Lcindskoordinot
system

(

Nul, system GI; systemet be
nævnes DNNGI.

Stor ebcelts
system

E

må der forefindes en række
punkter i området, som er
bestemt meget sikkert i for
hold til den valgte projekti
on. Disse punkter med høje
ste pålidelighed benævnes
hovedpunkter eller hoved
fikspunkter og er fordelt
jævnt over arbejdsområdet.
Hovedpunkterne benyttes til

at skabe et passende tæt net
af detailpunkter, der kan be
nyttes til afsætning og ind-
måling samt kontrol af an
lægget. På figur 3 ses hoved
punkternes placering.
Kravet til nøjagtigheden af
hovedpunkterne i såvel plan
som højde har principielt
været, at de skulle være »så
gode som overhovedet mu
Iigt«. Dette vil sige et nøjag
tighedskrav på få mm i bå
de plan og højde. Dette høje
nøjagtighedskrav skyldes to
ting: punkterne skal for det
første kunne danne grundlag
for udførelse og kontrol af
bygværker med stor nøjag
tighed, og for det andet skal
punkterne ikke mindst fun
gere som de (juridisk) kor
rekte punkter, der overdra
ges til de entreprenører, som
skal udføre anlægs
arbejderne.
Definition af kortprojektion
er en engangsforeteelse, men
med hensyn til etablering og
indmåling af hovedpunkter
ne er det imidlertid anderle
des. I det følgende vil det
blive beskrevet, hvordan
punkterne er etableret, og
hvordan de indmåles og
kontrolleres.

- Det skal være muligt at
etablere punkterne sta
bilt.

- Frit sigte til områder,
hvor der skal etableres af
sætningspunkter.

- Punkterne skal kunne stå
uberørt under byggeperi
oden.

Inden punkterne blev place
ret, er der foretaget en grun
dig markrekognoscering, og
eventuelle alternative place
ringer er overvejet. Herefter
er der foretaget en geotek
nisk vurdering af stedets
egnethed, normalt baseret på
geoteknisk boring.

System 34

Store Bælt

System Store Bælt

Figur 1. Forskel mellem projektionerne System 34 og System
Storebælt, (SBF).

SYSTEM 34 SYSTEM SBF

Varme

Figur 2. Koordinatsystemerne 34 og SBF.

I

Hovedfikspunktssystem
Som beskrevet er kortpro
jektion en matematisk defi
nition for sammenhængen
mellem projekt på kort og
arbejdsområdet. For at pro
jektet kan udføres i marken,

Etablering af hovedpunkter
Hovedpunkterne er kombi
nerede højde- og planfiks
punkter, der er etableret ef
ter følgende kriterier:
- Frit sigte til andre hoved

punkter.
Figur 4. Postament til
hovedfikspunkssystemet.

Sjælland

Målepunkt fra 1977-78

Målepunkt fra 1987-89

Figur 3. Placering af hovedfikspunkter.



Hvem siger
en gadelampe
ikke må lyse op
om dagen.

Philips Lys

Philips Københavner er ikke blot elegant.
Men nok også det mest universelle arma
tur, du kan få i øjeblikket.

ønsker du parkbelysning, er en enkelt
eller to lamper pr. stander nok til at give
den rette stemning. Og har du brug for
gadebelysning med et sikkert udsyn,
er en klynge med to, tre eller fire lamper
etsmukt valg. Også i døgnets lyse timer,
hvor armaturet leder tanken hen på en
liljekonyal.

Men uanset hvilken løsning du vælger,
kan du kombinere Københavnerens tidløse
design med netop den mast, du har i tan
kerne.

Benyt dig af de mange muligheder, og
glæd dig over Philips lystekniske over
legenhed.

ønsker du nærmere information, er du
velkommen til at kontakte Philips Lys AIS:

København: 32 88 22 22
Århus: 86231411
Odense: 66 12 18 81

PHILIPS PHILIPS
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Hovedparten af punkterne er
etableret som postamenter
som vist på figur 4. På en del
af punkterne langs kysten på
Fyn er fundamentet supple
ret med 3 stk. betonpæle på
hver 8 m, som er nedrammet
i fast bund. Kappen omkring
postamentet er etableret for
at undgå vridninger, når so
len opvarmer punktet. På
toppen af postamentet er der
dels monteret en bronzepla
de med en bolt, hvorpå et in
strument kan monteres med
stor nøjagtighed (tvangscen
trering) og dels indstøbt 3
bolte til hældningsmålinger
af postamentet. I postamen
tets fundament er indstøbt
en nivellementsbolt.
Udover de ovenfor nævnte
punkter består hovednettet
af en række nivellements
punkter. Disse punkter er
grupper af Geodætisk Insti
tuts (KMS) underjordiske
præcisionsnivellements
punkter og fire Storebælts
punkter på 8-12 m pæle, der
er nedrammet i fast underlag
og beskyttet med en brønd.
Se figur 5.

Som tidligere nævnt blev de
første hovedfikspunkter
etableret i 1977. Ved opstar
ten i 1987 blev der etableret
et antal hovedfikspunkter
ved Halsskov. På grund af
en senere linieflytning ind på
Sprogø blev der i 1989 fore
taget en yderligere supplering
på Sprogø og Knudshoved,
og samtidig blev enkelte af
Tunnelentreprenorens op
målingspunkter inddraget i
hovednettet.

Horisontalmåling af
hovednettet
I 1977-1978 blev som tidlige
re nævnt foretaget en opmå
ung af det dengang etablere-

de hovednet. Da projektet
blev genoptaget i 1987, blev
nettet sammen med de ny
etablerede punkter genmålt.
Da der ikke kunne konstate
res uoverensstemmelser mel
lem målinger i 1977 og må
linger i 1987, fastholdes
koordinatgrundlaget fra
Statsbroen Storebælt. Dette
grundlag var gældende, ind
til resultatet fra nymålingen,
der blev udført i 1989/1990,
forelå. Denne nymåling, der
var en total nymåling af hele
hovednettet med den hidtil
bedste netopbygning, be
nævnes »EPOKE 90«. Det er
denne måling der beskrives i
det følgende.

Instrumenter og kontrol af
disse.
Inden opmålingen blev på
begyndt, blev alle instrumen
ter verificeret og kontrolle
ret. Afstandmålerne blev
dels testet i laboratoium,
hvor frekvens, som instru
mentet benytter som måleen
hed, testes, dels testet på
prøvebanen på Amager Fæl-
led, hvor en række instru
menters konstanter og funk
tionalitet afprøves. Som re
fernceinstrument for målin
gerne på prøvebanen i hov
ednettet blev anvendt A/S
Storebælts Kern Mekrometer
5000.
Referenceinstrumentet, Kern

Wild

Figur 6. WILD afstandsmålere og teodolit.

Wfld ØI.OOO

Figur 5. Nivellementspunkter
etableret på nedrammede
pæle.

INSTRUMENT NØJAGTIGHED RÆKKEVIDE

Kern Mekometer 5000 0,2 mm + 0,2mm/km ca. 7000 m

Wild D12000 i mm + lmm/km ca. 2500 m

Wild D13000 3 mm + imm/km ca. 7000 m

Figur 7. Nøjagtigheden og rækkevidden for afprøvede instrumenter.



Tensar story — del 4

Forlænget levetid
Før eller siden.. . nedbrydes

ethvert asfaltiag. Reflektionsrevner,
sporkørsel
eller udmat
telsesbrud er
de typiske
årsager. Tradi
tionel udbed
ring hjælper
kun i kort tid
og betyder
dyr vedligeholdelse.

Effektiv stabilisering —

en fordel for Dem.
Tensar armeringsnet stabiliserer

bærelaget. Når det stærke armerings
net er indstobt i asfalten tilføres en
uhørt trækstyrke, som forhindrer rev
nedannelse. Et enkelt princip med en
genial virkning. Den gennemgående
styrke i strenge og knudepunkter for
deler trækspændingerne, så der ikke
opstår revnedannelse.

Til veje,
lufthavne, par
kerings- og
oplagspladser,
i forbindelse
med dilations
fuger og ved
brud i belæg
ningen, ved

høje temperaturer, sætninger og
revnedannelse, ved vejudvidelse,
kabelnedlægning o, lign er armering
med Tensar den ideelle løsning,
som sikrer Dem forlænget ievetid af
belægningen.

Et sikkert alternativ
Gennem mere end 10 år er

Tensar anvendt til asfaltarmering
over store dele af verden. Resulta
terne er fremragende.

Kontakt mig venligst
med flere oplysninger om:

Armering

1J Armering af blød bund

D Asfaltarmering

D Kystsikring

Erosionsnilcring/
skrænter mv.

D Drænner

C Bemtonitmembraner

0 Lydvolde

0 Membranbeskyttelse

0 Speciefie georekntiler

Jens Ranfelt
Ingeniør- og handelsfirma
Tlf. 97366310
Fax 97 36 66 10

Adresse Postnr.

By Tlf.

Kontakiperson

Tensar — reduceret
vedligeholdelse

P Nottingham University er gennemført langridsforsog, som viser,at levetiden for en belægning øges fra 3—lOgange med Tensararme

glerrøt,e
uaremærker i DK og i udlandet.

bitmanavn
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Mekometer 5000 blev benyt

tet til at måle en række vigti

ge afstande i hovednettet,

som er vigtige for dimensio

nen i nettet.
Den øvrige afstandsmåling

blev foretaget med Wild
D12000 og Wild D13000, der
automatisk kan lagre målda
ta via teodolitten, se figur 6.
Nøjagtighed og rækkevide
for de enkelte instrumenter
fremgår af Figur 7.
Til vinkelmålingen blev be
nyttet en Wild T3000 elek
tronisk teodolit med auto
matisk registrering. Instru
mentet kan måle vinkler med
en nøjagtighed på 0,00015
gon. Som sigtepunkter blev
der på afstande under Ca. 2

km benyttet traditionelle
sigteskiver. På de længere af

stande, op til 20 km, blev der

benyttet Wild GEB72 signal-

lamper, der har en 20W ha
logenlampe som lyskilde.
Disse lamper viste sig at være

fundamentale for at opnå

den ønskede vinkelnøjagtig

hed på tværs af bæltet.

Måling
Målingen af hovedpunkterne

blev foretaget som en kombi

neret trilaterations- og trian
gulationsmåling (afstande og
vinkler) med et stort antal
overbestemmelser (det sam
me punkt indmåles mange

gange for at øge nøjagtighe

den).
Afstandsmåling med et mo

derne instrument er princi

pielt meget enkelt. Imidlertid

kræver det et godt kendskab

til meteorologien, for at man

kan opnå de ovenfor nævnte

nøjagtigheder på afstands

målerne. For at holde en nøj

agtighed på 1 mm/km skal

man således langs hele måle-
linien kende temperaturen og
trykket med en nøjagtighed

på henholdsvis 1°C og 3
mbar og luftfugtigheden ind
en for 20-50%.
For at opnå denne nøjagtig

hed blev der benyttet kalibre

rede præcisionsbarometre og

termometre. Selv med dette

udstyr er det vigtigt at finde

passende vejr: klart, ingen
sol og stort set vindstille. Af
standene, som blev målt til
Sprogø, blev yderligere
kompliceret af, at der måles
over bæltet, med sigter tæt
ved havoverfladen. Til den
endelige korrektion for tryk

og temperatur anvendtes og
så oplysninger fra Meteorolo
gisk Institut, som bl.a. hen
tede de korrigerede oplysnin

ger ud fra målinger fra en
»meteorologisk« mast på
Sprogø.

Vinkelmålingen af de lange
sigter blev udført om natten i
vintermånederne for at opnå
tilstrækkelig god sigtbarhed.

Hældningsmålingerne på
postamenterne udføres med

en industrikoincidenslibelle,

der måler med en nøjagtig
hed på 0,01 mm/m. Disse
målinger foretages tre gange
op året.

Beregning
Alle målte retnings- og af
standsopservationer (ca. 300
retninger og 200 afstande)
blev samlet i et observations

katalog, og derefter beregnet

på VD’s netudjævningspro
gram, som udfører en ratio
nel udjævning efter mindste

kvadraters metode.

Resultat.
Resultatet af beregningerne
blev ophævet til officielle

SBF koordinater (EPOKE
90-koordinater), med en nøj
agtighed på 3 mm + 1
mm/km mellem to punkter.
Dette betyder, at koordina
terne til to punkter på hver

side af Storebælt passer in
den for 2 cm.

Kontrol
Foruden den interne kontrol
af arbejdet, der sker efter de
retningslinier, der er givet i

DSB/VD’s kvalitetsstyrings
manualer, er der udført 2

eksterne kontroller. Disse

koritroller er begge udført af
KMS ved
I) Beregning af plankoordi

nater for hele hovednettet

_______

rir

NEaHE TuLL

på KMS’s netudjævnings
program. Herved sikres
mod fejl i edb-program
merne. Der kunne ikke
ved denne kontrol kon
stateres afvigelser over I
mm for nogen af koordi
naterne.

2) GPS-måling (satellitmå
ung er beskrevet i anden
artikel i dette blad) af ud
valgte hovedfikspunkter.
Herved sikres mod fejl i
opmålingsmetode og in
strumenter samt fejl i be
regningsmetode.
Afvigelsen mellem de
GPS-bestemte koordina
ter og EPOKE 90-
koordinater var Ca. I mm
pr. km, hvilket er det
bedst opnåelige for øje
blikket.

Kotering af hovednettet

Det niveau, der definerer
højdeniveauet ved Store
bæltsforbindelsen, er be
stemt ud fra koterne til
punkter i KMS-præcisions
nivellements punktgrupper i
området. Disse punktgrup
per er velplacerede for ar
bejdsområderne i de 3 del-
områder Halsskov, Sprogø

og Knudshoved, og der er i

en længere årrække jævnligt

blevet udført præcisionsni
vellementer til punktgrup

perne. Disse nivellementer
har vist, at de valgte
udgangspunkter har været

stabile.
Delområdernes indbyrdes
niveauer har været baseret
på et hydrostatisk nivelle

ment, udført i 1938.
På grund af bæltet er kontrol

af den indbyrdes højdebe
stemmelse af de tre delområ

der vanskelig. Traditionelle
landmålingsmetoder ville

kun kunne foretage denne

højdebestemmelse med nøj
agtigheder omkring 5-7 cm.
GPS-målinger ville også på
daværende tidspunkt kun
kunne fremstille højder med

samme nøjagtighed. Man
valgte derfor i første omgang
at lade de tre områders ind
byrdes niveau være baseret
på det hydrostatiske nivelle
ment udført i 1938.
Det blev dog senere »spåek<,

at der - på grund af Dan
marks vipning - siden 1938
kunne være opstået niveau-
ændringer, der havde betyd
ning for afsætningen af tun
nelen. Da KMS samtidigt

havde planer om et nyt hy

I’

_____

i
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Figur 8. Stadiet til venstre er et moderne stregkode stadie.

Stadiet til højre er et traditionelt stadie.
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drostatisk nivellement mel
lem Halsskov og Knudsho
ved, indgik A/S Storebælt
aftale med KMS om, at det
hydrostatiske nivellement
blev ført ind på Sprogø. Det
te nivellement blev udført i
efteråret 1990. Resultatet vi
ste, at koteændringen siden
1938 har været mindre end 3
mm både mellem Halsskov
og Sprogo og mellem Sprogo
og Knudshoved. Mellem
Halsskov og Knudshoved
har koteændringen været Ca.
5 mm, hvilket svarer til sæt
ninger (vipninger) på ca.
1/10 mm pr. år.
Se i øvrigt omtalen af de
hydrostatiske nivellement
andet sted i dette blad.
Præcisionsnivellementerne i
de tre delområder er udført
mindst 1 gang om året siden
1987 som traditionelle præci
sionsnivellementer med et
Zeiss Jena N1002 nivellerin
strument med tilhørende in
varstadier. Se omtalen af in

strumentet i dette blad nr.
10/90 side 20. Med dette in
strument kan nivelleres med
en kilometermiddelfeji, der
er bedre end 0,8 mm under de
aktuelle forhold.
DSB/VD forventer i øvrigt
at udføre de næste nivelle
menter med en ny type nivel
lerinstrumenter Wild
NA2000, der selv kan aflæse
invarstadier. Figur 8 viser et
sådant stadie; stadiet er for
synet med stregkode i stedet
for tal.
Det skulle således være mu
ligt at udføre nivellementet
med den samme nøjagtighed
som med Zeiss Jena Ni002,
men det nye instrument er
væsentlig hurtigere at arbej
de med, bl.a. fordi aflæsnin
gerne kan lagres automatisk
i instrumentet og siden over
føres automatisk til en
PC’er. Det forhold, at aflæs
ningerne lagres automatisk
og overføres elektronisk til
beregningsrnediet, betyder,

hurtigere beregninger og en
væsentlig kvalitetssikring af
nivellementet.

Plan for videre kontrol
af hovednettet.
Den daglige kontrol/tilsyn
med hovedfikspunkter udfø
res af såvel A/S Storebælts
tilsyn som bro- og tunnelen
treprenørerne, mens den
overordnede kontrol/tilsyn
udføres af DSB/VD på veg
ne af A/S Storebælt.
Såfremt intet uforudset sker,
er planerne for kontrollen,
indtil de respektive anlægs
arbejder er afsluttet således:
a) Tre gange om året udfø

res der hældningsmålin
ger på postamenterne.
Samtidigt foretages et vi
suelt eftersyn af såvel
hovedpunkterne som om
rådet omkring punkterne.

b) Der udføres kontrolmå
ung af hovedpunkterne i
såvel plan som højde i de
3 delområder Halsskov,

Sprogø og Knudshoved
én gang om året.

c) Der udføres en totalmå
ung (inkl. pkt. b) af hele
hovedfikspunktnettet i så
vel plan som højde umid
delbart inden tunnelerne
ved Østrenden mødes
(gennemslaget)

d) GPS-måling med et eller
to års mellemrum til
kontrol af høj deniveau
mellem Halsskov, Sprogø
og Knudshoved og til
kontrol af målestoksfak
toren mellem delområder
ne.

e) Løbende målinger, når
særlige problemer opstår.

Når anlægsarbejderne er af
sluttet, vil hovedfikspunkter
ne indgå i den fremtidige
kontrol og vedligeholdelse af
bygværkerne ved Storebælts
forbindelsen.

VEJMARKERI NG
A/S LANGELANDS KEMISKE FABRIKKER

_______

TLF. 6250 10 16

____________
______________

FAX 62502045

VEJAFSTRIBNING . VEJSTRIBEMASKINER . STRIBEMATERIALER . REFLEXMATERIALER
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Drift- og vedligeholdelse af vejbelysningsanlæg
- et trafiksikkerhedsudstyr

malt energiforbrug.

Vejregler 9.20.05 udstyr -

giver i afsnit 6 en samlet
oversigt over de almindelige
årsager til, at vejbelysning
sanlæg forringes, hvorledes
eftersyn og vedligeholdelse
kan gennemføres, samt for
slag til opstilling af et drift-
regnskab. Endelig behandles
styring af anlæg samt kont
rol af lyskilder.

—-—.u—

-

Drift og vedligeholdelse er
gennem tiderne fortrinsvis
udført af el-forsynings
selskaberne. Denne tradition
har rod i den tid, hvor vejbe
lysningsinstallationer etable
redes på el-selskabernes lav
spændingsforsyningslednin
ger, og hvor vedligholdelsen
af vej belysning som en na
turlig følge heraf, udførtes af

EflPS

SIiAVL.LIGBTAEEDE

.KQBETAETNRER. Rfl

de enkelte el-selskaber, bl.a.
fordi el-forsyningsledninger
konstant er under spænding.
Udviklingen har imidlertid
medført, at el-forsyning i
stadig større udstrækning
sker gennem kabelnet. Dette
gør, at praktisk taget alle
vejbelysningsanlæg i dag
etableres som selvstændige
installationer, der lige så vel

kan vedligeholdes af instal
latør- og entreprenørfirmaer,
der råder over det fornødne
udstyr hertil.
For de store vejbestyrelser
med deres udstrakte anlæg -

Vej direktoratet for hoved
landevejene, og Amterne for
landevejene - med mange
forskellige elforsyningssel
skaber og andre driftsholde
re, er det af betydning, at
den daglige drift af anlægge
ne sker efter ensartede, fast
lagte retningslinier, så drifts
kvalitet og økonomi for de
enkelte anlæg kan følges fra
periode til periode, og at en
sammenligning mellem an
læg indbyrdes både inden for
lokale områder, og fra egn til
egn kan finde sted. Dette vil -

med den store sum af erfa
ringer, dette løbende vil give -

kunne føre til virkelig ratio
nel drift.
Vej direktoratet har for sine
anlæg på hovedlandevejene,
efterhånden som gamle er
ombygget og nye anlæg er
etableret, fået oprettet ensar
tede driftsoverenskomster ud
fra et paradigma udfærdiget
i 1985 ved et udvalg repræ
senteret af Vejdirektoratet,
Amter og Kommuner, og
med konsultationer til el-
selskaber.

Overenskomster
Overenskomsten indeholder
de nødvendige bestemmelser
vedr, el-levering og tariffer,
om periodiske eftersyn med
særligt henblik på enkeltud
skiftning af udbrændte lys-
kilder, samt bestemmelser
om serieudskiftning af lys-
kilder.
Endvidere indeholder over
enskomsten bestemmelser
om hovedeftersyn, reparati
onsarbejder, samt modtag
ning af meldinger udefra om
skader og uregelmæssigheder
på belysningsanlæggene. En
delig aftale om priser og af
regningsforhold.

Af rådgivende ingeniør Kjeld Hansen.

Afgørende for en hensigtsmæssig og stabil funktion af et vejbelys
ningsanlæg som trafiksikkerhedsudstyr er et veltilrettelagt anlæg
med konsekvente krav til lysteknik, materialer og udførelse.
Et veltilrettelagt anlæg tilvejebringes ved et samarbejde mellem tra
fiksikkerhedsteknikeren og vejbelysningsteknikeren, som på grund
lag af trafikanalyser og vejbelysningsreglerne fastlægger belysnings
klasse og det nødvendige luminansniveau.
Kravene til materialer og udførelse er opstillet i en serie almindelige
arbejdsbeskrivelser for vejbelysningsanlæg (AAB), formuleret og ud
arbejdet af Vejdirektoratet.
Drift og vedligeholdelse tager sigte på opretholdelse af de således til
vejebragte sikkerhedsforhold ved hjælp af fastlagte rutiner og midler,
hvorved samtidig opnås den bedst mulige driftsøkonomi og et mini-

VEJDIREKTORATET VI VEJDIREKTORATET v/

Vejdirektoratet

I VE3IRLYBNINNSRNLIG I ANLÆG tM.. I VEJSBLDSNABGSANISQ I ANLÆG NR. »‘EDEL

ULV. IU.. AN. -. .f.op OISERNATAOAER

OBSERVATIONER NAStJEZGEt...LGAT.KQUNQSLQU.
RR.

JSÆGSALJEflEI..SULRSU

. ANGÆE_

RkLANIGÆGÆGP
-»RR NR LINANÆGSU

j1 ——

SUPPLERENDE BDAÆGERZICRR

l&N_ TVÆGQPWC______
GÆGNÅP___

.2 NTNNDNUÅU______
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A_
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LAVENTLaPæIDIRG_jVALT1
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PPRADIGMA

FOR

OVERENSKOMST

OM DRIFT OG VEDLIGEHOLDELSE

AF VEJBELYSNINGSANL.ÆG

PÅ HOVEOLP.NDEVEJE

Fig. I Overenskomsten er på 4 sider + 2 check/ister.
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Overenskomsten er bilagt
check-lister til støtte for gen
nemførelse af eftersynsakti
viteterne. Disse lister, som
afleveres til vej bestyrelsen
ved den periodiske afreg
ning, benyttes samtidig som
dokumentation af de fore
tagne arbejder, samt som
grundlag for vej bestyrelsens
løbende indsigt i driften - ik
ke mindst hvad angår lyskil
deforbrug.

Vedligeholdelsesarbejder så
som udbedring af mekaniske
skader eller skader på det
elektriske system er i princip
pet rutinemæssige tiltag, der
ikke behøver særlig omtale,
udover naturligvis at en hur
tig indsats er nødvendig.
Derimod er der 2 forhold i
driften, man skal ofre særlig
opmærksomhed, forhold der
på afgørende måde har med
trafiksikkerheden og driftsø
konomien at gøre:

- den tid, anlægget er i drift
- respekten for lyskildernes

levetid.

Brændetiden
I vejbelysningsreglerne står
der:
Et vejbelysningsanlæg skal
være i funktion, når der tra
fiksikkerhedsmæssigt er be
hov for det. D.v.s., det skal
tænde, når dagslyset er for
svagt til sikker orientering på
vejen, og omvendt slukke i
morgentimerne, når dagsly
set er tilstrækkelig kraftigt.
Dette betyder, at den tid,
man tænder for sent og sluk
ker for tidligt, indebærer risi
ko for forringet trafiksikker
hed. Man skal dog samtidig
være opmærksom på, at hver
time, et anlæg er tændt
over det trafiksikkerheds
mæssigt nødvendige, medfø
rer unødvendige udgifter,
der for en samlet vejbelys
ningsbestand på årsbasis kan

Fig. 2
Forsøgsresultat ved undersøgelse af et armaturs lysindfald
mod mastetoppen. Vinkelmålene angiver det område, hvor
fotocellen frit kan anbringes uden at påvirkes fra armaturet.

belæg
ningslevetid
3-5 års garanti

—n halvering af repara—
tionsprisen

• 100% genbrug at asfaltmateria —

lerne
• Almindeligt asfaltarbejde med moderne

materiel
• Få råd hos Nvfalt
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der sparer
millioner
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rer, der har svingbar overpart.

blive til betragtelige beløb.
Det er derfor nødvendigt at
installere styringen (føleud
styret) korrekt og holde det
omhyggeligt vedlige med ju
stering og rengøring.

Følerplacering
Traditionelt monteres føle-
ren i toppen af en af anlæg
gets master, anbragt i en
standard afskærmningshætte
orienteret mod nordøst.
Denne placering er af flere
grunde hensigtsmæssig, bl.a.
da den elektriske forbindelse
til belysningskontrollen i
langt de fleste tilfælde føres
gennem armaturers monte
ringsboks og ned gennem
rørmasten til vej belysnings
skabet.
Det viser sig imidlertid, at en
placering af føleren oppe un
der armaturet i mange tilfæl
de kan give anledning til ube
hageligheder, idet lysindfal
det mod masten fra de i dag

mest anvendte armaturer ved
bestemte følerplaceringer er
så uheldigt, at anlægget sluk
kes.
En foretagen undersøgelse af
dette forhold afslørede, at
denne ulempe eksisterer over
en udstrækning på mastetop
pen fra umiddelbart under
armaturet og Ca. 90 cm ned
(fig 2).
Denne begrænsning i føle-
rens anbringelsesmuligheder
betyder i virkeligheden, at
man kun kan få denne orien
teret mod nordøst, når arma
turet er orienteret i retninger
mellem vest og syd, vel at
mærke, når føleren er an
bragt på mastetoppen.
Man kan få den mistanke, at
en del følere ikke er korrekt
orienteret!
Det er set, at føleren har væ
ret anbragt oven på selve ar
maturet, men da i hvert fald
2 aktuelle armaturfabrikater
er udført med svingbar over-

part, forekommer denne løs
ning heller ikke tilfredstillen
de.
En god og generelt anvende
lig metode til følerens an
bringelse ved mastetop er et
særligt udformet vinkelbe
slag, fastspændt på maste
toppen under armaturet (fig
3). Denne montering sikrer,
at føleren i alle tilfælde kan
orienteres frit og præcist,
samtidig med at kabelindfø
ringen i armaturet bliver
bedst mulig.

Føleudstyr
Føleudstyret består i princip
pet af en føler og en relæ- el
ler elektronikenhed. Det til
bydes i flere udførelser og
med forskellig grad af nøjag
tighed og med tilsvarende
prisforskelle.
Det fornuftige valg må bero
på en teknisk-økonomisk af
vejning og med opmærk
somheden henledt på udsty

rets vedligeholdelse og juste
ringsvenlighed.
Et godt eksempel på forskel
le i føleudstyrets koblings
præcision er resultatet af en
sammenlignende undersøgel
se af 3 typer fotoceller, fore
taget gennem et års drift af
Sjefingeniør ø. Gebhardt
ved Oppegård Energiverk
ved Oslo. Objekterne var en
»avansert« type, en »rime
lig« type og en »gammeh< ty
pe. (Gebhardts terminologi).
I rapporten er angivet delre
sultater for årets mørkeste
dag og lyseste nat, samt for
en almindelig dag forår og
høst.
Her gengives kun slutresulta
tet for årets (1990) totale
brændetid:

Avanceret type 3.633 timer
Rimelig type 3.799 timer
Gammel type 4.O89timer

Med den avancerede type
som reference kan således

Fig. 3
Fotocellebeslag, som kan justeres såvel ved drejning af af
skærmningshætlen som ved drejning af hele beslaget. Denne
bevægelighed gør beslaget velegnet iforbindelse med armatu

jS
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(a)

N__

(b)

-

(c)

Fig. 4
Eksempel på kurver til illustration af belysningsforringelsen
a. Forringelse som følge af tilsmudsning b. Forringelse som følge af lysstramstilbagegang
c. Den resulterende belysningsforringelse

konstateres, at den rimelige
type medførte et forøget el
forbrug på 4,6o, og den
gamle et forøget forbrug på
12,6 °7o.
Som det ses, er der god

grund til at overveje valget af
udstyr, og lige så god grund
til at ofre stor opmærksom
hed på vedligeholdelse og ju
stering.

Lyskilder
Lyskilden er afgørende både
for vejbelysningsanlæggets
trafiksikkerhedseffekt og
dets driftsøkonomi.
Anlægget dimensioneres ud

fra en række forudsætninger
i forbindelse med lyskilden:
mekaniske, elektriske og lys
tekniske Disse forudsætnin
ger må respekteres, ikke ale
ne ved anlæggets etablering,

• Materialebesparende genbrug
• Niveaufri tilslutning til eksisterende belægninger
• Mange års erfaring og referencestrækninger Ø Inreco AIS
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men i nøjagtig lige så høj
grad ved den fremtidige
drift.
En lyskildes lysstrøm aftager
jævnt gennem brændetiden,
afhængig af typen. Ligeledes
finder lyskildeudfald sted i
større eller mindre omfang.
Disse forhold kan afvige fra
det ene fabrikat til det andet,
og må derfor - sammen med
en række andre detailler, der
har betydning for driften -

ofres opmærksomhed ved
anskaffelsen, hvad enten
denne finder sted ved direkte
indkøb eller ved licitation.
Som grundlag for sådanne
indkøb bør man derfor altid
anvende Vejdirektoratets al
mindelige arbejdsbeskrivelse
(AAB) for lyskildeleveran
cer. I denne er opstillet alle
relevante krav, og der er bi
lagt nødvendige skemaer,
hvor leverandøren skal af
give oplysninger om bI.a.
lysstrøm og udfald i afhæn
gighed af brændetiden.
Den aftagende lysstrøm
medfører en reduktion i be
lysningsniveauet, som yderli
gere forringes af en løbende
til smudsning af armatur
skærmen fra trafikken og
den almindeligt forekom
mende forurening i området.
Denne resulterende belys
ningsforringelse tages der
højde for ved beregning af et
anlægs nødvendige belys
ningsniveau, idet man her
indfører en reduktionsfak
tor. Denne er 0,75, hvor ikke
særlige forhold gør sig gæl
dende.
En lyskildes levetid er, når
det drejer sig om damplam
per i vejbelysningsanlæg, ik
ke bestemt af det tidspunkt i
brændetiden, hvor lyskilden
brænder ud. I vej belysnings
sammenhæng kan levetiden
defineres som den periode,
der hengår, indtil den ved
anlæggets dimensionering
forudsatte belysningsforrin
gelse - på f.eks. 25°lo - har
fundet sted. Her skal man
være opmærksom på netop
tiLnudsningens effekt!
Til illustration af dette for-

hold er på figur 4 vist et ek
sempel på et sæt kurver over
et typisk forringelsesforløb.
Heraf fremgår, at hvis der
alene tages hensyn til lys
strømstilbagegangen (kurve
B), kan levetiden sættes til
små 16.000 timer, men dette
betyder, at der på grund af
den stedfundne tilsmudsning
kun vil være Ca. 60°7o af lyset
tilbage! Det korrekte tids
punkt for udskiftningen vil
derfor være efter ca. 10.000
timers brændetid, hvor der
iflg. kurve C (den resulteren
de tilbagegang) netop er de
forudsatte 75’7o af lyset tilba
ge.
Fortsat drift med de samme
lyskilder ud over denne peri
ode vil være ensbetydende
med nedsat trafiksikkerhed!
Man bør i hver driftsperiode,
(som vil kunne verificeres
ved timetæller), nøje følge
lyskildeudskiftningen for
kontrol af udfald og evt.
lysstrømstilbagegang.
Hertil vil systemet med
checklisterne fra den tidlige
re nævnte driftsoveren
skomst, evt, ved EDB-be
handling, være til stor nytte.

Sammenfattende
Den vigtigste forudsætning
for en sikker og økonomisk
drift er et veldisponeret an
læg med kvalitetskomponen
ter.
Driften af vejbelysningsan
læg må ikke alene være be
stemt af den enkelte drifts
holders vanemæssige rutiner,
men skal tilpasses et system,
der gør det muligt at styre og
opretholde en høj driftskva
litet og en god drifts
økonomi.
Driftsarbejdet skal ikke ale
ne tjene en løbende stabil
daglig funktion, men skal i
høj grad sikre, at denne
funktion af hensyn til trafik
sikkerheden bestandig er i
overensstemmelse med det
grundlag, anlæggene er etab
leret på. Dette gælder speci
elt anlæggets styring og lys
kildepleje.

EN STRATEGI
DER TAGER
KEGLER

I

I .
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SVAR:

Mange tak for korrektio
nen. Min kære teori om
årsagen til hejre- og ven
strekørsel får derved nog
le slemme knubs. Allige
vel står den fortsat til tro-
ende navnlig i lyset af ud
viklingen i Sverige, hvor
højrekorsel efter forord-

ningen 1718 var fastsat ud
fra postvognenes behov.
Det hedder udtrykkelig i
bestemmelserne, at vog
nen skal køre med fir
spand og at kusken skal
sidde på forreste venstre
hest, Når kusken her
hjemme sidder i højre si

de skyldes det nok, at fa
ren for at køre i grøften
før i tiden var mindst lige
så vigtigt at undgå som ri
sikoen for at ramme mod
kørende vogne.

Med venlig hilsen
Kristian Hvidt

Særtryk af de 3 artikler
kan bestilles hos Vejhisto
risk selskab eller Dansk
Vejtidsskrift.

System i uordenen
Fornyelsen i enevældens ro
dede færdselslovgivning kom
som hidtil fra København,
som i 1863 fik en nv politi-
ordning. Det gamle vægter
korps afskaffedes og de pa
truljerende betjente, »pan
serne« skulle sørge for bl.a.
færdselen. 1januar 1869 ud-
sendtes den første politived
tægt for København, som i
kapitel 3 og 4 indeholdt no
get lignende en færdselslov
for hovedstaden, i virkelig
heden en moderne formule
ring på de gamle bestemmel
ser fra enevælden om fart
grænser, parkering, numme
rering af vogne osv fra ene
vældens århundreder. En ny
hed var dog bestemmelsen
om, at >ingen må færdes på
offentlig gade i en sådan til
stand af beruselse, at det kan
give anledning til ulempe for
andre«. Kriteriet for at frata
ge en kusk hans vogn og he
ste var, at han ikke kunne stå
på benene af fuidskab, men
politidirektøren udsendte en
dagsbefaling til »panserne«,
at der skulle gås frem med
megen varsomhed i denne
sag - og det fortsatte man
som bekendt med til i dag.
Det følgende år omarbejdede
Justitsministeriet det nye kø
benhavnske regelsæt til en
standard-politivedtægt, som
siden i 1870’erne blev stad
fæstet af byrådene i hver
købstad landet over. På lan
deveje gjaldt vej forordnin
gen, for færdsel i skove et
tredie regelsæt.
Det varede ikke længe, før
end der kom et fjerde regel-
sæt. Netop i 1869, da Køben
havns politivedtægt blev ind
ført, viste de første cykler
sig. Det var velocipeder med
det meget store forhjul, som
blev ført over de toppede
brosten af uforknytte sports
folk, såkaldte velocipeditis
ter og velocipeditriner. Poli

Færdseisreglernes historie (3/3)
Af dr. phil. Kristian Hvidt.

Vi har modtaget følgende reaktion på 2. del af Færdseisreg
lernes historie, som vi bragte i sidste nummer:

Kære Kristian Hvidt

Tak for en særdeles spændende artikelserie i Dansk Vejtidsskrift.
Med forventning së. jeg frem til at få den sande forklaring på, hvorfor der
skal køres i hejre/venstre side af vejen.
Deres konklusioner lyder logiske, blot er en af forudsætningerne - og
næppe den uvæsentligste - forkert.
De skriver: »Når man kører i vogn med tospand for, sidder kusken til
venstre på kuskesædet og har altid gjort det; derfra de meget gamle ud
tryk »nærmer« og »fjærmer« om hestene henholdsvis til venstre og højre.
Under de omstændigheder måtte vognene holde til højre på vejen, så kus
ken kan kontrollere afstanden, når de skal passere en modkørende -«

Kendsgerningen er dog, at kuske altid sidder til højre på kuskesædet, hvis
de da ikke sidder alene og derfor foretrækker midten. Det fremgår iøvrigt
også af de illustrationer, der ledsager Deres artikel.
Udtrykkene »nærmer< og »fjærmer« tror jeg relaterer sig til ridende og
trækkende - på samme måde, som De beskriver, at trækkende cyklister,
normalt har cyklen til højre for sig.
Hvorfor kuske sidder til højre, kan De så spørge om. Af erfaring som
kusk, mener jeg, at der er flere årsager. Hovedparten af køreturene, vel
især i ældre tid, var kuskene vel mere påpasselige med ikke at køre i grøf
ten, og havde derfor mest interesse i at se til højre. Bremsen sidder også til
højre på vognene, og betjenes praktisk med højre hånd. Linerne holdes
normalt i venstre hånd, også ved firespands kørsel, som omtalt »Engelsk
Lineføring<c Højre hånd bruges kun til justering af retning eller has
tighed.
Med det kan der siges meget om. Og løsningen på højre eller venstre kør
sel er vel ikke entydig? Med venlig hilsen

Ib Møller

(Kusk, overdommer og formand for Dansk Køre Forbund)
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tiet gav dem kun begrænset
råderum, på mange gader
måtte de ikke vise sig - de
kunne jo være farlige for pæ
ne mennesker og skræmme
hestene. Først i 1880’erne
blev cyklen i sin nuværende
form almindelig som trans
portmiddel. 18)

Automobiler
Men særlige færdselsregler
blev nødvendig, da den før
ste bil viste sig. Det var i
1885, da smed Hans Urban
Johansen konstruerede den
såkaldte Hammel-bil, som
han selv 1886-88 hver dag
kørte fra Skovshoved til
Nørrebro. Fra 1896 begyndte
man at importere uden
landske biler og efter år
hundredeskiftet prægede bi
ler færdselen så meget, at
den første motorlov måtte
indføres. I København kørte
der i 1903 57 stykker rundt.
Men justitsminister Alberti
og hans embedsmænd stod
meget usikker over for dette
nye fænomen, da de skulle
formulere paragrafferne.

Alene definitionen voldte til
syneladende vanskeligheder:

» Ved A uto,nobilforstaas i
denne Lov ethvert Køretøj,
der er forsynet med en Kraft-
maskine, som drives af
Damp, saminenpresset, Gas
eller Elektricitet uden Hen
syn til, om det tillige kan
sættes eller holdes i Bevægel
se paa anden Maade».

Dog undtages jernbaneloko
motiver, sporvogne og
brandbiler. Men det er mær
keligt at benzinmotoren,
som vel også dengang var det
almindeligste, ikke var ind
befattet. Lastbiler skulle
helst have »gummiban
dage«, dvs massive gummi-
ringe, hvad vel de fleste per
sonbiler allerede da havde.
Iøvrigt måtte bilerne efter
loven ikke »i størrelse og ud
seende afvige væsentlig fra
de tilsvarende hestekøretøj
er« - var dette af hensyn til
hestene? Den mærkelige be
stemmelse blev slettet i loven
i 1910. Bilerne (men før 1907

ikke motorcykler) skulle sy
nes af politiet, før de kunne
få en nummerplade og en
registreringsattest. Føreren
skulle have et førerbevis og
være over 18 år. Kørekortet
kunne tages fra ham, hvis
han to gange var blevet dømt
for færdselsforseelser. Inden
loven blev vedtaget i maj
1903, var sagen blevet disku
teret og paragrafferne ende-
vendt mange gange i Rigsda
gen -bønder og godsejere do
minerede det politiske liv
dengang, og de var bange for
disse nymodens maskiner,
som de ofte aldrig havde set,
men som efter sigende
skræmte heste og gamle ko
ner. Derfor blev der også
lagt snævre bånd på chauffø
rernes fartglæde. I byer måt
te kun køres halvanden mil i
timen (11 ¼ km), på landevej
2 mil, svarende til 15 km i ti
men. Mange ærede medlem
mer spurgte ministeren,
hvordan politiet skulle kon
trollere disse fartgrænser, og
den herostratisk berømte Al
berti svarede da meget rig-

tigt, at grænserne netop var
sat så lavt, så der ikke kunne
være nogen tvivl om, når de
blev overtrådt. 19) Iøvrigt va
rede det længe, før politiet
selv fik anskaffet egne biler,
der kunne indhente de hur
tigtkorende. 11913 hævedes
fartgrænsen på landevej til
50 km/timen, i 1921 nedsat
til 45. Om natten var maksi
mum indtil 1921 kun 15 km,
derefter 20 km i timen. I
1932 begyndte de moderne
tider med 60 km på landevej
og 40 km i byer. Det var gæl
dende, indtil der i 1953 ind
førtes såkaldt fri hastig
hed.20)
Loven om »Kørsel med Au
tomobiler< optog samtiden
meget. Den blev revideret
gang på gang efter 1903. I
1906 forsøgte man at udryd
de fremmedordet »automo
bil« til fordel for et andet,
ordet »kraftvogn«, man
foretrak altså et tysk ord for
et fransk. Rigsdagen ville
dog ikke acceptere betegnel
sen kraftvogne og kraftcyk
ler og enedes da om ordet

Færdseissikkerheden frem for alt. Blæksprutten 1894 viser politiet sagkyndigt et af de netop indførte eftersyn af
hestekræfterne i de københavnske drosker.
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Den første motordroske i København 1903. Motorlo vens bestemmelse om, at biler ikke mctte
adskille sig for meget fra hestevogne blev taget bogstaveligt, men hvor sad motoren?

»motorvogn<, som heller
aldrig fandt folkeligt fodfæ
ste på dansk.

Første egentlige færdselslov
Den 1. maj 1923 fik vi påini
tiativ af bl.a. amtsrådene
den første egentlige færdsels
lov, som sammenskrev de
forskellige politivedtægter,
bestemmelser fra vej forord
ningen 1793 og fra motorlo
ven af 1921 overtog forskelli
ge bestemmelser, bl.a. om
overhaling. Men den havde
også flere nydannelser, f.eks.
obligatoriske baglygter, af
visning ved drejning og gav
amtsrådene ret til at autori
sere og indkræve penge for
rutebilruter. Resten af mo
torloven indgik i færdsels
loven med den store revide
rede udgave af 1955, som er
grundlaget for den nuværen
de lov.

. ABB Electric er den optimale samar

‘\7ej e -ys ri i n.gs a r e bejdspartner, - også når det drejer

sig om vejbelysningsanlæg.

ABB Electric har den brede praktiske erfaring, know-

how og kvalitetsstyring inden for alt

0g cle ri Ii.. Ø clv e ii..cl. ige fra fundamentsstobriing,

verancer til kabelarbejde, montage.

tilsyn og dokumentation.

Den efterfølgende service og vedligeholdelse horer

know-how

ABB Electric A/S
Vejlevej 123
7000 Fredericia
Tlf. 75 92 43 11

med i vores totale løsning.

Også renovering og ombygning af ældre anlæg er

et område, hvor ABB Electric har den nyeste viden og den

nødvendige erfaring.

111111
FIDIP
ASEA BROWN BOVERIABB Electric



18 DANSK VEJTIDSSKRIFT NR.4 • 1991

To faktorer i de sidste hund
rede år har ændret menne
skers færden mellem hinan
den i det fri. For det første
gav en vækst i befolkningen
fra mindre end en million
omkring 1700 til fem gange
så mange i dag på det samme
areal også fem gange mere
trængsel og tilsvarende be
hov for regulering. For det
andet gjorde en teknisk
udvikling fra ægte heste
kræfter til mange gange
stærkere motorkraft færden
på gade og vej farlig for både
de kørende og de gående.
Det offentlige overtog lang
somt ansvaret for færdsels
sikkerheden ved differentie
ret vej byggeri og navnlig ved
et utal af trafiklys, »stoppe
kurve<, som de før kaldtes.

Signalanlæg
Hvor langt tilbage kendes
de? Hvis man kan tro en teg
ning i tidsskriftet Punch,
blev den første stoplygte i
Danmark opstillet i 1888 ved
Frihedsstøtten, hvor Ve
sterbrogade og Farimagsga
de møder hinanden. I Lon
don var den »opfundet« alle
rede 1868, en gasdreven lygte
opstillet ved parlamentet, der
viste grønt, men af en betjent
kunne ændres til rødt, når et
medlem af parlamentet skul
le over gaden. Opfindelsen
eksploderede imidlertid en
dag og sårede politibetjen
ten. Dermed gik ideen i
glemmebogen i et halvt år
hundrede.2l) Den blev taget
op igen i 1918 på New Yorks
Fifth Avenue med rød-grøn-
hvid lygte på hvert hjørne.
Systemet blev taget ned i
1929 og erstattet af et cen
tralt styret lyssignalsystem
for Manhattan drevet af 7
motorer, der kunne koordi
nere det første system med
»grøn bølge<. .22)
Herhjemme gik vi mindre
avanceret til værks. I 1921
konstruerede politibetjent
Wahistrøm en såkaldt sema
for (græsk tegnbærer), en
stang med ordet »STOP« (si
den suppleret med en rød

lygte) på toppen, som kunne
drejes 90 grader rundt af en
politibetjent. Den opstilledes
første gang i marts 1923 på
Strøget ved Nytorv. Et rig
tigt elektrisk lyssignal lige
som de nutidige kom først i
1928. Det var ophængt på
hjørnet af Farimagsgade og
Frederiksborggade. Siden i
1930’erne kom den berømte
»stoppenål« på Rådhusplad
sen og derefter mange tusin
de stoppekurve på hvert ga
dekryds over hele landet.
Færdselsreguleringen er ble
vet en avanceret teknisk vi
denskab, der på mange må
der har taget følelsen af med
ansvar fra os trafikanter.
Det har begrænset ulykker
ne; men det har dog endnu

ikke helt forhindret den
»Uskikkelighed« i gaderne
med »umådelig Kiørsel af
Vognsvenne saa og andre in
convenientzer«, som Christi
an 5.s forordning fra 1685
satte sig for at udrydde.

7) Politiken 11. juli 1989.
8) Tidsskriftet New Scien

tist 1. januar 1987,
hvorfra også en del af
det følgende er taget.

9) Samling av kungliga
Bref m.m., bind 6
(1775), s.467.

10) Utdrag av svendska för
ordninger (1746), bd.II
s.1144.

11) Betänkande om över
gång till högertrafik i

Sverige l940(SOU 1940:-
30), s.5.

12) J.Gawell: Högertrafik
frågen genom tiderne i
Svenska Vägförenings
Tidskrift (1967), s.295
og Arne Holmström i
Almanack för Alla 1967
s.79f.

13) Jernbaneanlæg følger
almindeligvis landenes
vejregler, Frankrig dan
ner her undtagelsen.
SNCF-togene kører i
venstre side. Undtagen
er dog Metroen i Paris.

14) Thøger Nielsen: Uddrag
af Højesterets Vote
ringsprotokol (1952)
s.64.

15) Forordningen af 16.
februar 1780 blev ind-
skærpet igen ved plakat
af 1. juli 1816. Tids
skriftet Politivennen
havde særlig i 1799 en
mængde klager over for
hurtig kørsel, f.eks. side
1223 og 1541.

16) Plakat 5. oktober 1769,
forordning 28. oktober
1770, Plakat, plakat 22.
august 1791.

17) Forordning af 9. febru
ar 1816.

18) Dagsbefalinger for Kø
benhavns Politi f.eks.
1883, s.339 og 347 og
1884 s.230.

19) Rigsdagstidende 1902-
03, till.A, sp.3l49. Fol
ketingets forhandl. s.a.,
spalte 3849. Iøvrigt var
der, bl.a. i Arhus amt
også hastighedsgrænser
for cykler. De måtte ik
ke køre hurtigere end
heste kørte i jævnt trav
med vogne.

20) Københavns Færdsel
(1959) side 44f. For ti
den efter 1932 er alle
ændringerne i fartsg
rænserne opregnet i
tidsskriftet Motor 1980
nr.20.

21) Københavns Færdsel
(1959) side 46.

22) Encyclopedia Britannica
1929 (Traffic).

»Onkel Færdselssignal på Gammel Nytorv i København
med den såkaldte semafor forsynet med ekstra gaslys på top
pen fra gasfiasken nederst på stangen. Foto fra 1920’erne.
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GPS er et af US Department
ogfDefence udviklet og ved
ligeholdt navigationssystem
NAVSTAR GPS (NAVigati
on System with Time And
Ranging-Global Positioning
System), der med visse be
grænsninger også er til rådig
hed for civile brugere.
Navigationssystemet NAV
STAR GPS kan opdeles i 3
segmenter:
* satellitsegmentet
* kontrolsegmentet
* brugersegmentet
Satellitsegmentet vil i sin en
delige form bestå af 24 satel
litter i 6 faste baner i 20190

km højde med en omlobstid
på 1/2 stjernedøgn (11 timer
57 minutter 58 sekunder).
Banerne danner en vinkel
med ækvator (inklination)
på Ca. 60 grader, og satellit
terne er placeret således i ba
nerne, at der på ethvert sted
på jorden altid er mindst 4
satellitter over horisonten.
Alle satellitterne udsender
radiosignaler på samme 2
bærefrekvenser Ll og L2
hvor:
L11575,42 MHz og L2
1227,60 MHz.
Begge bærebølger moduleres
med en navigationsmeddelel

se, der bl.a. indeholder en
beskrivelse af satellitbanerne
i form af baneparametre;
herudover moduleres Ll
med en P-kode og en C/A
kode og L2 alene med P
koden (P = Precision,
C/A = Coarce Aquisition).
P- og C/A-koderne er så
kaldte PRN koder (Pseudo
Random Noise) med en tilsy
neladende tilfældig række
følge af bits (P-koden er 267
døgn lang og hver satellit er
tildelt et 7 døgn langt seg
ment af koden. C/A-koden
er en I millisekund lang ko
de, jvf, figur 1).

tet opdateres 3 gange i døg
net.
Brugersegmentet er de mod
tagere, der placeres på fly,
biler eller i marken, og hvis
position ønskes bestemt.
Ved hjælp af PRN koderne
kan modtageren skelne satel
litterne fra hinanden, »låse<
sig på hver enkelt satellit,
modtage navigationsmedde
lelserne samt endelig måle
signaloverførelsestiden, der
multipliceret med lyshastig
heden c giver afstanden mel
lem hver enkelt satellit og
modtageren.
PRN koderne anvendes di

PRN koderne er indlagt i
hver modtagers hukommelse
og hver satellit har sin speci
elle PRN kode.
Kontrolsegmentet er en ræk
ke overvågningsstationer
jorden rundt, der til stadig
hed indsamler oplysninger
om satellitternes positioner.
Oplysningerne samles i ho
vedkontrolstationen i Colo
rado Springs, US, der bereg
ner hver satellits aktuelle ba
ne samt tidsafhængige kor
rektioner til banerne; desu
den beregnes satelliturenes
afvigelser fra UTC (Univer
sal Time Coordinated). Disse
informationer indgår i hver
satellits navigationsmedde
lelse, der af kontrolsegmen

VARIGHED
7 DAGE
1 MILLISEKUND

rekte til at bestemme den tid
signalet har været undervejs
fra satellit til modtager, idet
det modtagne signal sam
menlignes med et tilsvarende
genereret signal i modtage
ren, jvf, figur 2.
Hvis satellittens og modtage-
rens ure er fuldstændigt
synkroniserede er dt x c =

afstanden R mellem satellit
og modtager. Da den fuld
stændige ur-synkronisering
ikke er mulig, vil der være en
urfejl på den målte tidsfor
skel, hvorfor man taler om
pseudoafstande.
Måles til 4 satellitter samti
digt, er det muligt at bestem
me de 4 ubekendte nemlig
modtagerens X-, Y- og Z

Positionsbestemmelse ved
anvendelse af GPS teknik og
resultater opnået med denne teknik
ved Storebælt
At landinspektør Michael Aarestrup, Kort• og Matrikelstyrelsen.

oc __—.

\—Storebælt

PKODE
I 0001 0001,10,0, I I I 0000 I I I CI I CI Cl CCI

I, _r_._t-i

P-KODEN
C/A-KODEN

fig. 1.

C/A KODE
BITFREKVENS
10,23 MHz
1,023 MHz

Sådan fjernes trafiktarlige asfaltkanter

• Udlægger lerstabil, genbrugsasfalt, muldjord

• 8 m2 udlægges på 4-10 minutter

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

• Mindst 40% materialebesparelse i forhold til
manuel udlægning

• Undgår vandnedtrængning ved asfaltkanter

• Græs kan eventuelt såes samtidig med udlægningen

Vi har nu oprettet mere end 1500 km rabatter for amter og kommuner.

Peder Grnne Enfrp. ApS Sct. Jergensvej 6• 3550 Slanqerup• TIL 42335633
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fig. 2.

koordinat i et 3-dimensionalt
koordinatsystem og T, som
er modtagerurets stand, idet
satellitternes (x, y, z) i, hvor i
antager værdierne(l, 2, 3, 4),
er kendt ud fra banepara
metrene i navigationsmedde
lelserne.
Målinger på P-koden (Preci
se Positioning Service) kan
give en positionsnøjagtighed

I R1 = r— ep

fig. 3.

på ned til 5 meter og på
C/A-koden (Standard Posi
tioning Service) på 10-20 me
ter.
Når systemet er fuldt udbyg
get i 1993/1994 vil P-koden
blive kryptograferet (Anti
Spoofing), så den er utilgæn
gelig for almindelige civile
brugere, og C/A-koden vil
blive jammet (Selective Avai

lability), så nøjagtigheden re
duceres til 100 meter eller
dårligere.
Under alle omstændigheder
er den opnåelige nøjagtighed
ved direkte anvendelse af
PRN koderne langt fra den
nøjagtighed, der kræves ved
geodætiske opmålingsopga
ver.

GPS anvendelse ved landmå
ting
For at opnå en positionsnøj
agtighed på centimeterni
veau anvendes dels differen
tiel teknik dels fasemålinger
på satellittens bærebølger LI
og L2.
Den differentielle teknik illu
streres i figur 3.
Hvis afstanden mellem de to
modtagere er lille i forhold til
de øvrige afstande i syste
met, vil fejl der skyldes, at en
satellit befinder sig et andet
ste i rummet end dens ud
sendte baneparametre angi
ver, den enkelte satellits ur-
fejl og den signalforsinkelse
der skyldes radiosignalets
passage gennem ionos- og
troposfæren være ens for
begge modtagere. Dannes
der derfor differensobserva
tioner mellem målingerne i
de 2 modtagere, vil disse fejl
minimeres eller forsvinde
helt.
Desuden planlægges målin
gerne således, at den ene
modtager i figur 3 er placeret

i en station med allerede mål
te eller kendte 3-dimen-
sionale koordinater. Herved
bestemmes det andet punkts
koordinater ved differens
vektoren AB og ikke ud fra
afstandene til satellitterne.
Fasemålingen på bærebølgen
er analog med den fasemå
ung, der finder sted i et EDM
instrument, hvor det mod
tagne signal sammenlignes
med det modtagne (her gene
rerede) signal. Faseforskyd
ningen kan bestemmes med
en nøjagtighed på ca. 1/100
af bærebølgen, hvilket for
både Li og L2 svarer til ca. 2
mm.
Som ved al afstandsbestem
melse ved fasemåling er den
ubekendte størrelse det hele
antal bølgelængder N, der
udover faseforskellen også er
mellem de 2 objekter d.v.s.:
Total faseforskel = Målt fa
seforskel + Helt antal bølge-
længder.
Den ubekendte periodekon
stant N bestemmes i en
mindste kvadraters udjæv
ning, hvor der er målt til fle
re forskellige satellitter til
flere forskellige tidspunkter
(epochs).

GPS på Storebælt
Kort- og Matrikelstyrelsen
har som konsulent for Store
bælts forbindelsen A/S an
vendt GPS målinger i forbin
delse med det igangværende
broprojekt.
GPS teknikken har dels væ
ret anvendt til at kontrollere
hovedpunktsnettets plan
koordinater og dels til kote
overførelse til Sprogø og på
tværs af bæltet.
GPS målinger parallelt med
det hydrostatiske nivellement
i 1990 har desuden givet et
godt indtryk af den opnåeli
ge nøjagtighed ved kotebe
stemmelser og punktmonito
rering med GPS teknik.
Det overordnede hoved
punktsnet genmåltes med
GPS i efteråret 1989. Ialt
måltes 28 vektorer mellem 4
stationer ved Halsskov, 4

[ UDSENDT
SIGNAL

JlP [L uL.nnr[ GENERERET
SIGNAL I
MODTAGEREN i

i—tit-i

rTIDS
I (PSEUDO-RANGE

LMALING)
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Nyt fra vejsektorens leverandører

på hver af de 3 lokaliteter.
Hver trekant havde side-
længder på 0.5-3.0 km og re
sultaterne viste, at GPS tek
nikken inden for disse af
stande kan anvendes til
punktmonitorering i (X, Y,
og Z) indenfor 3 mm.
Erfaringerne fra Storebælt
og tilsvarende udenlandske
erfaringer understreger såle
des, at GPS teknikken vil
være et meget stærkt værktøj
i fremtidige opmålings-og
anlægsarbejder.
I takt med satellitsystemets
udbygning og med modta
gernes forventede fald i pris
vil GPS teknikken omkost
ningsmæssigt være konkur
rencedygtig overfor traditio
nel opmåligsteknik.
Desuden må det forventes, at
det tilbudte software vil blive
mere og mere brugeroriente
ret og dermed åbne mulighed
for hybride løsninger (kom
binering af forskellige typer
data i een løsning).

Bedre og billigere udbedring af asfaltveje
Effektiv og prisbillig asfaltudlægger fra Sdr. Vinge Smede- og Ma
skinforretning udviklet
vejfolk.

Med introduktion af en ny
asfalt-udlægger åbner Sdr.
Vinge Smede- og Maskinfor
retning i Midtjylland nu mu
lighed for en både bedre og
billigere udbedring af asfalt
belagte veje og pladser.
Den nye asfalt-udlægger, der
er udviklet i nært samarbejde
med Hvorslev kommunes vej-
folk, er ikke alene prisbillig,
men har også en række tek
niske og miljømæssige forde
le i forhold til de maskiner,
som ellers findes på marke
det:
Samtidig er den så fleksibel
og hurtig at flytte fra sted til
sted, at den også kan bruges

til reparation af mindre hul
ler og sporkøring, som hidtil
er foretaget med håndkraft.
- Maskinen er både enkel og
effektiv, forklarer Erik Lau
ritsen fra Sdr. Vinge Smede-
og Maskinforretning:
- Fra en lastbil eller traktor-
vogn tippes asfalten ned i en
fødekasse, hvor der på grund
af den lille mængde, der ar
bejdes med, ikke sker væ
sentlig afkøling og kompri
mering. Herfra udlægges as
falten i et lag fra 10 helt ned
til et par centimeters tykkel
se. Som noget særligt kan de
to mand, der passer maski
nen, selv indstille bredden på

den udlagte asfaltbane. Ved
hjælp af et side-hængslet
stålskær kan bane-bredden
således varieres mellem 65
centimeter til to meter, som
er maskinens maksimum.
- De to bageste hjul er op
hængt uafhængigt af hin
anden, hvilket blandt andet
giver stor manøvredygtighed
i kurver og lignende.
- Når hullet i vejen er lappet,
hæves maskinen hydraulisk
og kan køre videre til næste
opgave, slutter Erik Laurit
sen.
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stationer ved Knudshoved og
2 stationer på Sprogø.
En beregning og sammenlig
ning med de terrestrisk be
stemte plankoordinater gav
afvigelser i intervallet
((-0.01, 0.02), (-0.02, 0.03))

m, hvilket svarer til ca. 1
ppm.
I efteråret 1990 bestemtes
højdeforskellene mellem 2
stationer ved Halsskov, 3
stationer ved Knudshoved og
3 stationer på Sprogø med

henholdsvis GPS og med
hydrostatisk/geometrisk fhv
ellement. Afvigelserne faldt i
intervallet (0.002, 0.011) m
svarende til Ca. 0.4 ppm.
Samtidigt udførtes GPS
højdemålinger i et trekantnet

i nært samarbejde med Hvorslev kommunes
MASKINER - ANLÆG

OG TILBEHØR TIL

VEJBYGNING
I hundredvis af

informationer er samlet i
Danpac kataloget

Nyt eller brugt - Rekvirer katalog
Landsdækkende salg og service

IAIW
LYNGE: TELEFON 42189200
KOLDING:TELEFON 75505200
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Phønix SKAKFLEX® profilerede kantlinier
har gode lystekniske egenskaber, høj frikti
an og giver uhindret passage af regnvand. b

z

Vejskilte og trofiktavler fra Phønix. Vejen er
færdig og klar til brug.

Phønix Læhuse er både tidløse og robuste.
De kan leveres i individuelle størrelser, far
ver og opbygninger.
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En Phønix Vej
er også
striber, læhuse
og skilte

Når sigtbarheden reduceres, feks.
mørke eller i dårligt vejr, er det af

afgørende betydning, at såvel stri
ber som skilte reflekterer lyset mest
muligt. Phønix Vej står for produk
ter af høj kvalitet og lang levetid.
SKAKFLEX® fra Phønix er et godt
eksempel.

Som buspassager sætter man pris
på et godt læhus. Phønix Læhuse
er opbygget i et fleksibelt, tidløst
og robust design.
Leveres i den størrelse, udformning
og de farver De finder passer
bedst til omgivelserne. Lang levetid
og næsten ingen vedligeholdelse
er en selvfølge.

i
r
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I . r i . i r iiPnønix SKAKFLEX prori e- Pnønix Lænuse: et r eKsloe t
rede kantlinier - en trahk- system, der passer ind
sikker løsning, miljøet.

PHØNIX VEJ
A/S Phønix Contractors

- 6600 Vejen

Vejskilte og trafiktavler i
solid, modstandsdygtig
kvalitet.

.

Der stilles store krav til sikkerheden på vejene,
ikke kun til belægningen, men også til striber og
skilte. Phønix Vejs medarbejdere er specialister.

•

,

Phønix Vej - den totale løsning.

:1 /

Region Syd
Region Nord
Region Sjælland

75507611
98159644
42947666
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CMA - måske fremtidens
miljøvenlige afisningsmiddel
til broer
Af John Bjerrum, Vejdirektoratet.

Vejsalt giver korrosionsproblemer bl.a. på broerne. Med det formål at
undersøge mulighederne for at finde alternative af-isningsmidler og
metoder, der er mere miljø- og materialeven lige, igangsatte Miljøsty
relsen, Københavns Lufthavn og Vejdirektoratet i eftersommeren
1989 et projekt med bistand af Cowiconsult A/S.
Der foreligger nu en rapport og hovedresultaterne heraf refereres i
denne artikel.

På store broer i Danmark
har man i en årrække an
vendt urea som afisnings
middel. For at skåne miljøet
for kvælstofbelastningen fra
urea er Vej direktoratet gået
tilbage til at anvende almin
deligt vejsalt som afisnings
middel - vel vidende, at man
derved påføres forøgede kor
rosionsproblemer og vedlige
holdelsesomkostninger.
Der er således behov for at
finde et nyt afisningsmiddel
til store broer (læs Lille
bæltsbroer, Farøbroer m.v.)
Undersøgelsen har vist, at
caicium-magnesium-acetat
(CMA) er det eneste relevan
te alternative afisningsmid
del inden for brosektoren.
Projektet har sideordnet og
så haft til formål at identifi
cere et alternativt afisnings
middel i stedet for urea til
anvendelse i lufthavne. Der
er her peget på kaliumacetat
(KA).
Resultatet af projektet fore
ligger nu i en rapport, Ref. 1.
Nærværende artikel gen
nemgår rapportens væsent
ligste oplysninger i forbindel
se med:
- Vurdering af CMA og
- Afprøvning af CMA.

Indkredsning af nyt af
isningsmiddel
I en videnhjemtagningsfase
er der som nævnt kun fundet
eet middel, som kunne være
relevant i brosammenhæng,

nemlig: calcium-magnesium
acetat (CMA). Produktet
markedsføres i granulatform
med en pelletstørrelse på ca.
3 mm. Det fremstilles af
Chevron Chemical Company
i USA og sælges i Danmark
af BP Chemicals under nav
net »Clearway CMA«.
CMA har i USA været gen
stand for vurderinger og la
boratorietest i mere end 10
år, og praktiske afprøvnin
ger er udført adskillige steder
i Ca. 4 vinterperioder.
Begrundelsen for anvendel
sen af CMA, har primært
været miljøhensyn, nærmere
betegnet beskyttelse af be
plantning, grundvand samt
ferske vandløb og søer mod
forurening med vejsalt. I
nogle stater har begrundel
sen også været en mindre
korrosionseffekt på broer.

Vurdering af CMA.
I projektets anden fase er der
gennemført en vurdering ved
sammenligning af de gam
melkendte afisningsmidler
urea og vejsalt med CMA
med hensyn til:
- Effektivitet som afis

ningsmiddel
- Påvirkning på miljø
- Påvirkning på materialer
- økonomi.
Vurderingen bygger dels på
de indsamlede oplysninger
og dels på undersøgelser,
som er gennemført i forbin
delse med projektet.

Effektivitet
Afisningsmidlers effektivitet
bedømmes ud fra dets:
- Frysepunktsænkende ev

- Laveste arbejdstempera

- Smeltekapacitet, og
- Reaktionshastighed.
Frysepunktsænkningen er
bestemt ved den »eutektiske
temperatur< der angiver den
laveste temperatur, hvorved
en opløsning af det pågæl
dende stof fryser. Jo lavere
eutektisk temperatur et stof
har jo bedre er mulighederne
for, at stoffet kan fungere
under vintervejr ved lave
temperaturer.
Ud fra de praktiske erfarin
ger med anvendelsen af et
givet afisningsmiddel kan
der angives en »laveste ar
bejdstemperatur«, som er et
udtryk for den laveste tem
peratur midlet virker under
ved normal dosering og ikke
for ekstreme sne- og is-
mængder. Der er her ikke ta
le om et eksakt begreb, men

en sammenfatning af en lang
række erfaringer.
Ved stoffets xsmeltekapaci
tet< menes den mængde afis
ningsmiddel (dosering), der
skal til for at smelte en given
mængde is ved en given tem
peratur.
Data om de udvalgte afis
ningsmidlers eutektiske tem
peratur, laveste arbejdstem
peratur, smeltekapacitet og
dosering fremgår af figur 1.
Af figur 1 fremgår, at CMA
og vej salt har de laveste eu
tektiske temperaturer og
urea den højeste.
Den eutektiske temperatur
for CMA afhænger af mol
forholdet mellem Ca og Mg.
Den laveste eutektiske tem
peratur (—30°C) opnås ved
Ca/Mg-forholdet 3:7.
Desuden er CMA meget
vandsugende og den smelte
de opløsning fremstår som
»grød<c Ved tyndere opløs
ning af CMA fremstår opløs
ningen som en væske, men
da er smeltepunktet knapt så
lavt.

ne

tur

Egenskab Vejsalt Urea CMA

Eutetisk temperatur (C’) —21 —12 —15/—30

Laveste arbejdstemperatur (C°) —10 —5 —7/10 (skønnet)

Smeltekapacitet

(g pr. 100 g is ved —5 C) 8,65 16,2

* Sammenlignelige data mangler.

Figur I - S,nelteegenskaber.
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Det er vanskeligt at angive en
eksakt arbejdstemperatur
for CMA, da erfarings
grundlaget er ringe i forhold
til vejsalt og urea. CMA vil
dog under alle omstændighe
der fungere ved lavere tem
peratur end urea og måske
ved lige så lave frostgrader
som vej salt.
Reaktionshastigheden er et
udtryk for, hvor hurtigt et
afisningsmiddel kan smelte
en given mængde is ved en
given temperatur. Forholdet
er ikke detaljeret kvantifice
ret i litteraturen men det vi
des, at CMA er tungere opiø
seligt i vand end i vej salt
hvorfor CMA smelter sneen
langsommere end vejsalt.

Miljøpåvirkning.
Ved vurdering af miljøpå
virkningen af vejsalt, urea og
CMA er der i litteraturen be
skrevet en række forhold
omkring:
* Midlets spredning (flow)

gennem miljøet
* Påvirkningen af vegatati

onen
* Påvirkning på jordstruk

turen
* Påvirkning på vandrecipi

enter
* Påvirkning af grundvan

det
* Toxicitet, og
* lltforbruget ved omdan

nelsen i naturen.
Udledningen af saltholdigt
smeltevand fra de store bro
er, der indgår i nærværende
projekt anses ikke at være et
problem eftersom udlednin
gen altid sker direkte til ma
rine recipienter.
Udledning af ureaholdigt
smeltevand har derimod be
tydelig indflydelse på vand-
miljøet.
Urea, som består af Ca. 50%
rent kvælstof (N), nedbrydes
i miljøet først til amoniak og
kuldioxid. Ammoniakken
omdannes videre til ammoni
um, der bakterielt omdannes
til nitrit og nitrat. Disse stof
fer fungerer som næringssal
te, der kan føre til opblom
string af alger og deraf føl-

gende forringet vandgen
nemsigtighed, iltmangel og
generel ændring af flora og
fauna. Omdannelsesproduk
tet ammoniak er tilmed meg
et giftigt (høj toxicitet) over
for fisk.
Der er foretaget en række
undersøgelser til belysning af
CMA’s miljømæssige på
virkninger.
Ved udledning af CMA til
vandige recipienter vil der ik
ke tilledes næringssalte, men
nedbrydningen af CMA vil
foregå under et vist iltfor
brug.
I forbindelse med projektet
er der udført målinger af det
biologiske iltforbrug, som
har vist, at det teoretiske ilt
forbrug er Ca. 3 gange større
for urea end for CMA.
Undersøgelser har også vist,
at CMA’s effekt på organis
mer i vand (regnbueørred
m.fi.) er mindre end for vej-
salt.

Påvirkning på materialer.
Når afisningsmidlerne spre
des, kommer de i forbindelse
med mange forskellige mate
rialer.
De vigtigste materialer på
broområdet er:
- Stål
- Beton, - Indstøbt armering
Litteraturen viser, at der er
udført en lang række under
søgelser af korrosionen af
stållegeringer påvirket af vej-
salt og CMA.
Sammenfattende viste disse
tests, at CMA er 2-5 gange
mindre korrosivt (fladetæ
ring) end vej salt.
Der foreligger ikke mange
undersøgelser af urea’s på
virkning af stål; men urea
betragtes i almindelighed ik
ke så korrosivt som vejsalt.
Til gengæld er et af ureas
omdannelsesprodukter, nit
rat, korrosivt.
Amerikanske og engelske be
tonundersøgelser viser, at
gentagne tø/frostpåvirk
finger med vej salt resulterer
i betydelige afskalninger,
mens urea medfører en vis
mindre afskalningsmængde.

PRIMAGAZ
PIMAGAZ DANMARK i

Primagaz Danmark AIS
4600 Køge 56631220
5500 Middelfart 64411641
9400 Nørresundby 98 19 14 77
8600 Silkeborg 86 81 55 33
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Det er vanskeligt at påvise en
effekt med CMA.
De processer, der forløber i
armerede betonkonstruktio
ner, når de udsættes for afis
ningsmidler, er yderst kom
plicerede. Det er derfor van
skeligt at gennemføre under
søgelser, der giver et realis
tisk billede af, hvad der fak
tisk foregår.
Det vides fra en lang række
renoveringsarbej der både i
Danmark og udlandet, at
vejsalt kan være yderst ska
delig overfor amerede beton
konstruktioner.
Federal Highway Admini
stration har gennemført en
række undersøgelser, hvor
man har udsat armerede be
tonelementer for vejsalt og
CMA. Målingerne viste, at
vejsalt giver armerings
korrosion mens CMA ikke
synes skadelig.
For nærmere at analysere
korrosionsforholdene i en
(eventuel gammel) beton
som indeholder chlorider fra
vejsalt har FORCEinstitut
terne (tidligere Korrosions
centralen) gennemført en un
dersøgelse af CMA’s påvirk
ning af betonelementer, som
indeholder chlorider.
I undersøgelsen blev en ræk
ke betonelementer udsat for
forskellige opløsninger af
vej salt, CMA samt blandin
ger af vej salt og CMA.
Målingerne viste, at indtræn
gen af magnesiumsioner (fra
CMA) er minimal i forhold
til indtrængen af chloridio
fler. Sammenfattende kon
kluderes det, at forsøgene ik
ke giver nogen indikation af,
at CMA kan forstærke kor
rosionen af armeringsjern i
beton, som indeholder chlo
rider, snarere tværtimod.

økonomi
CMA er betydeligt dyrere
end urea og vejsalt, jvf, figur
2.

I projektet er opgjort de væ
senligste omkostningsfakto
rer med henblik på, at fore
tage en første vurdering af,

om det kan betale sig at an
vende CMA.
De omkostningsfaktorer, der
er søgt beregnet, er:

- Spredningsomkostninger
- Miljoomkostninger
- Reparationsomkostninger

Beregningerne tager ud
gangspunkt i data fra kon
krete bygværker og er gen
nemført for følgende tilfæl
de:

- Store stålbroer
- Store betonbroer

Alle omkostningerne er op
gjort som årlige udgifter pr.
m2 belægning, hvor der spre
des afisningsmidler incl, til
lægsarealer (»slæbelæng
der«) uden for bro.
Spredningsomkostningerne
omfatter leveringsomkost
ninger samt omkostninger til

spredning herunder perso
nale- og materielomkostnin
ger, jvf, figur 3.
Ved opgørelse af sprednings
omkostningerne er det ind-
regnet, at der anvendes 15%
h.h.v. 50% mere urea re
spektive CMA for at få sam
me hurtige afisningseffekt.
Miljøomkostninger er op
gjort som omkostningerne
ved biologisk rensning af af
løbsvandet for glatførekemi
kalier. Det er dog forudsat,
afløbsvand med vejsalt ikke
skal renses.
Der er ikke taget principiel
stilling til, om afløbsvandet
overhovedet bør renses; men
hvis der kræves rensning vil
omkostninger sandsynligvis
ligge i den størrelsesorden
som angivet i figur 3.
Ved miljøomkostningsvur
deringen er der taget

Vedligehoids
omkostninger:

Stålbro
Betonbro

Miljø -

omkostninger:

Sprednings
omkostninger:

udgangspunkt i nogle nøgle-
tal for biologisk rensning af
husspildevand for kvælstof
og organisk iltforbrugende
materiale. Nøgletallene om
fatter i princippet både
drifts- og kapitalomkostnin
ger.
Det er tidligere nævnt, at vej-
salt er mere aggressivt over
for de materialer som påvir
kes end urea og CMA. Repa
rationsomkostningerne ved
stål- og betonbroer er derfor
afhængig af valg af afis
ningsmiddel.
Omkostninger er beregnet ud
fra et skønnet vedlige
holdelses- og reparationsbe
hov inden for en 50-årig peri
ode.
I vurderingen af reparations
behovet indgår i relevant
omfang levetidsvurdering af
overfladebehandling (be
ton/stål), ståldilatationsfu
ger, kantbjælker og brosøj
ler. Omkostninger fremgår
skematisk af figur 3.
Det skal bemærkes, at belø
benes størrelse er behæftet
med megen usikkerhed og
angiver kun tendenser! Spe
cielt mangler der data vedrø
rende ureas materialepåvirk
ning. Der er således ikke
skelnet mellem reparations
omkostninger ved anvendel
se af urea og CMA.

Cost-Benefit
Når man skal afgøre hvilket
afisningsmiddel det kan be
tale sig at bruge kan man
sammenligne de samlede ud
gifter til spredning, miljøfor
anstaltninger og reparation.
Figur 3 viser klart, at det ik
ke er relevant at anvende
urea såfremt afløbsvandet
skal renses for kvælstof.
Figuren viser også, at der ik
ke er noget umiddelbart øko
nomisk incitament til at an
vende CMA fremfor salt.
Men undersøgelsen viser
dog, at de samlede udgifter
til afisning med vej salt re
spektive CMA er af samme
størrelsesorden ved specielt
store betonbroer.

Afisningsmiddel pris

Vejsalt ca. 250
Urea Ca. 1.800
CMA ca. 5.500

Figur 2 - Leveringspriser, afisningsmidler kr/ton, 1989

Kr/m2/år

60-I-

50-I-

40-j-

30-I-

20-I-

10-I-

Figur 3 - Total-omkostninger ved anvendelse af forskellige
afisningsmidler
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Provning af CMA
På de vej strækninger i Nord
amerika hvor CMA er an
vendt, er det alle steder ble
vet udlagt med det samme
materiel - efter mindre juste
ringer - som anvendes til
spredning af salt.
I de rapporterede afprøvnin
ger af CMA er der store vari
ationer i CMA-forbruget.
Der er således rapporteret
doseringer lige fra 1/6 af
saitmængden til Ca. 1,7 gan
ge saltmængden (regnet på
vægtbasis). Ved de nævnte
spredningsomkostningsbe
regninger er der påregnet et
merforbrug på 1,5 gange
saltmængden. Urea vides at
kræve et merforbrug på ca.
15%.
Hvis CMA’en anvendes for
at forebygge isdannelse skal
det udlægges, før der kom
mer nedbør.
CMA’en vil derved have en
tendens til at trille af køreba
nen, hvorved en stor del går
til spilde. I sådanne tilfælde
må CMA udlægges flere
gange, end der udlægges vej-
salt for at opnå samme virk
ning.
Det anbefales derfor, at
CMA først udlægges, når
der er kommet en vis mæng
de nedbør. CMA egner sig
således ikke ved den anvend
te udlægningsmetode til at
forebygge isslag. Til gengæld
rapporteres det, at CMA ik
ke så let vaskes af kørebanen
som vejsalt, og derfor virker
»forebyggende< ved gentag
ne issituationer (god residu
al-effekt).
Et andet forhold, som gør
sig gældende ved dosering af
CMA, er kravet til friholdel
se af kørebanen for sne og is.
Det viser sig, at CMA ikke
smelter sne og is ligesom salt.
CMA har en tendens til at
opløse isen til blød sjap,
hvorimod salt i højere grad
vil smelte isen som ledes bort
som smeltevand.

Spredningsforsøg ved
Farøbroerne
Vej direktoratet har indkøbt

ca. 5 tons CMA til forsøgs
udlægninger. På grund af
den milde vinter 1989/90 er
det ikke lykkedes at afprøve
materialet under vinterfor
hold. Der er således alene
udført nogle indledende for
søg med henblik på, at af
prøve spredningsudstyret
(sædvanlig tallerkenspreder)
og udlægningsmetodikken,
jvf, figur 4.
Forsøgene viste at normalt
udspredningsudstyr er an
vendeligt (med visse til
spændinger/justeringer) men

at CMA-pellets har stor til
bøjelighed til at blive hvirvlet
op ved passage af køretøjer,
når det udlægges på tør vej-
bane.
Udlægningsmetodikken er
herefter forbedret ved at be
fugte CMA med en vandig
CMA-opløsning (1:7) før ud
lægning. Derved opnåede
CMA en betydelig bedre ved
hæftning til vejbanen.
I forbindelse med de rappor
terede afprøvninger der er
foretaget med CMA i pellet
form er der ikke registreret
arbejdsmiljøgener.
Chevron Chemical Company
har fået udført en række to
xicitetstests. Der anbefales
ingen forholdsregler ved nor
mal håndtering af CMA;
men hvis der opstår situatio
ner med meget CMA-støv,

anbefales åndedrætsværn og
beskyttelsesbriller.

Sammenfatning
Resultatet af projektet viser,
at CMA (Calcium-magne
sium-acetat), er det eneste
brugbare alternativ for vej-
salt og urea. Resultatet af
udenlandske prøvninger og
tests kan sammenfattes til:
- CMA fungerer ved lige så

lave temperaturer som
vejsalt. Det reagerer lang
sommere end vejsalt men

har større effekt ved gen
tagne is-situationer.

- CMA skal doseres i større
mængder end vejsalt (op
til 50% mere) hvis der
skal opnås samme smelte-
effekt som for vejsalt.
CMA-mængden kan i
midlertid reduceres bety
deligt hvis der kan accep
teres en smule snesjap,
som ikke forringer køre
egenskaberne.

- CMA er betydelig mindre
skadeligt overfor alle tes
tede materialer end vej-
salt.

- CMA er ikke miljøneutral
men langt mindre miljø-
belastende end urea.

Der henstår imidlertid 2 ho
vedproblemer som skal bear
bejdes nærmere:

- Omkostningerne ved afis
ning med CMA, og

- Spørgsmålet om CMA’s
egnethed under danske
forhold.

Undersøgelserne viser, at det
ikke er relevant at anvende
urea hvis afløbsvandet skal
renses for kvælstof. Men un
dersøgelserne viser også, at
de samlede udgifter til spred
ning af vejsalt og CMA, mil
jøforanstaltninger og repara
tion er af samme størrelses
orden på store broer.
Når man ikke umiddelbart
føler sig tilskyndet til at an
vende CMA skyldes det, at
de store udgifter til indkøb
af CMA skal betales nu hvo
rimod de forøgede reparati
onsudgifter ved anvendelse
af vejsalt skal betales i en
fjern fremtid.
Der er imidlertid grundlag
for en nærmere vurdering af
omkostningerne herunder
specielt mulighederne for at
nedbringe prisen på CMA og
afklare, hvorvidt afløbsvan
det med CMA skal renses før
udledning til havet.
Det vil kræve et omfattende
forsøgsprogram at afgøre
hvorvidt CMA er egnet un
der danske forhold og i hvil
ke mængder. Indledningsvis
har Vejdirektoratet i samar
bejde med Storstrøms Amt i
denne vinter gennemført et
mindre testprogram ved Far
øbroerne. Resultatet vil blive
rapporteret når det forelig
ger.

Referenceliste.
1. »Alternative afisnings
midler til broer og lufthav
ne«
Miljøstyrelsen, Vejdirektora
tet og Københavns Luft
havnsvæsen.

LI

Figur 4 - Ved udlægning af CMA kan der anvendes nornalt
spredningudstyr.
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VIRKSOMHEDSPROFIL

Virksomhedsbesøg på
AIS Phønix Contractors
Af Flemming Wennike.

Vej- og byplanforen ingen afholdt den 20. marts
besøg på A/S Phønix Contractors med speciel
og de dertil hørende miljøproblemer.

1991 et virksom heds
fokus på vejområdet

A/S Phønix Contractors
Phønix er stiftet af fabrikant
og senere nationalbankdirek
tør Johs. Lauridsen i 1907.
Udgangspunktet var tagpap-
produktion og cementstøbe
ri.
11927 blev produktsortimen
tet udvidet til også at omfat
te vejmaterialer.
Phønix koncernen beskæfti
ger sig i dag med tag- og byg
gematerialer, vejudbygning,
bygningsentrepriser, miljø,
laboratorieundersøgelser og
udvikling.
Omsætningen er omkring
1,6 mia. kr. og egenkapitalen
Ca. 0,5 mia kr.

Phønix Vej
Phønix Vej består af 6 divi
sioner, Phønix Vej Dan-

mark, Phønix Kemi, et finsk
firma Interbetoni, Phønix
Miljø, Phønix Vejteknik og
Phønix Vej, international.
Phønix Vej’s strategi er at
fastholde og udbygge posi
tionen på det danske marked
og at arbejde mod en inter
nationalisering.
Virksomhedsbesøget omfat
tede en række foredrag om,
hvad Phønix Vej beskæftiger
sig med.
På udviklingssiden blev spe
cielt fremhævet støjsvage be
lægninger, hvor Phønix Vej i
Vestsjællands amtskommu
ne har udlagt en forsøgs
strækning på hovedlandevej
120. Foreløbige undersøgel
ser viser en støjreduktion på
3 dB.

PM-system
Til prioritering, konsekvens
beregning, optimering m.m.
på belægningssiden har Phø
nix Vej udviklet et »Pave-
ment Mangement System«
(PM-system). Systemet er
solgt til 127 kommuner og
regioner i ind- og udlandet.
På en konference i Aachen i
Tyskland fornyligt blev Phø
nix PM-system fremhævet
som det eneste af 27 under
søgte systemer man i dag di
rekte kunne anvende til,
hvad tyskerne kalder »ob
jektbezogene strategie - und
bedarfplanung«.

Miljø
Samtidig med anvendelse og
udviklingen af asfaltproduk
ter følger Phønix miljøkon.

sekvenser heraf. Nye under
søgelser viser, at der ikke
sker udvaskning af farlige
stoffer ved oplagring af
knust asfalt.
Svenske undersøgelser viser,
at dødeligheden og kræftri
sokoen for asfaltarbejdere er
mindre end for en gennem
snitlig svensker.
Derimod er risikoen for
kræft ved arbejde med tjære
1000 gange større end ved ar
bejde med asfalt.
Phønix Miljø har udviklet et
mobilt jordrensningsanlæg,
som kan rense 10 tons svært
forurenet jord i timen.
Jordrensningsanlægget er et
af verdens eneste funktionel
le og mobile rensningsanlæg.
Renseprocessen er forholds
vis enkel og består i en kom
bineret væskeekstraktion og
dampstigning i et lukket
kredsløb.
Direktør Niels Otto Ander
sen afsluttede virksomheds-
besøget med en orientering
om Phønix Vej’s mål og for
ventninger til fremtiden spe
cielt på det internationale
område.

PHØNIX
Pavement Consultants

Overingeniør Svend Pedersen Sønderjyllands Amt kommenterer privatiseringen.
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Status for arbejdet på Storebælt
Dansk Vejtidsskrift bringer med mellemrum en status for Storebælts
aktiviteterne. Her er en status rapport for april.

\—Storebælt

29

østtunnelen
Boringen af jernbanetunne
len under Storebælts Øster-
rende er nu i gang.
Ved udgangen af marts 1991
havde de fire tunnelborema
skiner, »Selandia< og »Da
nia«, der borer fra Sjælland
mod Sprogø, og »Fionia« og
»Jutlandia<, der borer fra
Sprogø mod Sjælland, boret
over 500 meter tunnel, heraf
knap halvdelen i marts må
ned.
De fire TBM’er er stadig un
der indkøring, og entrepre
nøren, MT Group, arbejder
fortsat på at tilpasse og mo
dificere visse funktioner.
Det var TBM’en »Selandia«,
der som den første i slutnin
gen af august 1990 gnavede
sig de første centimeter ind
under Storebælt. I løbet af
efteråret gik boringen med
de tre andre TBM’er i gang
én efter én.
Tunnelen fores med mere
end 60.000 betonelementer,
der boltes sammen til mere
end 8.000 betonringe - 40 cm
tykke og 1,65 meter brede i
boreretningen. Hver ring
vejer ca. 44 ton.
Mere end halvdelen af beto
nelementerne er nu fremstil
let på elementfabrikken på
Halsskov.

Sprogø
Den 40 hektar store Sprogø
er nu vokset til det tredob
belte. I alt fylder »Ny Sprog
ø« 116 hektar - eller 1,16
kvadratkilometer.
»Ny Sprogø« består af ram
perne til henholdsvis Østbro
en og Østtunnelen (mod Øst)
og til Vestbroen mod vest.
Ca. en fjerdedel af »Gammel
Sprogø« inddrages til Store
bælts forbindelsen.

Vestbroen
Der arbejdes nu på alle fire
produktionslinier på Vest-

broentreprenøren European
Storebælt Groups arbejds
plads ved Lindholm i Ny
borg Fjord.
Arbejdspladsen er på størrel
se med 60 fodboidbaner for
at få plads til produktionen
af de op til 7.000 ton tunge
broelementer i beton.
Til den 6,6 kilometer lange
Vestbro præfabrikeres mere
end 300 betonelementer -

sænkekasser, pilleskafter og
brodragere.
Ved udgangen af februar
1991 stod 3 sænkekasser helt
klar til montage på brolini
en. Hertil kommer 8, der er i
forskellige stadier af færdig
gørelse. Der skal i alt præ
fabrikeres 62 sænkekasser.
Af de 62 sæt pilleskafter, der
anbringes oven på sænkekas
serne og som understøtter
brodragerne, er der præfa
brikeret 4 sæt å to stk.
Hver brodrager består af
fem sammenstøbte dele. På
de to produktionslinier for
henholdsvis vej dragere og
jernbanedragere er de første
dragere i forskellige grader
af færdiggørelse. Det var li
nien for Jernbanedragere,
der som den sidste gik i gang
med produktionen i februar.
Der skal støbes to gange 63
dragere.

»Svanen<
Elementerne til Vestbroen
anbringes på deres plads på
brolinien ved hjælp af en
specialbygget kæmpekran,
»Svanen<.
Kæmpekranen ankom fra
Holland til Nyborg i slutnin
gen af januar, og efter en
række vellykkede manøvre-
og løftetests i februar blev
den i slutningen af måneden
afleveret til ESG.
»Svanen» er 74 meter fra top
til bund inklusive en mast til
kommunikationsudstyr øverst
og den har et grundmål på 65

gange 94 meter. Med en løf
teevne på omkring 7.000 ton
er »Svanen« en af verdens
største kranfartøjer.

østbroen:
Det tredie og sidste led af
den faste forbindelse er den
6,8 km. lange Østbro, der
bliver en af verdens største
broer.
Broen får et frit spænd på
1.624 meter. Broen med det
hidtil største frie spænd er
broen over Humber-floden i
England med et frit spænd
på 1.410 meter. Med de
1.624 meter er Østbroen den
første bro i verden, der får et
frit spænd på over en engelsk
mile (1.609 meter¾.
Otte internationale sammen
satte konsortier/enkeltfirmaer
var prækvalificeret til at by
de ved licitationen på broen,
der blev holdt den 18. de
cember 1990. I løbet af før
ste halvår 1991 skrives der
kontrakt.

Landanlæg:
Foruden de tre store anlægs
dele udføres der en lang ræk-

ke arbejder på begge sider af
bæltet med henblik på at for-
binde den nye faste forbin
delse med de eksisterende
vej- og jernbaneanlæg.

Jernbaneteknik:
En af »storentreprenørerne<
på den faste forbindelse er
DSB. DSB står selv for de
jernbanetekniske installatio
ner blandt andet på Vestbro
en og i Østtunnelen. En stor
del af jernbaneteknikken,
der har en værdi af ca. 1,4
milliarder kroner udføres i
underentreprise. DSB er nu
gået i gang med jernbanetek
nikken, i første omgang på
Sjællands-siden.

TRAFIKSIKKER MILJØ
Bilspærre, cykelchikaner, trafiksluser,
vridbomme, låger og meget andet.
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Kursusaktiviteter er ikke no
get nyt, men hvordan adskil
ler nutidens kurser sig fra da
tidens, når vi ser bort fra pri
serne?
For 50 år siden holdt Tekno
logisk Institut (TI) kursus for
vejmænd efter samråd med
Amtsvej i nspe k tørforeningen
og Stads- og Havneingeniør
foreningen. I dag har vejsek
toren sit eget samarbejdsor
gan for efteruddannelse
VEJ-EU, der ledes af en be
styrelse med repræsentanter
fra vej bestyrelserne, entre
prenørerne, rådgivende inge
niører og uddannelsesinstitu
tionerne.
TI’s kurser gik ud på at dyg
tiggøre folk til at udfylde en
stilling, mens VEJ-EU nu
sigter på dygtiggørelse i spe
cifikke funktioner. Derfor
henvender VEJ-EU sig ikke
specielt til vejmænd; men
kurser for vejteknikere tilret
telægges ofte således, at
Vejmænd/vejformænd kan
have udbytte af dem.
Skoleuddannelsens forbed
ring i løbet af 50 år reducerer
i nogen grad behovet for ele
mentær uddannelse; men til
gengæld betyder teknikkens
hurtige udvikling, at arbejds
områder ændres, og at be
hovet for efteruddannelse
øges.
Disse forhold afspejles i kur
sernes indhold. I 1941 var
regning på programmet lige
som almindelig betonlære og
iøvrigt de fleste sider af vejes
anlæg og vedligeholdelse.
Hvad der ikke var med, men
som udbydes i VEJ-FU’s
forårsprogram 1991 er:

- Afsætning og instrument-
lære

- Komprimeringsteknik
- Vejmaskiner
Hvad endelig angår under
visningsformens ændringer,
er det vist tilstrækkeligt af ci
tere fra 1941: »Der vil især/i-
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KURSUS FOR VEJMÆND

Fra Teknologisk Institut har Dansk Vejtidsskrift modtaget Program
for Institutets Undervisning i 1941—42. Af særlig Interesse for Tidsskrif
tet er det Kursus for Vejmænd, der afholdes som Dagundervisning i Tiden
fra 26. Januar til 14. Februar 1942. Om dette Kursus meddeler Undervis
ningsplanen:

Kursus for Vejmænd.
(Fra 26. Januar til 14. Februar 1942.),

Efter Samraad med Amtsvejinspektørforeningen og Stads- og Havne
ingeniørforeningen afholder Teknologisk Institut i ovennævnte Dage
Kursus for Vejmænd. Kursuset omfatter følgende Fag:
1. II e gn i n g. Herunder Areallieregning og Rumfangsberegning, med

særligt Henblik paa Beregning af Jord- og Materialemængder.
2. Opstilling af Lonningsregnskaber, Udregning af

A k k o r d e r og Benyttelse af Priskuranter.
3. Opmaaling og Nivellering. Brug af Maalebaand, Landmaaler

stokke og Vinkelspejl m. v., Miring, Afsætning af Kurver, Brug af Ni
vellerinstrument til Afsætninger og Bestemmelse af Faldforhold.

4. Motor I æ r e. Undervisningen vil mest bestaa i Demonstrationer af
Benzin-, Glødehoved- og Dieselmotorer samt af Traktorer og andre
motordrevne Vejarhejdsmaskiner.

5. A I m i n d e lig B et o n læ r e. Herunder navnlig Materiallære, Blan
(lingsforhold og Støbning m. v.

6. Kloakanlæg og Afvandingsarbej der.
7. Nyanlæg og Vedligeholdelse at Veje. Anlæg at nye og

Udvidelse af eksisterende Veje, Grundundersøgelse .Jordtransport,
Regulering, Anbringelse at Vejbefæstelse, Vejniaterialer og Tromling.
Behandling at eksisterende Veje, Makadamisering, Brolægning, An
vendelse af Tjære og Asfalt til Istandsættelse og Vedligeholdelse, Ma
skiner til Spredning at Tjære og Asfalt m. v.

Undervisningen vil foregaa, dels som Foredrag, dels som øvelser, lige
som (ler i særlige Timer vil blive givet Deltagerne Lejlighed til at stille
F o r’es p0 rgsl er.

Prisen for et Kursus er K r. 75,00. Det anbetales Deltagerne forud at
anskaffe sig den af Instituttet udgivne »Formandsbogen<, Elevpris: Kr.
3,50 og uMotorbogen(, pt. udsolgt.

- De offentlige veje og de
res naboer.

- Vej beplantning
- Varsling af glat føre
- Afmærkning af vej arbej

der
Fælles emner for 1941 og
1991 er bl.a.:

ge Timer blive givet Delta
gerne Lejlighed til at stille
Forespørgsler«.

GeSe
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»Forhistorien«
Under udførelse af vejarbej
der i Kastrup Lufthavn viste
stikprøvekontroller på grus
bærelagene at komprimerin
gen af bundsikringen konse
kvent var under minimums
kravene og under entrepre
nørens egne målinger, me
dens det stabile gruslag gene
relt overholdt komprime
ringskravene.
Rambøll & Hannemann som
stod for projektet og tilsyn
skønnede, støttet af entre
prenøren Alex I. Hansen &
Søn A/S, at der måtte fore
ligge en fejl. Efter sammen
lignende målinger mellem
entreprenørens og Dansk
Vejteknologi’s isotopudstyr,

begge af typen Troxier 3440,
rettedes opmærksomheden
mod »Iedningsgraveffek
ten<(, idet stikprøvemålinger
ne på bundsikringsgruset var
udført i huller i det allerede
udlagte stabilgrus.
Støttet af bygherren Køben
havns Lufthavn A/S blev der
herefter gennemført en for
søgsrække, hvor der efter
hånden opbyggedes grusvol
de tættere og tættere på son
den. Måleresultaterne viste,
at der ud over den forvente
de effekt på vandindholdsbe
stemmelsen også var en ef
fekt på våddensiteten.
Da forsøgsresultaterne var i
modstrid med Statens Vejla
boratoriums anvisninger,

rettede Dansk Vejteknologi
og Rambøll & Hannemann
henvendelse til Statens Vejla
boratorium om en nøjere un
dersøgelse af problemet.

Måleprincip.
Fra begyndelsen af 1984 har
isotopmålinger rutinemæs
sigt været anvendt til bestem
melse af komprimeringsgrad
ved jord- og grusarbejder.
Isotopudstyret er i stand til
at bestemme jordens vand
indhold ud fra mængden af
»langsomme«, reflekterede
neutroner, og våddensiteten
fra dæmpningen af gamma
stråling fra en nedpresset kil
de. På basis af disse resulta
ter kan tørdensiteten og der-

med komprimeringsgraden i
forhold til referenceværdi
bestemmes.

»Ledningsgrav-effekt«
Det er almindeligt kendt, at
måleudstyret er påvirkeligt
af omgivelserne. Måleudsty
rets følsomhed over for faste
genstande over måleniveau
kaldes »ledningsgrav-effekt<.
I målemetoden kræves der
for at der er foretaget en ka
librering, »standardtælling«
på målestedet, hvorved lokal
baggrundsstråling elimine
res. Skal »ledningsgrav
effekt« ungås, må der ikke
forefindes faste genstande
inden for en afstand af 0,6
meter fra siderne og 0,25 me
ter fra endefladerne af udsty
ret under målingen, og speci
elt skal afstanden til andre
radioaktive kilder være
mindst 10 meter. Overholdes
disse regler fås korrekte vær
dier.
Ved retablering af lednings
grave er komprimeringskon
trol nede i graven under ind-
bygningen specielt væsentlig,
for at undgå efterfølgende
differenssætninger. Der er
derfor i måleudstyret indført
en mulighed for korrektion
af den fejl der opstår på
vandindholdsmålingen som

»Lednrngsgrav-effekt((
på isotopmålinger
Af afdelingsingeniør Steen Lekso Vejdirektoratet, Statens Vejlabora.
torium og afdelingsleder Jens Anker Jaquet, Rambøll & Hannemann,
og Hans Chr. Korsgaard, Dansk Vejteknologi.

Den nye serie isotopsonder, Troxier 3440, opfylder ikke alle specifika
tioner i Troxier’s medfølgende brugervejledning. Udstyret giver såle
des fejlagtige værdier ved komprimeringskontrol nede i Iedningsgra
veeller i prøvehuller. Ved almindelig komprimeringskontrol på plane
overflader i niveau, er udstyret dog fortsat anvenligt, og fejlen i led
ningsgrave kan elimineres ved anvendelse af en blyafskærmning.

Dansk
Vejforening

Den danske Vejdag
Fredag den 17. maj kl. 9.00 - 15.45 i Bella Center, København,
afholder Dansk Vejforening »Den danske Vejdag« med emnerne:

- øresundsregionen som skandinavisk kraftcenter

- Ny vejpian for Danmark ind i det næste årtusinde

Program, nærmere oplysninger samt tilmelding hos:

Dansk Vejforening, Rentemestervej 23, 2400 København NV
Tlf. 31106988. Fax. 31861133
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følge af »ledningsgraveffek
ten.

Førsog på Statens Vejlabora
torium
Ledningsgraveffekten på iso
topsonder af typen Troxier
3440 og sondernes mulighe
der for at korrigere for ef
fekten, er blevet verificeret
gennem et måleprogram på
Statens Vejlaboratorium.
Målingerne er udført som
transmissionsmålinger med
nedpresset kilde til en måle-
dybde af 0,15 meter i enskor
net bundsikringsgrus. Usik
kerhed fra flytning af sonden
fra måling til måling er und
gået, ved at holde målestedet
fast og i stedet successivt at
opbygge »ledningsgraven«
omkring målestedet. For at
lette dette arbejde, blev der i
stedet for grus anvendt be
tonblokke af Leca-beton,
men resultatet blev afslut
ningsvis efterprøvet med
grus. Et statistisk pålideligt
datamateriale blev opnået
ved at gentage alle målinger
ne 7 gange og beregne mid
delværdier. Med betonblok
kene er successivt opbygget
vægge på begge sider af son
den i afstande på 0,6 m, 0,4
m, 0,25 m, 0,15 m, og 0 m
(= kontakt mellem beton og
sonde). Princippet i måleop
stillingen fremgår af foto
fig. I.
Udgangspunktet for vurde
ringerne er værdien der op
nås på en plan komprimeret
grusoverflade. Den registre
rede afvigelse eller »fejl< er
sat i relation til materialets
Standard Proctorværdi på
1810 kg/m3,således at effek
ten på den målte komprime
ringsgrad direkte kan aflæ
ses.
Resultatet af målingerne
mellem betonblokkene frem
går af skemaet fig. 2.
Efterfølgende er forsøget
med en afstand på 0,15 me
ter til væggene gentaget, idet
betonblokkene er erstattet af
komprimeret grus af samme
type, som det der blev målt
på. Opstillingen fremgår af

fig. 3 og resultatet af fig. 4.
Dette forsøg viste, at det høj
ere vandindhold i gruset gi
ver en større »fejl på vand
indholdsmålingen, men sam
tidig iagttages også en større
afvigelse på våddensiteten.

Trench-offset funktionen
Mellem de opbyggede vægge
af grus blev det derefter af
prøvet i hvor stor udstræk
ning den indbyggede Trench
offset funktion var i stand til
at korrigere »fejlen. Der
blev efter brugervej ledningen
foretaget en måletælling på
referenceblokken placeret
mellem væggene, og den
fundne offset-faktor blev

Afstand til Våddensitet “Fejl” på Vandindhold “Fejl” på Total “fejl”
betonvægge våddensitet vandindhold

m % St.P kg/Ifl3 % St.P % St.P.

æ 1769 — 61 — —

0,6 1767 0,1 64 0,2 0,3
0,4 1762 0,4 64 0,2 0,6
0,25 1750 1,0 68 0,4 1,4
0,15 1733 2,0 79 1,0 3,0
0,0 1688 4,5 120 3,2 7,7

Fig. 2. Forsøg mellem betonblokke på Statens Vejlaboratorium med Troxler 3440.

De angivne værdier er middel af 7 stk. målinger.
indlæst i registret, hvorefter
der blev foretaget en fornyet

I ,— Vandfast krydsfiner måling. Resultatet er medta

I get på fig. 4. Som det ses har
E j Trenchoffset funktionenin

ten, medens der er sket en

I I Måledybde l5Omm overkorrektion på vandind
I holdet således at komprime

750 5230 150 750 (mm)
r ringsgraden skønnes 0,6 %

større, end den i virkelighe
Afsksrmnlng med bly “sten 22OxllOxSOmm. den er.

Fig. 3. Måling mellem grusvolde og blvafskærmning.
Forsøg med Troxier 3411
Statens Vejlaboratoriums

Ingen Leca-beton i Grus i Trench off—
grusvægge afstand afstand set og grus

i afstand
0,15 m 0,15 m 0,15 m

Våddensitet kg/m3 1769 1733 1722 1727

“Fejl” på 2,6 2,3
våddensitet * St.P. - 2,0

Vandindhold kg/is3 61 79 104 50

“Fejl” på — 1,0 2,4 —0,6
vandindhold % St.P.

Totalfejl * St.P. — 3,0 5,0 1,7

Fig. 4. Forskel i effekt fra Leca-beton og grus på Troxler 3440, samt virkning af Trench
offset funktionen.

Fig. 1. Måling mellem betonblokke afstand 0,15 m.
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Regionaliboratorium i Skan
derborg har med et enkelt pi
lotforsøg undersøgt, om ef
fekten på våddensiteten også
forekommer med den gamle
model Troxler 3411, hvor
overbygningen er formstøbt
aluminium. Forsøget blev
foretaget op mod en enkelt 7
cm betonflise. Resultatet
fremgår af fig. 5. Ved at
sammenligne med fig. 2 kan

det ses, at effekten på vand
indholdsmålingen er af sam
me størrelsesorden, medens
effekten på våddensiteten er
under 25 Vo af fejlen med
Troxler 3440.
Sonden Troxler 3411 rum
mer ikke en Trench-offset
funktion, men ved at udføre
en måling på standardblok
ken er det muligt, at bestem
me en Moisture Correction

faktor der kan indlæses i
sonden. Resultatet af målin
ger efter denne procedure er
medtaget nederst på fig. 5.
Ved vurderingen af resultatet
bør bemærkes, at dette pilot-
forsøg blev udført med en
keltbestemmelser og yderme
re, at måleproceduren med
korrektion indebærer, at
sonden flyttes mellem hver
måling. De iagttagede afvi

gelser efter korrektionen er
så små, at konklusionen på
dette pilotforsøg med Trox
ler 3411 må være, at fejlene
er af en størrelsesorden der
ligger inden for det forvente-
lige.

Forøget afskærmning af
Troxier 3440
For at klarlægge årsagen til
Troxler 3440 sondens større
»ledningsgrav-effekt< har
Statens Vej laboratorium
foretaget forsøg, hvor der er
placeret en blykappe om
kring sondens detektordel.
Resultatet af disse forsøg
fremgår af fig. 6. Af figuren
ses at anvendelse af den ind
byggede Trench-offset funk
tion i forbindelse med en
øget afskærmning synes at
kunne løse problemet. At det
er et afskærmningsproblem
er bekræftet fra Troxler i
USA. Statens Vej laboratori
ums eksemplar af 3440 har
været hos importfirmaet T.
F. Trading og fået monteret
en indvendig skærm. Efter
følgende målinger synes dog
at vise, at denne afskærm
ning er utilstrækkelig.

Konklusion
Med den viden vi har i øje
blikket må konkluderes, at
isotopsonder af typen Trox
ler 3440 giver en ensidig for
lav komprimeringsgrad, når
der måles nede i ledningsgra
ve eller prøvehuller, med
mindre de almindelige af
standsregler overholdes eller
der anvendes en udvendig
blyafskærmning. Sonderne
måler fortsat korrekt ved
målinger i niveau.
Der afventes et udspil fra
Troxler til en løsning, som
kunne være en aftagelig ud
vendig blykappe, som mon
teres når sonden anvendes i
Iedningsgrave. Derved bibe
holdes et let udstyr når der
måles på terræn. Indtil en
løsning er fundet må målere
sultater vurderes med forbe
hold.

Afstand til Våddensitet “Fejl” på Vandindhold ‘Fejl” på Total”fejl”
beton Våddensitet Vandindhold

5 kg/m3 % St.P kg/m3 % St.P % St.P

1660 — 194 — —

0,15 1651 0,5 205 0,6 1,1
0 1646 0,8 256 3,4 4,2

0,15* 1680 —1,1 193 —0,1 —1,2
0* 1688 —1,5 221 +1,5 0

) Brug af Moisture Correction.

Fig. 5. Måling mod 7cm betonflise med Troxier 3411, udført som enkeltværdier i
Skanderborg.

Våddensitet “Fejl” på Vandindhold “Fejl” på Total”fejl”
våddensitet vandindhold

kg/m3 % St.P kg/in3 St.P. St.P.

Ingen grusvægge 1854 — 94 - -

Afstand 0,15 m til 1815 2,2 155 3,4 5,6
grus

Afstand 0,15 m til 1852 0,1 172 4,3 4,4
grus + blyaf skær—
ming

1853 0,0 100 0,3 0,3
Afstand 0,15 m til
grus + b1yafskæru—
ning + Trenoh-off
set

Fig. 6. Forsøg med blyafskærmning af Troxier 3440.

i SERVODAN Minilux type 35-093 med
spareindstilling
• Stor el-energibesparelse
• Lave installationsomkostninger
I Små dimensioner — kun 35 mm modul
• Trinløs indjustering

DELYSNINGSKONTROL
Servodan A/S . Stenager 5 6400 Sønderborg Telefon 74424726



Af G. Bäckström Nielsen.

I rækken af AVF-seminarer
afholdtes i marts måned et
seminar for amternes ma
skinsektioner.
Formålet med disse semina
rer er at etablere en intern vi
dereformidling og erfarings
udveksling, på grundlag af
debatoplæg fra dels interne
indledere dels udefra kom
mende specialister.
Der var deltagere fra 12 af
landets 14 amter, hvilket gav
et godt panel for denne erfa
ringsudveksling.
Fra firmaet Texaco gav inge
niør Niels Lassen en grundig
gennemgang af området,
smøreolie og fedt, specielt
for de køretøj sgrupper som
amterne typisk råder over,
og man fik et godt indtryk af
hvor komplekst et område
der er tale om, og hvor vig
tigt det er at vælge de rigtige
produkter, og dermed ned
sætte risiko for nedslidning
før tid. Man kom bl.a. ind
på det uheldige i at visse fir

maer foreskriver deres egne
helt specielle olieprodukter
på deres materiel, for at ga
rantiforpligtelse er gælden
de, det medfører højere pris
på produktet, samt at man
må lagerføre flere oliepro
dukter af næsten samme ty
pe. Denne garantiunddragel
se har dog ikke været ultima
tiv i prøvesager.
Firmaet Michelin gennemgik
ved salgschef Willy Sørensen
samt Carl Nielsen, et andet
komplekst specialområde,
nemlig valg af dæktyper,
hvor man stort set havde
skræddersyede modeller til
ethvert køretøj, og til enhver
opgave ud fra hvilke funkti
onskrav man kunne stille.
Jørgen Stenholt, Viborg
Amt redegjorde for hvorle
des man i Viborg Amt, ved
hjælp af EDB-programmer
styrede vedligeholdelsen af
maskinparken, et tiltag som
også pågår i andre amtskom
muner, men man savnede

koordinering af videreudvik
lingen, og konkluderede at
amterne snarest bør nedsætte
en arbejdsgruppe, som kan
koordinere udbygning af et
maskinstyringssystem, som
tilgodeser ønsket om en ef
fektiv vedligeholdelse og stv
ring af maskinparken, samti
dig med at man sikrer sig det
bedste grundlag for
investerings- og indkobspoli
tik.
Til slut redegjorde indkøbs
koordinator Torkil Bjørn-
bak for hvorledes man kan
udnytte stordriftsfordelen i
sin indkøbspolitik, ved ind
hentning af tilbud, licitatio
ner, oprettelse af indkøbska
taloger m.m.
Bjørnbaks indlæg bringes på
næste side.

Àrsmødet afholdes i år i
Fyns Amt fra søndag den 2.
juni til tirsdag den 4. juni.
Om søndagen er der som
sædvanligt generalforsam
ling.
Mandag er forbeholdt de
faglige foredrag, hvor man i
år går over til en ny form, så
ledes at man om formidda
gen er opdelt i 2 grupper,
hvor man i den ene beskæfti
ger sig med emner indenfor
anlægs- og driftsområdet, og
i den anden med færdselsre
gulerende foranstaltninger.

Om eftermiddagen mødes
man i plenum.
Programmet for årsmødet
vil blive udsendt med indby
delsen.
Tirsdag er der besigtigelses
tur i værtsamtet.
Deltagerne skal bo på
kursuscentret Christiansmin
de, der ligger naturskønt lige
i skovkanten ned til det idyl
liske Svendborgsund.
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AVF-seminar om maskiner
Avf

Dansk
Amtsvejingeniør
forening

AVF’s årsmøde 1991
2.4 juni i Svendborg AGRIA 5600

Motorslåmaskine med
hydraulisk drift
og styring.
Også:
Fejemaskine
Slagleklipper
Rotorklipper

ENEMARK
GRUPPEN
Servce overalt

i Danmark

Lyngager 11 Arrsøvej 20 Højbyvej 11
2600 Glostrup 8340 Risskov 5260 Odense
42966677 86176577 65958088
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INDKØBSPOLITIK
- Udgiftsminimering contra decentralisering

På seminar om maskiner fornylig, leverede kontorchef Torkil Bjørn-
bak, Storstrøms Amt følgende indlæg om indkøbspolitik.

I disse år debatteres det of
fentliges udgifter til stadig
hed under devisen: der skal
»spares<, udgifterne skal mi
nimeres. Et andet tema i den
offentlige debat er, at det of
fentliges beslutninger og an
svar skal decentraliseres, be
slutninger skal lægges ud til
de enkelte offentlige organer
og institutioner.
Denne debat finder også
sted, når talen falder på det
offentliges indkøb; og især
på dette område gælder det,
at der her i virkeligheden er
tale om to temaer med mod
sat rettede tendenser.
Det er svært at »minimere
udgifterne< og samtidigt
overlade »beslutninger og
ansvar til de enkelte offentli
ge instutitioner<(
At minimere udgifterne ved
indkøb optimalt, vil kræve,
- at der anvendes forret

ningsmæssige principper,
- at man ikke favoriserer

det lokale område, hvis
det er fordyrende,

- at indkøb foretages pro
fessionelt,

- at indkøb varetages af
fuldtidsindkøbere.

Dette er forhold, der alle
peger imod en CENTRALI
SERING.
Men hvad hjælper det, når vi
skal decentralisere og i øvrigt
mener det er rigtigt at de
centralisere?
Decentralisering på indkøbs
området er karakteriseret
ved,
- at institutionerne får be

vilget en »Pose penge« til
selvforvaltning,

- at dette ofte fører til for
dyrende »Hovsa-indkøb«
og favoriseringen af loka
le leverandører også hvor

dette ikke giver det billig
ste indkøb,

- at indkøb ikke foretages
af faste indkøbere, men
af medarbejdere, der kun
beskæftiger sig med ind
køb som et bijob.

Hvorledes kan nu det dilem
ma løses, at man gerne både
vil decentralisere og søge ud
gifterne minimeret.

Hvorledes løser vi dilemmaet
i Storstrøms amt?
I Storstrøms amt har der i de
sidste seks år været en meget
stærk tendens til decentrali
sering, men vi har søgt at lø
se dilemmaet på følgende
måde.
Vi har for det første formu
leret en INDKØBSPOLI
TIK, der fastlægger en ræk
ke grundlæggende og princi
pielle retningslinier, der skal
følges når der foretages ind
køb til amtet.
I indkøbspolitikken er det
fastslået, at indkøb foretages
ud fra det hovedsynspunkt,
at amtet køber for meget be
tydelige beløb og derfor har
mulighed for at opnå økono
miske fordele ved at tilrette
lægge indkøbene således, at
amtet betragtes som én stor
kunde.
Dette sker ikke ved en cen
tralisering af indkøbsfunkti
onen, men gennem en sam
ordning af indkøbene. Et så
dant koordineret decentralt
indkøbssystem med tilhøren
de aftaler, står til rådighed
for alle, der indkober på am
tets vegne. Samordningen
sker således, at indkøbene
nok foretages af den enkelte
forvaltning/institution, men
at der gennemføres et samar
bejde mellem disse, formid

let gennem INDKØBS
KOORDINERINGEN.

Forretningsmæssige princip
per
Indkøb til amtet af såvel va
rer som tjeneste- og service
ydelser foretages ud fra for
retningsmæssige principper,
hvor det er foreneligt med
amtets servicefunktion. Det
betyder at konkurrencedyg
tighed og lønsomhed lægges
til grund ved alle indkøb.
Alle, der indkøber på amtets
vegne skal derfor tilstræbe
de bedst mulige indkøbsbe
tingelser. Dette skal ikke
vurderes alene efter pris,
men tillige efter kvalitet, ser
vice, leveringstid og leve
ringsbetingelser.
Så vidt muligt skal et langsig
tet samarbejde med de enkel
te leverandører tilstræbes.
Det er dog ikke i strid med
amtets indkøbspolitik, at
småindkøb og indkøb der
sker i behandlingsmæssigt
øjemed sker i lokalområdet.

Danske varer
Produceres en vare i Dan
mark, bør der gives en eller
flere danske leverandører lej
lighed til at afgive tilbud.
Dog skal gældende EF
direktiver overholdes. Ved
EF-udbud skal det normalt
kræves, at tilbud afgives på
dansk, samt at beskrivelser
og vejledning skal være på
dansk.

Indenamtskøb
Ved indkøb og i forbindelse
med indgåelse af indkøbsaf
taler bør det undersøges, om
det er muligt at dække be
hovet med konkurrencedyg

tige varer og ydelser inden
for amternes grænser.
Ud fra et erhvervspolitisk
sigte søges der indgået udvik
lingsaftaler med produkti
ons- og leverandørvirksom
heder i amtet. Amtet ønsker
herved at støtte virksomhe
der, der på basis af stabil af
sætning til amtet, kan foreta
ge en produktudvikling, der
kan komme både amtet og
den enkelte virksomhed til
gode.

Tilbudsindhentning og licita
tion
Forud for indgåelse af ind
købsaftaler eller aftaler om
løbende leverancer sker en
tilbudsindhentning, men ik
ke nogen licitation, hvor det
te ikke direkte er krævet i
lovgivningen (bygge- og an
lægsområdet og i visse tilfæl
de ved EF-udbud).

Indkøbskoordinering
Vi har i overensstemmelse
med indkobspolitikken eta
bleret en INDKØBSKOOR
DINERING, der administra
tivt er henlagt under fælles-
forvaltningen og forestås af
en indkøbskoordinator, der
har stabsfunktion med refe
rence til amtsdirektoren.
Indkøbskoordineringen sker
i overensstemmelse med de
retningslinier, der af amtsrå
det fastsættes for indkøb.
For at fremme og bearbejde
fælles indkøbsspørgsmål er
der nedsat en indkøbskoor
dineringsgruppe med repræ
sentanter fra de forskellige
forvaltnings- og institutions
områder. Indkøbskoordina
tor er formand for indkøbs
koordineringsgruppen.
Indkøbskoordineringsgrup
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pen kan nedsætte ad hoc
grupper til at bearbejde og
behandle indkøbsfaglige
spørgsmål inden for forskel
lige vareområder.

Indkøbsinstrumenter
Vi har endelig udformet for
skellige INDKØBSINSTRU
MENTER, der kan hjælpe
den enkelte instutition i ind
købssituationen.

Indkøbsaftaler
Fælles indkøbsaftaler udar
bejdes således, at disse som
hovedregel kan bruges af alle
amtets forvaltninger og insti
tutioner. Aftalerne benyttes,
med mindre der kan opnås
tilsvarende eller bedre vilkår
til anden side.
Opnåede rabatter tilfalder
den indkøbende forvalt
ning/institution, såfremt der
ikke er aftalt andet.

Indkøbskatalog
lndkøbskoordineringen har
sammen med indkøbskoor
dineringen udarbejdet et ind
købskatalog, der ud over
indkøbsmæssige oplysninger

af generel interesse, indehol
der en oversigt over, hvilke
firmaer amtet har indgået af
taler med og hvad disse afta
ler nærmere går ud på.

Lidt om EF-reglerne på ind
købsområdet
EF har i en række direktiver
fastlagt retningslinier og reg
ler for hvorledes det offentli
ge skal forholde sig ved ind
gåelse af indkøbsaftaler over
en vis størrelse. Ved alle af
taler over ca. 1.600.000,- kr.
skal der således foretages
EF-udbud, d.v.s. der skal
foretages udbud, der skal of
fentliggøres i Supplement til
EF-tidende.
Disse regler er gennemført i
dansk lovgivning senest ved
L. 366 af 8. juni 1990 og er
således gældende dansk ret,
d.v.s. reglerne skal følges.
Der henvises i øvrigt til reg
lerne, som nærmere er be
skrevet i bl.a. Statens Ind
købs cirkulære af 13. nov.
1989, der indeholder EF-
rådets direktiv vedr, offentli
ge indkøb.
EF har endvidere vedtaget et

kontroldirektiv, der indehol
der ret skrappe sanktioner,
hvis en offentlig institution
overtræder reglerne. Direk
tivet, der er trådt i kraft d. 1.
januar 1991, indeholder såle
des bestemmelser om, at
Kommissionen på grundlag
af en klage kan indbringe
overtrædelser af reglerne for
EF-domstolen.
Hvis domstolen finder at
indkøbsdirektivet er over
trådt kan den, dels suspende
re udbudsproceduren, dels
annullere ulovlige beslutnin
ger, herunder fjerne diskri
minerende økonomiske eller
tekniske specifikationer.
Domstolen kan endelig til-
kende erstatning til de by
dende virksomheder, der kan
dokumentere tab på grund af
overtrædelsen.
Disse forhold gør, at amter
ne i fremtiden bør sikre sig at
bestemmelserne i indkøbsdi
rektivet virkelig overholdes,
Det kan f.eks. ske ved, at der
udarbejdes klare retningslini
er for, hvorledes de enkelte
institutioner og afdelinger
under amterne skal forholde

sig i indkøbssager, hvor afta
len overstiger den gældende
tærskelværdi på 1.600.000,-
kr.

Afslutning
Lad mig afslutningsvis sige,
at såvel amternes økonomisk
trængte situation som de nye
EF-regler bør anspore til, at
indkøb ikke længere er no
get, der kan foretages med
venstre hånd, men betragtes
som en vigtig del af amternes
funktion, som man ofrer
mest mulig opmærksomhed.

Trafikudviklingen 1989-1990

år jan. feb. marts apnl maj juni juli aug. sept. okt. nov. dec. hele
året

1954 8t 89 92 97 193 108 115 115 t06 104 101 90 100

1985 81 913 92 101 109 116 120 120 112 113 105 98 105

1986 92 95 101 103 114 119 125 123 115 116 110 103 110

1987 93 104 103 111 119 127 129 129 123 123 117 111 116

1988 105 112 117 119 127 133 132 132 127 124 122 115 122

1959 111 118 121 123 130 137 134 136 131 128 126 114 126

1990 113 121 125 125 132 138 141 143 134 133 130 116 129

+2% +3% ÷3% +2% +2% +1% +5% ÷5% +2% +4% +3% ÷2% 3%

Biltrafikken steg i december måned 2% iforhold til december
1989. For hele 1990 er biltrafikken steget 3%. Det er samme
stigningstakt som i 1989.

år jan. feb. marts april maj juni juli aug sept. okt. nov. dec. hele
året

1984 55 65 79 100 130 125 121 153 120 100 87 61 100

1985 39 50 67 90 110 130 113 140 118 96 75 51 90

1986 48 46 59 93 113 127 117 128 117 102 86 60 91

1887 - . 115 115 110 127 120 94 85 75 90)

1988 74 68 89 113 133 147 117 150 145 112 99 76 110

t989 73 72 79 97 133 149 116 135 133 104 92 58 103

1990 69 77 95 100 142 131 114 151 118 109 99 63 106

—5% +7% ÷20% +3% +7% 12% -2% +12% -11% +5% +8% +8% +2%

C’ykel/knallerttrafikken steg 8% i december. På årsbasis er
cykel/knallerttrafikken steget 2% fra 1989 til 1990.

Kilde: Vejdirektoratet. Ej

Biltrafik: Cykellknallerttrafik:

Indeks 100 = gns. måned i 1984. Indeks 100 = jns. måned i 1984.
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Hydrostatisk nivellement
At Niels Andersen, geodæt, Kort- og Matrikelstyrelsen.

Højdemåling over vand er
svært
Enhver elev i folkeskolen
kender princippet om for
bundne kar, nemlig at van
det vil stille sig i samme høj
de i de to kar. Det er vel
kendt at en murer bruger en
vandfyldt slange til afsæt
ning af et husfundament el
ler til at finde tagrendes rette
hældning. Det er imidlertid
nok mere overraskende for
de fleste, at metoden finder
anvendelse inden for moder
ne geodætisk højdeopmåling
- og at den over vand er det
mest præcise man kender.
Danmark er spundet ind i en
række grundlæggende geo
dætiske net (højde-, triangu
lations- og tyngdenet), der
hviler på direkte fysiske
punkter jævnt fordelt over
hele landet. Disse net danner
sammen med de matrikulære
net grundlaget for næsten al
anden opmåling i Danmark.
Derfor er det af stor betyd
ning for samfundet, at disse
net vedligeholdes og forbed
res til nutidens nøjagtig
hedskrav.
Et tilbagevendende problem
i høj demåling (nivellement)
er krydsning af større vand-
arealer som for eksempel vo

rebæIt

re bælter. Selv ved anven
delse af avancerede optiske
og laserbaserede instrumen
ter eller de nyeste satellitter
er man ikke i stand til at op
nå den nøjagtighed, der ni
velleres med over land. Det
skyldes hovedsageligt refrak
tion (d.v.s. lysets brydning i
luftiag) og utilstrækkelig in
formation om tyngdekraften
over vandområderne.
Danmark er et ø-rige, men
skal naturligvis have et sam
menhængende høj denet. Det
kan opnås med hydrostatiske
nivellementer.

Oldgammel metode er bedst.
Et hydrostatisk nivellement
er i al enkelthed en måling af
højdeforskellen mellem to
veldefinerede punkter ved
hjælp af en væskefyldt og
luftboblefri slange. Højden
af vandoverfladerne i de to
ender af slangen eller røret
måles i forhold til de givne
punkter, samtidig med at
man registrerer det atmosfæ
riske tryk lige over vand
overfladerne og temperatu
ren langs røret.
Der skal nemlig korrigeres
for trykforskellen - ellers vil
systemet blot fungere som et
differensbarometer, og man

På Sprogø og i Halsskov er tunnelboremaskinerne i fuld gang med at
arbejde sig ned under østerrenden i Storebælt. Når de mødes er det
naturligvis vigtigt at dette sker præcist uden nogen nævneværdig
højdeforskel.
Men indføringerne til tunnelerne er adskilt af flere kilometer med
vand, og det er ingen let opgave at bestemme højdeforskellen nøjag
tigt over så stort et vandareal. Selv med avancerede optiske og satel
litbaserede metoder er usikkerheden i centimeterstørrelsen.
For at give det bedste udgangspunkt til styringen af boremaskinerne
besluttede A/S Storebæltsforbindelsen derfor at udnytte Kort- og
Matrikelstyrelsens nyudviklede system til hydrostatisk nivellement,
der bygger på princippet om forbundne kar.
Dette system giver nemlig højdeforskellen med en nøjagtighed på un
der én milimeter over flere kilometers længde.

L

Det automatiske registreringssystem koblet til nivellements
røret i målehytten ved Halsskov Fcergehavn.
Her måles vandoverfladen, trykket og temperaturen automa
tisk.
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skal tage hensyn til tempera
turen langs røret, idet væ
sken ikke fylder lige meget
ved forskellige temperaturer.
Først efter korrektionerne
ved men, at vandoverflader
ne vil stå i samme højde, så
koten (d.v.s. højden af et
fikspunkt) kan overføres.
Det kan undre, at man i vo
res højteknologiske verden
stadig anvender en metode,
der var kendt allerede da fa
raoerne lod pyramiderne byg
ge i Ægypten, men metoden
er den bedste. Målinger vi
ser, at det hydrostatiske ni
vellement er 10-100 gange
mere nøjagtigt end alle kend
te metoder til overførelse af
koter over større vandarea
ler.
Det mest realistiske alterna
tiv til et hydrostatisk nivelle
ment er en satellit-baseret
opmåling med GPS-systemet
(General Positioning Sy
stem). Over Store Bælt kan
det i bedste fald give en nøj
agtighed på et par centimeter
på højdeforskellen, mens et
hydrostatisk nivellement vil
levere højdeforskellen bedre
end én milimeter - over en
strækning på ca. 18 kilome
ter.

Danmarks vipning skal må
les
Under den sidste istid for ca.
10.000 år siden blev Dan
mark trykket ned på grund
af isens vægt. De istyngede
områder er endnu i dag ikke
færdige med at rette sig op,
så blandt andet derfor har vi
en vipning af Danmark set i
forhold til middelvandstan
den i havet på ca. én millime
ter om året, således at Nord
jylland hæver sig og Sønder
jylland synker.
Ved en nøjagtig sammenføj
ning af referencenettene og
en genmåling af disse ved
nivellement kan den sekulare
bevægelse af landet bestem
mes.
Da de danske referencenet
udgør en del af de europæis
ke net, vil det også være et
bidrag til en bedre forståelse

af den eustatiske hævning.
Middelvandstanden stiger
ca. én millimeter pr. år, og
her er det vigtigt at kunne
sammenligne vandstansregi
streringer i forskellige havne.
Disse forsknings- og sam
fundsmæssige aspekter er
anerkendt af Science, et or
gan under EF-kommissionen
som yder støtte til nyudvik
ling af metoder og forsk
ningsprojekter. Betingelsen
er, at de skal være et sam
arbejde mellem mindst to

EF-medlemslande eller mel
lem et EF- og et EFTA-land.
Science har således ydet støt
te til den danske kort- og
Matrikelstyrelse og Geodæ
tisk Institut i Hannover til
nyudvikling af et moderne
hydrostatisk nivellement sy
stem.

Et søkabel uden strøm
I 1987 leverede Nordisk
Kabel- og Trådfabriker et
19,2 kilometer langt nivelle
mentsrør til Kort- og Matri
kelstyrelsen til anvendelse i
Femer Bælt og Store Bælt.
Røret ligner et almindeligt
søkabel, men er uden indre
ledere. Det har en korrugeret
stålforing, hvorpå der er lagt
polyethylen, og en ydre ar
mering af stålwirer og asfalt
tape. Med en ydre diameter
på 55 millimeter har det en

indre lysning på 19 millime
ter.
Registreringssystemet er ud
viklet ved Geodætisk Institut
i Hannover og registrerer au
tomatisk højden af vand-
overfladen samt trykket og
temperaturen langs de første
ca. 500 meter af røret. Langs
resten af røret måles tempe
raturen fra et skib.
Den automatiske måling af
vandoverfladen opnåes ved
at kapacitivt princip, idet
vandoverfladen bevæger sig

inden i en kobberkondensa
tor som er costed på det ind
re målerør.
Det elektriske signal registre
res sammen med tryk og
temperaturer hvert tiende se
kund direkte på en disc i en
PC. Målingerne bliver heref
ter behandlet i en computer,
så koteforskellen kan bereg
nes med et skøn over måle-
fejlen.

Syv ton vand uden bobler.
Et interessant teknisk pro
blem er, hvorledes man fyl
der et langt rør med vand -

uden at der skabes så meget
som én eneste Iuftboble i rø
ret. En luftboble er sam
mentrykkelig og vil derfor
ødelægge den hydrostatiske
balance.
For at løse dette problem
indledtes et samarbejde med

Instituttet for Strømnings
mekanik og Vandbygning
ved Danmarks Tekniske
Højskole, som udførte teore
tiske beregninger og prakti
ske forsøg på en 110 meter
lang prøve af røret. De viste
at man kan undgå luftbob
ler, hvis luften i røret erstat
tes med kuldioxid, og det
derefter fyldes med destille
ret, afiltet vand.
Røret indeholder flere tusin
de liter vand, så det kan ikke
bare købes hos materialisten.
Men Tuborg Bryggerierne
stillede både deres havn og
kraftanlæg til rådighed, og
med 5 bars overtryk blev
fyldningen påbegyndt.
Ideen var, at de gaslommer
der uvægerligt vil opstå un
der fyldningen hurtigt vil
blive opløst i det gasfri vand.
Der vil kultveilten blive til
kulsyre og derefter blive
skyllet med igennem. Efter
tre gennemskylninger af rø
ret viste den afsluttende test,
at røret var fuldstændig gas
boblefri og klar til hydrosta
tisk nivellement.

Femer Bælt
I efteråret 1987 blev røret
udlagt mellem Puttgarten og
Rødbyhavn. Det blev ført i
land ved den vestlige mole i
Puttgarten havn og på stran
den vest for Rødbyhavn.
Registreringen strakte sig
over en hel måned og de se
nere beregninger afslørede
en nulpunktsforskel mellem
de tyske og danske højdenet
på 76.0 millimeter.
De grundlæggende referen
cenet i Nordtyskland og det
sydlige Danmark bliver her
efter strammet op til gavn
for infrastrukturen i disse
områder, bl.a. som et bedre
udgangspunkt til opmålin
gen ved den eventuelt kom
mende faste Femer Bælt for
bindelse.

Store Bælt
I 1990 stod Store Bælt for
tur.
Det 19,2 kilometer lange rør
blev nu skåret op i 2 kilome

m... s Sas. sas,.

_ _ 5 sa — —

I Korsør havn blev kabeltron/erne med dei hydrostatiske ni

vellementsrør monteret ombord på kabelfartøjet »Comdive
Seaworker
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Når højdeniveauet skal
sammenlignes, er det me
re kompliceret end mure-
rens nivellement med en
vandfyldt slange. Geodæ
terne kan ikke bare regne
med, at vandoverfladerne
i de to ender står lige højt,
men må korrigere for
lufttrykket ved rørets en
der og temperaturen langs
røret. Vandoverfladens
stilling måles hvert tiende
sekund. De mange måle-
data gør det muligt at ud-
jævne målingerne i for
hold til tidevand og tide
jord, altså solens og må
nens tiltrækning. Samti
dig måles temperaturen
langs røret af et skib.
Selve registreringen af de
to overfladers stilling sker
i en kapacitor inde i hver
af rørets ender. Vand og

luft har forskellig elek
trisk permittivitet, så at
kapacitorens kapacitet af
hænger af, hvor højt van
det står mellem kobber
fladerne.

ter stykker, monteret med
special koblinger og rullet op
på store kabeltromler. Sy
stemet bliver derved mere
fleksibelt, så det kan tilpas
ses både store og små van
dovergange. I oktober 1990

blev rorene udlagt og sam
menkoblet over østerrenden
med udgangspunkt syd for
Halsskov færgehavn og slut-
punkt på sydsiden af Spro
gø.

Måleprincippet:

On-line monitoring af vandoverfladen, trykket og temperatu
ren i det hydrostatiske nivellementsrør.

Efter en uges målinger blev

Alle former
for fejning udføres med
selvopsugende fejebiler.

NYHED:
Total kemikaliefri

u krudtsbekæmpelse

• Gadefejning
• Fejning af stier og parkeringsarealer
• Fejning af inde, og udendørsområder

for virksomheder
• Slamsugning og sugning af alle slags brønde

PETERS BILER

.

Vi udfører opgaver for såvel amter,
kommuner som boligselskaber
og alle typer private virksomheder.

VOGN MAN DSFIRMAET

Administration:
Lægårdsvej 15. DK-8520 Lystrup
Tlf.: 86 22 21 22 . Fax.: 86 22 32 22

I.J ; :1 i; [Ib’Ei
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systemet flyttet til Vesterren
den, hvor man nu gik i land
syd for Knudshoved færge-
havn og derefter målte i
yderligere 14 dage.
Projektet forløb som plan
lagt og højdenettene på Fyn,
Sprogø og Sjælland er nu
forbundet med en nøjagtig
hed med én millimeter. Re
sultaterne har således styrket
referencenettene i Store
Bælts området, til gavn for
den videre opmåling.
Et interessant resultat opnås
også ved en sammenligning
af det hydrostatiske nivelle
ment i 1990 med et tilsvaren
de nivellement (dog noget
mere teknisk primitivt), der
blev gennemført i 1938 af det
daværende Geodætiske Insti
tut:
Sjælland hæver sig i forhold
til Fyn med Ca. 1/10 millime
ter pr. år, d.v.s. der eksiste
rer også en øst- vestlig seku
lar vipning af Danmark.

Øresund
Det hydrostatiske nivelle
ment system har vist sig at
fungere tilfredsstillende og
dets fleksibilitet gør, at det

kan tilpasses store og små
opgaver, hvor der kræves
millimeter-nøjagtighed.
Ikke mindst med henblik på
den kommende faste Øre-

sundsforbindelse vil det være
af stor vigtighed at få fast
lagt nulpunktsforskellen
mellem det svenske og dan
ske højdenet for at få de
grundlæggende referencenet
i Øresundsområdet til at
hænge nøjagtigt sammen.
En nøjagtig sammenkobling
af det nordiske og europæi
ske højdenet vil give en bedre
forståelse af vandbevægel
serne i Østersøen, da man
herefter kan sammenligne
vandstandsregistreringer i de
forskellige havne med større
sikkerhed.
De hydrostatiske nivellemen
ter bidrager derfor også til en
bedre forståelse af den miljø
mæssige udvikling af Øster
søområdet.

Ringkøbing
1. Cykelstier, Sunds, Hldv.

429, Sunds-Hagebro
Forventet udbudt: juni
1991

2. Sideudvidelse, Landevej
525 Astrup-Fiskbæk
Forventet udbudt: juni
1991

3. Forsætning af komm.
Trehøjevej ved Ørnhøj
Hldv. 420, Holstebro-
Skjern
Forventet udbudt: juni
1991

Sønderjylland
1. Ldv. 565, Gråsten-

Sønderborg Ombygning
ved Dybbøl Banks

Forventet udbudt: maj
1991
Forventet leveret: 1/8-
1/10-91

Vejle
1. Ldv. 553 Kolding Ø-hldv.

50 Entreprise nr. 3, jord
afvandingbelægning.
Forventet udbudt: medio
91
Forventet leveret: 1 år
Rute 441

2. Ldv. 510, Kolding-Østed
Bredsten Broarbejde ved
Vingsled
Forventet udbudt: efterår
91
Forventet leveret: ¾ år

5. Ldv. 540, Brædstrup-
Tørring Ratbat- og køre
baneudvidelse fra Ring til
Hårup, km 2,4-5,5
Forventet udbudt: maj
1991
Forventet leveret: 1 år
Rute 433

6, Ldv. 544, Hanstedgrd. -

Vedslet Kanaliseringsan
læg ved Grumstrup I km
15,5.
Forventet udbudt: august
1991
Forventet leveret: Ca. 3
mdr.

7. Ldv. 535, Strårup
Skamling Dobbeltrettet
cykelsti ved Skarived, km
4,7-5,9.
Forventet udbudt: medio
1991
Forventet leveret: ca. 3
mdr.
Rute 409

8. Ldv. 546, Skanderborg-
Uldum Dobbeltrettet cy
kelsti fra Underup til
Nim, km 20,88-22,14.
Forventet udbudt: medio
1991
Forventet leveret: Ca. 3
mdr.
Rute 185

10.Hldv. 268, Lund - Nr.

Snede - Ikast. Kanalise
ring ved Astedbro Kro,
km 17,0.
Forventet udbudt: medio
1991
Forventet leveret: Ca. 3
mdr.
Rute 176

1l.Ldv. 509, Dons-Egtved-
Billund Rabat- og køre
baneudvidelse vest for
Bølling, km 15,7-17,0.

12.Ldv. 525, Vonsild
Sjølund Rabat- og køre
baneudvidelse fra Vonsild
til Amtsgrænsen, km
5,68-8,63
Forventet udbudt: ultimo
1991

$

•

Kabelfartøjet »Corndive Seaworker udlægger det hydrosta
tiske nivellernentsrer i Store Bælt i forbindelse med den præ
cise højdemdling inden boringen af tunnelen.

Nyt fra
amterne

Oversigt over planlagte licitationer
i amterne
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Nyt fra vejsektorens leverandorer

Regnvandsbassin er en 5 sporet
vejtunnel

Præfabrikerede tunneler har
vist sig at være en ideel løs
ning til bygning af store un
derjordiske bassiner.
Metoden praktiseres netop
nu for første gang i Dan
mark, og det sker i centrum
af Hillerød, hvor kommunen
er i færd med at etablere et
4.300 kubikmeter stort un
derjordisk regnvandsbassin.
Tunnelelementerne leveres af
Perstrup Beton Industri.

FI RMAPORTRÆT

Torben Huss A/S satser på gaclefejning
Vognmandsfirmaet Torben
Huus A/S satser på rengø
ring af vore veje og samtidig
foretage miljørenlig ukrudt-
bekæmpelse. Der er nemlig
blevet udviklet en speciel
børste til montering på feje-
maskinerne til bekæmpelse
af ukrudt uden brug af kemi
kalier. Ser vi på de øvrige
nordiske lande er der flere
steder hvor al brug af kemi
kalier til ukrudtsbekæmpelse
er blevet forbudt, og vi for
venter at udviklingen her
hjemme vil gå i samme ret
ning, siger Torben Huss.
Demonstrationer af den nye

metode til ukrudtsbekæm
pelse har været en stor suc
ces, da ukrudtsbekæmpelse
og fej ningen foregår i en ar
bejdsgang, og ikke alene er
denne form for ukrudtsbe
kæmpelse billigere men tilli
ge mere miljøvenlig end den
traditionelle bekæmpelse
med sprøjtemidler. Alt i alt
tegner fremtiden sig lyst for
selskabets investering inden
for dette område, hvor vi ef
terhånden er ved at være
landsdækkende, og vi for
venter en kraftig ekspansion
inden for de nærmeste år,
slutter Torben Huss.

Oprindelig var firmaet en
traditionel vognmands fir
ma, men har de seneste 2 år
investeret i 10 selvopsugende
fejemaskiner. Disse fejema
skiner er i forskellig størrel
se, lige fra den lille maskine
velegnet til cykelstier, gan
gområder, p-pladser, smalle
gader med mere, til de store
fejemaskiner med 8,5 kubik
meter tank og meget kraftig
sugeevne der klarer selv de
vanskeligste fejeopgaver.
Selskabet står derfor godt
rustet til at påtage sig de
mange fejeopgaver for de
kommunale myndigheder,

der kommer i fremtiden, idet
mange kommuner uden tvivl
vil vælge at købe disse servi
ceydelser ude frem for selv at
investere i de nye effektive
og kostbare fejemaskiner.
Torben Huss A/S har også
mobil kraner som arbejd
sområde. Firmaet har lastbil
monterede kraner fra 6 txm
til 70 txm samt 3 store mo
bilkraner der er terrængåen
de.

-

:“
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Maj 1991:

7.: V&B møde. Nordjysk
Transportcenter. Aalborg.

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

17.: Den Danske Vejdag,
Bellacentret.

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 -

International entreprenør-
messe, Paris.

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.

Juni 1991:

3.-5.: SAFECOMM-91
International conference om

Safe Communities, Falkö
ping, Sverige.
August 1991:

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

23.-25.: International Road
Safety Conference and
Exhibition. Singapore.

28.: V&B møde. Har beton-
veje en fremtid? DIF.

September 1991:

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

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

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

18.-20.: SHRH-konference,
Göteborg.

22.-28.: PIARC’s XIX
World Road Congress,
Marokko.

Oktober 1991:

17.-20.: EUROTRAFFIC
1991 - Aalborg.

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

29.-30.: New Strategies for
European Freigt Transport.
Hamborg.

November 1991:

13.: SHRP-Strategic High-
way Research Program, Oslo

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

Yderligere oplysninger:
VEJ-EU: 42 35 75 88
V&B: DIF 3315 65 65

Dansk Vejforening afholder for
anden gang »Den danske Vejdag

Dansk Vej forening afholder
for anden gang Den danske
Vejdag - Det afholdes i Bel
lacentret den 17. maj, med
følgende program:

9.00:
Registrering og velkomstre
ception i restaurant Bella Vis
ta, Bella Center.

9.30:
Velkomst - Direktør Jørgen
la Cour, formand for Dansk
Vej forening.

9.30 - 12.30:
Oresunds- og Femern Bælt
forbindelserne som katalysa
torer for et fremtidigt skan
dinavisk kraftcenter.

9.30 - 10.00:
Mulighederne for og betyd

ningen af at skabe et skandi
navisk kraftcenter i Øre
sundsregionen - Professor
Christian Wichmann Mat
thiessen, Københavns Univ
ersitet.

10.00 - 10.30:
Skandinavien og Nordtysk
land i fællesskab på vej mod
ny attraktiv position i Øster
soområdet. - Dr. Eckart van
Hooven, direktør i Deutsche
Bank, Hamburg.

10.30 - 11.00:
Malmö som en del af et
fremtidigt skandinavisk
kraftcenter - NN fra Malmö
Kommun.

11.00 - 11.30:
Hvordan udnytter vi de mu
ligheder, de faste forbindel

ser giver for at skabe vækst
og udvikling i København?
- Borgmester Lars Engberg,
København.

11.30 - 12.00:
Udfordringer og muligheder
for industrien med fast for
bindelse over Øresund og Fe
mern Bælt - NN.

12.00 - 12.30:
Paneldebat.

12.30 - 13.30:
Frokost i restaurant Bella Vis
ta.

13.30 - 15.45:
Vejene i fremtidens Danmark

13.30 - 14.00:
»Veje i fremtidens Danmark<
- Direktør Kim Steen-

Petersen, Dansk Vejfore
ning.

14.00 - 15.00:
Erhvervslivets og politiker-
nes syn på fremtidens vejpo
litik og vejtransport i Dan
mark.

Direktør Bent le Fèvre, for
mand for Industrirådet.
- Forbundsformand Georg
Poulsen, Dansk Metalarbej
derforbund.
- Formand for Folketingets
Trafikudvalg, J. K. Hansen.

15.00 - 15.45:
Afsluttende debat.

15.45:
Afslutning.

Kalenderen

r i



LEVERAN DØRREGISTER
Asta Itudlægning
Cotes Vejmateriale AIS
Kongevejen 153,2830 Virum 4583 11 00
Asfaltudlægning, Overfladebehandling, Recycling,
Koldt alt.

Inreco AIS
Taulov Kirkevej 31-33, 7000 Fredercia - . . . 75 5625 88
Fræaning, Pemlaing, Recycling, Betonknusning.

Københavns Astettkompagnl AIS
Dcandiagade 14, 2450 København SV . .. - 31 21 4111
Støbeastalt jBroer og Industriguive, OB. Ralumac.

Marius Petersen AIS
ørbækvej 49,5863 Fjerritslev, Fyn 6598 1078
Overfladebehandling, astaitudlægning.

Nytelt as
Grønnemoaen g, 2860 Søborg 31 697913
Aataltudlægning, Miniremis.

Pankas AIS
Rundforbivej 34, 2950 Vedbæk 4269 1799
Aatalt ud læg n is g

Phanis Vej
6600 Vejen 75361111
Aataltudiægning. Overfladebehandling. Recycling,
Koida at alt

Superfos Demmenn-Luxos AIS
Frydenlundavej 30, 2950 Vedbæk 42893111
Aataltudlægning, Overtladebehandling, Recycling,
Koldtalt.

Tarco Vej AIS
Ridderstien 38, Fjelsted 5560 Arup 6488 17 17
Aataltudlægning, Overtladebehandling, Recycling,
Koldastalt.

ASfa Itreparation
Colas Vejmateriale AIS
Kongevejen 153, 2830 Virum 4583 11 00
Astaltreparation, Astaitmaterialer, Colasmis
revnemastic,

Peder Grønne Entrp. ApS
Sct. Jørgensvel 6, 3550 Slangerup 42 33 56 33
Rabatopretn ing.

Inreco AIS
Taulov Kirkevej 31-33, 7000 Fredericia.... 75562568
Fræsning, Remising, Recycling, Betonknusning.

GG Constructton ApS
Sotiendalsvej 88 A, 9200 Aalborg 98189500
Amopave astalttortrærkning.

Kebenhaens Astatt kompagni AIS
Scandiagade 14, 2450 København SV - . . .31214111
Støbeastalt, Broer og Industriguive, OB, Ralumac.

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

Nytatt as
Orønnmosen 9,2860 Søborg 31 6979 13
Minirecycling, Fræsning, Astaltreparation.

Pankas AIS
Rundtorbivej 34, 2950 Vedbæk 42891799
Astaltreparation, Astaitmateriaier, Emulsion.

Phants Vej
6000 Vejen 75361111
Astaitreparation, Astaltmateriater, Fugeastalt,
Bitumenplader, Phønia revnemsatiks

Superfos Dammann-Luxol AIS
Frydenlundavej 30,2950 Vedbæk 42893111
Astaltreparation, Astaitmaterialer, Vinterpulver,
Fugeastalt.

Tarco Vej AIS
Ridderstien 36, Fjelsted, 5560 Arup 64681717
Astaltreparation, Astaltmaterialer, Plet-OB.

Globeftea
Fabrikavej 10-12, 9690 Fjerritslev 9821 21 77
Plastastalt.

Fibertex ApS
Svendborgvej 16,9220 Aaiborg Ø 98 158600
Fibertea AM2 til astaltreparation.

Autoværn
Dansk Auto-værn
Tietgensvej 12, 6600 Silkeborg 86822900
Beton- og ståIværn.

GG Constructton ApS
Sotiendaisvej 86 A, 9200 Aaiborg 98189500
Stålautoværn.

Kabanhavns Asfaltkompagni AIS
Scandiagade 14, 2450 København SV . .31 21 41 11
Betonautoværn, stationære og tlytbare + plast
tlytbare.

Via Con
Østergade 30,7430 Ikast 7725 0300
Stålautoværn.

Håndværktoj m.m.
Scan-Vlsan Danmark AIS
Vestergade 24, 5471 Søndersø 6484 1488
Diamantværktøj. tugeskæring, boring, træsning.

Maskiner: Vintervedligeholdelse
Epoka
Askov, 6600 Vejen 75360700
Salt- og grusspredere, snepiove og tejemaskiner.

Rimas AIS
l-Ielsingtorsgade 6,8200 Aarhus N 86 162444
Laigaard salt- og grusspredere, sneplove 09
tejemaskiner.

Phanta Vej
6600 Vejen 75361111
Danline fejekost-sneplov

Wirtgen AIS
Taulov Kirkevej 31-33, 7000 Frederecia . . - 7556 33 22
Fræsemaskiner, Remismaskiner, Heateranlæg,
Betonknusere.

Svenningsens Maskinfabrik AIS
Tømmerupvej 13-15
2770 Kastrup 31 50 29 02-BS 52 42 11
Saltspredere, traktorer, tejemaskiner, sneplove og
græsklippere.

Rådgivning
Phenix Vej
6600 Vejen 75361111
Rådgivning om vejeedligeholdelse
Måling at vejes bæreevne.

Skilte og afmærkningsmateriel
Armefa ApS
Nordlandsvej 70, 6240 Risskov 6621 4044

Colour Rettes
Stæremoeegårdsvej 30
S2300denseM 66159929-53722611

Phenia Vej
6600 Vejen 75361111
Vejskilte, tavlevogne og mobilatspærring

Sericol AIS
Løvegade 67, 4200 Slagelse 53521853

PFLUG Vejskiltefabrik
Troensevej 7, Aalborg Øst 98159211

Tybo Signatteknik AIS
Fabriksparken 4,9230 Svenstrup 9636 1600
Industrivej 6,5772 Kværndrup 6227 1626

Striber, Stribemaling og vejmarkering
Brifa Mating AIS
Prins Jørgens Allé 6-10, 4760 Vordingborg 53770972
Stribemaling.

Gade Ebbesen AIS
Stæremosegårdsvej 44, 5230 Odense M . . 66 156039
Premark thermoplastmarkering.

Københavns Asfaltkompagni AIS
Scandiagade 14, 2450 København SV . . - - 31 21 4111
Spray plastic

Langelands Kemiske Fabrikker
Longelse 6250 1016
Malede striber, thermoplast striber.

Trafik Produkter AIS
Carlsbergvej 34, Postboks 92
3400Hillerød 42269494
Mercaling upraylvejstribemal., Mercalin Prætab.,
Termopiastmarkeri ng.

Phanis Vej
6600 Vejen 75361111
Vejmarkering i termoplaut eller maling.

Raot Vejmarkering
Rugvænget 5. 4200 Slagelse 53 52 67 55
Malede slriber, Thermoplast striber.

Superfos Dammann-Luxol AIS
Grenåvej 746, 6541 Skødestrup 869921 22
Spottles, malede striber og thermopiast striber.

Marius Petersen AIS
Ørbækvej 49, 5663 Ferritslev, Fyn 65961076
Malede striber, Thermoplaat striber.

Globetles
Fabriksvej 10-12, 9690 Fjerritslev 9821 21 77
St ribematerialer

Teknisk udstyr
Dansk Auto-værn
Tietgensvej 12, 6600 Silkeborg 86622900
Rendestenselementer, Siloelementer mm.

GG Contruction ApS
Sotiendalsvej 68 A, 9200 Aalborg SV 96 169500
Oeotekstiler

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

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

Via ton
Østergade 30, 7430 Ikast 97250300
Brodæk i stål, geomembram, Geotekstil.

Wlrtgen AIS
Taulov Kirkevej 31-33, 7000 Frederecia - . - 755633 22
Fræsemaskiner, Remismaskiner, Heateranlæg.
Betonknusere.

Ftbertea ApS
Svendborgvej 16,9220 Aalborg Ø 96 156600
Fibertes Eiephant Geoteetiler.

Phenia Vej
6600 Vejen 75361111
Vejvediigetroldelse system jEDB1 og taldlodsmåiere.

Ole Thomsen Vejmaskiner Askov AIS
Farmervej 1, Askov, 6600 Skjern 753641 66
OLBTTO Astaltcontainvre.

Jens Ranfelt
ilderholm - Øorris, 6900 Skjern 973663 10
OPBEFIX + Tensar til jord- og astalt armering samt
ø ros is s sbvskytte lav.

Tunneller og Broer
GG Construction ApS
Sotiendalavej BB A, 9200 Aalborg SV 96 189500
Stål tsv nel rør.

Phenis Vej
6600 Vejes 75361111
Reparation, isolering og brobelægning.

Via ton
Østergade 30, 7430 Ikast 97250300
Ståltunnel rør.

Vejafvand ing
GG Construction ApS
Sotievdalsvej BB A, 9200 Aalborg SV 42 169500
Oræn rør

Vejsalt
P. Breste AIS
Lundtoftegårdavej 95,2600 Lyngby 45933333

Dansk Satt lIS
Hadsundvej 17, 9550 Mariager 96583222



Jubilæum
Maskiningeniør Emil Abra
hamsen har den 1. april 1991
fejret 25 års jubilæum som
ansat ved Roskilde Amts
Vèjvæsen.

Planlagte
Der forventes

temaer i 1991
følgende temaer i 1991.

MAJ:

JUNI/JULI:

AUGUST:

SEPTEMBER:

OKTOBER:

Krydsreguleringer.
Betonbelægninger (minitema).
Vintertjeneste.
Asfaltbelægninger Kvalitetsstyring.

Vejsektoren i Europa - temanummer i for
bindelse med kongressen EURO TRAFIK
‘91 i Aalborg.
EDB i vejsektoren.
Vand i veje.

NOVEMBER:

DECEMBER:

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

Artikler i maj
Temaet i næste nummer kommer til at indholde Ca. 10 ar
tikler om krydsreguleringer bl.a.:

Avanceret signalteknik og sikkerhed.

Bedre sikkerhed i signalreg. kryds.

Forsøg med nye krydsudformninger.

Rundkorsler - kapacitet.

Rundkorsler - sikkerhed.

Forsøg med særlige afmærkninger.

RALUMAC®SYSTEMET - en tak bedre
det bedste koldasfaitsystem på markedet

100.000 m2
udført i
ESBJERG LUFTHAVN
i 1990 på startbanen
og rullevej

RALU MAC er effektiv
og økonomisk vedlige
holdelse af vej m.v.

Eneret for Danmark
- et led i KAK’s vejvedligeholdelsessystem

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


