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varer, herunder vejmaterialer,
overensstemmelseserklæres.

Byggevaredirektivet tager udgangs
punkt i de overordnede krav, som er

udmøntet i seks forskellige områder,

som den færdige konstruktion skal leve

op til. Komponenter og byggevarer skal

være i overensstemmelse med de inter
nationale standarder, men i en over

gangsperiode kan nationale standarder,
tekniske specifikationer og godkendel

ser accepteres.
Selve overensstemmelseserklæringen
fastsættes ud fra valget af én af fire for

skellige procedurer, som bl.a. afhænger

af produktionsgrundlaget. Retningslini
er for valget af procedure for de enkelte

produkter fastlægges af Kommissionen
læs CEN.
Fælles for alle produkter og materialer

er, at de skal være i overensstemmelse

med kravene i en teknisk specifikation
omfattet af Byggevaredirektivet. Endvi

dere forudsættes, at der fremlægges do
kumentation i form af en fabrikanter
klæring, typeprøvning, certificeret pro

duktionskontrol og/eller egen produk
tionskontrol.
Ud fra dette faktum og det arbejde, der

foregår i diverse kontrolordninger vedr.

KS-systemer, er det hensigtsmæssigt at

basere sit KS-system på en standard i

DS/ISO 9000 serien. Det forventes dog
ikke, at systemerne skal certificeres,

idet dette vil have vidtstrakte konse

kvenser. Konklusionen er, at vejbyg
ningsfirmaer forventes at skulle have et

KS-system, sandsynligvis baseret på

DS/ISO 9000.
I bestræbelserne på at fastlægge et nive

au har Entreprenørforeningens Vej sek
tion på baggrund af et konkret projekt,

udarbejdet et paradigma for KS-
system, baseret på DS/ISO 9002.
Ud over Byggevaredirektivets krav og

skal

den stigende internationalisering af
branchen er der også de almindelige
markedsmekanismer at tage hensyn til.
Der er således virksomheder, der vælger
at lade virksomhedens KS-system certi
ficere i håb om en forbedret markeds-
position.
Man skal i forbindelse med en eventuel
certificering overveje den økonomiske
og arbejdsmæssige betydning af certifi
katet i forhold til blot at have et KS-
system baseret på en ISO-standard. Det
er ofte tilstrækkeligt at kunne fremvise
et system baseret på en ISO-standard.
Man kan spørge, hvilke muligheder der
ligger i kvalitetsstyring inden for vej-
bygning.
Uden at komme ind på de fordele ved
kvalitetsstyring, som enhver konsulent i

dag markedsfører sig med, skal her
fremhæves nogle af de gevinster, som er
vanskelige at sætte størrelse på.
Flere entreprenører har konstateret, at
det ikke så meget er i selve kontrolar
bejdet, effekten ligger, men ved styring
og planlægning. Ved procesgranskning
og projektgennemgang med de øvrige

deltagende parter fanges flere fejl, som
senere kan være omkostningskrævende.
En opstramning af slutkontrollen inden
aflevering har medført færre omkost
ninger til reparation.
På baggrund af de internationale krav

og de interne fordele i virksomhederne
er der ingen tvivl om, at kvalitetsstyring
er kommet for at blive, og den generelle
erfaring er da også, at det kan betale sig

for virksomheden.
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EF’s krav om
kvalitetsstyring
At ingeniør, konsulent
Karsten Kobbernagel,
DTI•Byggeteknisk Institut.

Den 27. juni 1991 trådte EF’s Bygge.

varedirektiv i kraft, dvs, at alle bygge-
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Overfladebehandling
med kvalitetssikring
At konsulent Per Olaf Nielsen, AIS Marius Pedersen.

_________

Overfladebehandling - anvendt og udført korrekt - medvirker til forøget
levetid, ikke blot for selve vejbelægningen, men for hele vejkonstruktio
nen. De iøjnefaldende ulemper i tilfælde af fejlslag gør det imidlertid
tvingende nødvendigt med en meget høj grad af kvalitetsbevisthed gen
nem hele arbejdsprocessen for at sikre et godt resultat for såvel entre
prenør som bygherre.

Udvikling
Overfladebehandling, som
det oprindelig foregik, stille
de ikke nævneværdige krav
til arbejdets kvalitet. En tjæ
retromle blev tømt ud på vej
en, og spredningen foregik
ved hjælp af en simpel feje
kost. Kravet til datidens as
faltbelægning var i al sin en
kelhed, at den skulle kunne
holde tilstrækkeligt godt fast
på grusmaterialerne i både
regn og blæst, så man undgik
erosionsproblemer.
Overfladebehandling, som
det foregår i dag er en kom
pliceret og fintfølende proces
med nøje specificerede krav
til resultatet.
Kostbare computerstyrede
udlæggere spreder et veldefi
neret bituminøst bindemid
del i nøje afmålte mængder
og i et præcist beregnet og
fastlagt.spredebillede. Heref
ter afdækkes bindemidlet
omhyggeligt med udvalgte
granitmaterialer af korrekt
form, størrelse og renhed
samt ikke mindst i korrekt
mængde.
Trafikbelastningen er steget
voldsomt i de senere år.
Godsmængden på landeveje
ne stiger, og samtidig hæves
formentlig, efter EF
direktiv, såvel den tilladte to
talvægt som det tilladte
dæktryk. Alt dette stiller
stedse større tekniske krav til
vejbelægningerne og der
med, helt automatisk, også
stadig større krav til en ef
fektiv udnyttelse af de øko
nomiske midler til vedlige
holdelse af vejnettet.

økonomisk baggrund
Overfladebehandling er, og
så økonomisk set, et absolut
konkurrencedygtigt slidlag.
En stærkt forenklet opstil
ling af typiske 1991-priser
sammenholdt med de for
ventede levetider efter Vejdi
rektoratets model giver,
meget forenklet, tallene i fig.

Tallene i fig. 1 er, det skal
understreges endog meget
stærkt, udtryk for et groft
forenklet syn på sagen. I vir
kelighedens verden kan man
absolut ikke således sam
menligne to forskellige slid
lagstyper udelukkende ved
blot og bart at sammenligne
priser og levetider. De for
skellige slidlagstyper har alle
deres specielle egenskaber,
som i særlige situationer er
unikke.
De grundlæggende drifts
økonomiske teorier siger
imidlertid, i al sin enkle vis-
dom, at billigste alternativ
skal anvendes, så længe det
er muligt og teknisk forsvar
ligt.

- entreprenørens opgave
Belægningsentreprenørens
opgave er derfor, som en na

turlig følge heraf, at gøre
overfladebehandlingen - som
jo, alt andet lige, er det bil
ligste alternativ! - »teknisk
forsvarlig« så langt hen ad
vejen som muligt.
Dette gøres ved en støt og
målrettet indsats, hvor de
ansattes kvalitetsbevidsthed
omhyggeligt plejes, og kend

skabet til materialerne, grej
et, arbejdsmetoderne og ikke
mindst underlaget stadig
styrkes.

Kvalitetsstyring
Hos A/S Marius Pedersen
sættes denne stadig forøgede
kvalitetsbevidsthed hos med
arbejderne i disse år i system,
- der indføres en egentlig
kvalitetsstyring.
Arbejdets hovedformål er på
længere sigt at udvikle over
fladebehandlingsmetoder, som
giver
1) Færre gener for trafikan

terne og
2) Højere kvalitet/levetid i

belægningerne samt
3) Bedre arbejdsmiljø.
Disse tre hovedformål hæn
ger ofte indbyrdes sammen.
Overfladebehandling, udført
uden en lang periode med

»løse sten«, har ganske en
kelt bedre brugsegenskaber
og længere levetid - højere
kvalitet.
For at opnå ovennævnte tre
hovedformål sættes især ind
på 3 fronter:
1) Forbedrede arbejdsmeto

der og grej,
2) Moderne Materialer og

3) Bedre kendskab til under
lag og trafikbelastning.

- forbedrede arbejdsmetoder,
moderne bindemiddelud
læggere
For at kunne udføre overfla
debehandling i en tilfredsstil
lende kvalitet, har det været
nødvendigt at udvikle og
fremstille en moderne, com
puterstyret og operatørvenlig
bindemiddeludlægger.
Dette er sket med så konse
kvente kvalitetskrav, at der
er opstået en verdensom
spændende interesse for A/S
Marius Pedersens bindemid
deludlæggere. Maskinerne er
blevet så stor en salgssucces,
at der er flere års leverings
tid.
På eksportmarkedet er der
hidtil leveret 3 udlæggere til
Vest- og Østtyskland og en

i
DS/EN 29001

SLIDLAGSTYPE LEVETID kr/m2 krim 2/år

AB - Asfaltbeton 10 år 40,0 5,70

PA - Pulverasfalt 9 år 30,0 4,60

MOB - Overfladebehandling 7 år 16,5 3,05

Fig 1. - typiske gennemsnitlige årlige omkostninger for forskellige slidlag ved 7% p.a.
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til BP i England - ordren på
nr 2 forventes i efteråret.
I Danmark er der solgt i bin
demiddeludlægger til Super
foss/Colas, og der er modta
get ordre på endnu en udlæg
ger til Phønix/Villadsen
A/S Marius Pedersens bin
demiddeludlægger er som
noget helt nyt blevet forsynet
med støvtæt trykkabine med
friskluftforsyning til både
operatør og chauffør. Evt.
fremtidige arbejdsmiljøkrav
er hermed konsekvent og ef
fektivt imødegået.
Udlæggeren er forsynet med
en patenteret, teleskoperbar
og op til 6 meter bred sprede
rampe med to rækker dyser,
som med forskellige doserin
ger på tværs af vejen gør det
muligt med en egentlig tvær
fordeling af bindemidlet.
Dyserne er ligeledes udviklet
af A/S Marius Pedersen, og
fremstillet under nøje kon
trol for nøjagtighed i såvel
mængde pr tidsenhed som i
spredebilledet.
Bindemiddeludlæggeren er
bagest forsynet med endnu
en teleskoperbar rampe til
udsprøjtning af en specialud
viklet klæbeforbedrer.
Klæbeforbedreren sprøjtes
således direkte ud på det ny
udlagte bindemiddel, umid
delbart inden udlægningen
af afdækningsmaterialet.
Herved opnås umiddelbart
kontakt til såvel bindemid
del som afdækningsmateria

le, og der opnås øjeblikkelig

effekt.
Bindemiddeludlæggeren ar
bejder med meget stor nøj
agtighed, helt ned til + 5U7o
pr 12,5 cm af tværprofilet.

For at opnå denne ekstreme
nøjagtighed har det været
nødvendigt at lade en com
puter styre alle udlægnings
funktionerne.
Operatøren kan om morge
nen indtaste alle recepterne
til dagens produktion, og så
blot kalde dem frem, efter-

hånden som de bliver aktu
elle. Computeren fastlægger
og styrer nu, ud fra de ind
tastede recepter, antal om
drejninger for bindemiddel
pumpen, udlæggerens frem
føringshastighed, tilsætning
af klæbeforbedrer o.s.v.,
hvorefter operatøren kan
koncentrere sig om trafik
ken i øvrigt.
Efter ethvert udført job
hjemrapporteres rutinemæs
sigt alle relevante data. Det
planlagte spredebillede sam
menholdes omhyggeligt med
det opnåede, så eventuelle
kvalitetsmæssige afvigelser
straks kommer frem i lyset.
Herefter registreres og ar
kiveres dataene fra det ud
førte job, så det evt, senere
vil være muligt at »grave til
bage« og således anvende
erfaringerne fra det daglige
arbejde direkte i det stadige
arbejde for at højne kvalite
ten.

- forbedrede arbejdsmeto
der, moderne stenspredere.
Overfladebehandling er nok
desværre stadig for de fleste

trafikanter »det der med de
løse sten<.
Et omhyggeligt og målrettet
udviklingsarbejde har med
ført, at det i dag er muligt
med A/S Marius Pedersens
moderne stenspredere at ud
føre slidlaget med et abso
lut minimum af overskuds
skærver. Den optimale sten-
mængde er, viser det sig,
kun lige akkurat et par pro
cent mere end det teoretiske
maksimum, som er nødven
dig for at dække bindemid
let.
Når overfladebehandlingen
bliver udført så at sige uden
overskudsskærver, er det
nødvendigt med en effektiv
tromle, som ved hjælp af
vibration kan sikre, at alle
skærverne får fat i binde-
midlet, og så vidt muligt
bliver tvunget ned i laveste
energilej e.
Herved gøres det muligt, of
te allerede efter få timer, at
feje belægningen ren for
»løse sten<.
Dette er ikke alene en klar
forbedring for trafikanter
ne, men er så sandelig også
en stor fordel for belægnin

Fig 2. - en moderne bindemiddeludlægger fra A /S MP.
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Fig 3. - eksempel på kontrol af bindemidlets tværfordeling.



Mastillex®er et gennemprøvet, højværdigt slidlag,
som beskrives i Colas Belægningskatalog.

Mastif lex er et åbentgradueret asfaltbetonslidlag, fremstillet med stort
indhold af polymermodificeret bitumen af typen Caribit-Plus.

Belægninger af Mastiflex har meget stor modstandsevne mod spor
køring. Målinger udført på sporkøringsapparat viser, at Mastif lex sporkøres
mindre end 1/lo at, hvad der er gældende for en ellers højstabil skærve
mastiks — et resultat af polymermodificeringen.
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kuldeegenskaber og høj
friktion.

Mastif lex er derfor et særdeles
velegnet og holdbart slidlags

materiale til veje, kryds og plad
ser, som påvirkes at store dynami

ske og statiske belastninger.
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Vejbygning på et sikkert grundlag
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gen. Overfladebehandling
tager rent faktisk meget let
skade, hvis alt for mange lø
se skærver skal kæmpe om
en fast plads i belægningen.
Hos A/S Marius Pedersen
har vi derfor, til glæde for
både trafikanterne og be
lægningerne, efterhånden
skabt tradition for et abso
lut minimum af »løse sten«,
og det endda i så kort en pe
riode som muligt, helst ikke
over et døgn.

- forbedrede arbejdsmeto
der, specialbelægninger
Den stadige og konsekvente
forbedring af arbejdsmeto
derne ved hjælp af en meget
stram kvalitetsstyring gør det
muligt at udføre specialbe
lægninger.
Specialbelægningerne, fler
lagsbelægninger som f.eks.
2½ MOB, stiller ekstreme
krav til nøjagtighed og kon
sekvens i produktionen. Be
lægningernes succes er direk
te afhængig af en hårfin ba
lance mellem underlaget,
skærvemængden, bindemid
delmængden og bindemidlets
art, og er dermed kun mulig
gjort ved hjælp af stram sty
ring af alle arbejdsprocesser -

kvalitetsstyring.

- moderne materialer,
bindemidler
Den fortsatte stræben efter
umiddelbart trafiksikre be
lægninger af højere kvalitet
medfører ofte automatisk et
krav om anvendelsen af et
moderne modificeret binde-
middel, som for eksempel
den polymermodificerede
POLYMAR.
Ved modificering med poly
mere opnås, kort fortalt, at
bindemidlet bliver mere sta
bilt over for temperatur
svingninger. Bindemidlet be
varer meget af sin elasticitet
om vinteren - det sprækker
ikke i kulden - og det bevarer
meget af sin stabilitet i som
meren - det sveder ikke.
Et relativt nyt område inden

for bindemidler til overflade-
behandling er asfaltemulsio

fler. Ved at emulgere det ofte
ret hårde bindemiddel med
vand opnås et mere miljø-
venligt bindemiddel, idet der
som oftest ikke er brug for
opløsningsmidler overhove
det. De moderne asfaltemul
sioner er tilligemed ikke helt
så sårbare for fugtigt vejrlig
under udlægningen.
Det er altsammen virkeligt
store fremskridt, men hånd
teringen af disse moderne
bindemidler stiller endog me
get store krav til kvalitetsbe
vidstheden hos alle medar
bejderne. Den foreskrevne
udlægningstemperatur skal
nøje overholdes, ligesom
bindemidlet skal transporte
res og leveres på arbejdsste
det ved rette temperatur,
uden for store udsving. En
delig skal udlægningstiden
være så kort som overhove
det muligt.
Alt i alt er der også her et
klart defineret område, hvor
en effektiv kvalitetsstyring er
alfa og omega for den stadi
ge produktudvikling og for
bedring.
Hos A/S Marius Pedersen er
det en del af den faste rap
porteringsprocedure, at bin
demidlets temperatur i ud-

lægningsøjeblikket registre
res med henblik på, også her,
at kunne få øje på eventuelle
afvigelser i det krævede kva
litetsniveau.

- afdækningsmaterialet.
afdækningsmaterialets væ
sentligste funktion er at be
skytte bindemidlet. Det kan
det imidlertid kun gøre ef
fektivt, hvis det er tilstede på
vejbanen. Det gælder derfor
først og fremmest om at de
er tilstrækkeligt rene, så den
nødvendige vedhæftning kan
opnås.
Der er også her et område,
hvor den færdige belægnings
kvalitet kan påvirkes. Om
hyggelig kontrol med pro
duktionen gennem efterhån
den mange år, har med al
ønskelig tydelighed vist, at
der er store kvalitetsgevinster
at hente ved nøje at afstem
me og evt. tilnærme hen
holdsvis bindemidlets og af
dækningsmaterialets ph
værdi.
Ved at gøre sig materialernes
sammensætning og ph-værdi
klar, kan man ofte, ved blot
at sætte de rigtige materialer
sammen, reducere forbruget

af kemiske klæbeforbedrere
ganske væsentligt.

- bedre kendskab til underlag
og trafik
Når alle de håndværksmæs
sige og materialemæssige
aspekter således er på plads,
resterer et meget væsentligt
område, nemlig kendskab til
underlag og trafikken.
A/S Marius Pedersen har
som landets største overfla
debehandlingsentreprenør
gennem mange år samlet sig
et ikke ubetydeligt erfarings
materiale med henblik på
beregning/vurdering af den
optimale bindemiddelmæng
de. - Der er meget ofte en
strækning i nærheden, f.eks.
lidt længere fremme, udført
af MP for et par år siden, og
de registrerede data fra dette
job kan ofte drages med i
vurderingen af den nye opga
ve.
Trafikbelastningen er også
velbelyst. Amterne oplyser
efterhånden alle, som en na
turlig del af udbudsgrundla
get, om trafikforholdene i
form af ÅDT, det gennem
snitlige antal køretøjer pr.
døgn gennem hele året, og
ÆI°, det til de aktuelle ADT

Fig 4. - en del af det teoretiske grundlag for overvejelserne.
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svarende ækvivalente antal
10-tons aksler.
En sammenstilling af disse
oplysninger giver et glimren
de indtryk af den samlede
trafikbelastning.
Sammenholdes de aktuelle
erfaringer nu med et egentlig
belastningsforsøg, som giver
et neutralt billede af afdæk
ningsmaterialets nedsynk
ning i den eksisterende over
flade, er vi ofte i stand til
med meget stor nøjagtighed
at fastlægge den optimale
binderniddelmængde.
Omhu og en effektiv, kon
tant holdning til den til
stræbte kvalitet sikrer, allere
de i de helt nødvendige for
beredelser, at grundlaget for
en succesfyldt produktion er
til stede.

A/S Marius Pedersens erfa
ring og know-how inden for
hele overfladebehandlings
området har givet genlyd,
også i det store udland. Fir
maet er, som entreprenør
og/eller supervisor involve
ret udførelsen af overflade-
behandling i Norge, Sverige,
Tyskland, England og Afri
ka.

Kvalitetsstyringssystemer
Kvalitetsstyring er en natur
lig og helt uundværlig forete
else i en moderne
entreprenør- eller produkti
onsvirksomhed.
Som overfladebehandlings
entreprenør har det allerede i
mange år været en accepteret
og nødvendig del af daglig-
dagen hos os, at holde øje

med, og styr på de mange
små detaljer, som tilsammen
afgør, at slutproduktet er af
rette og ikke af afvigende
kvalitet.
Opgaven er der i allerhøjeste
grad. Kravene til vor belæg
ning er der - ofte endda sær
deles velformuleret af både
trafikanter og vejbestyrelse.
Produktudviklingen foregår
til stadighed som en fortlø
bende proces ved hjælp af en
konsekvent og effektiv sty
ring af kvaliteten.
Kvalitetsbevidsheden hos
medarbejderne er meget høj,
ikke mindst fordi vi ofte sæt
ter en ære i at få lov til at la
ve et ordentligt stykke arbej
de.
Vort kvalitetsstyringssystem
er, ganske vist, endnu ikke

formuleret og forfattet i eks
akt overensstemmelse med
kravene for »ISO 9000-
systemet«, men det har nu
gennem snart mange år be
vist sin effektivitet.

Kvalitetsstyring lige ud ad vejen
At direktør Kaj Erik Schmidt, Kes Management.

Der tales meget om kvalitetsstyring i disse tider, men der gøres alt for
lidt for at fastslå, hvad kvalitetsstyring er, og hvad det kan anvendes til.

DS/ISO 9001
— - —
— .i —
— - —
DS/EN 29001

Hele debatten drejer sig om
certificering eller ej.
Dette giver sig bl.a. udslag i,
at man bruger enorme kræf
ter på at forsøge at etablere
branchefortolkningstekster
med store økonomiske ud
gifter til bl.a. rådgivere på
området til følge, for senere
at kunne konstatere at bran
chefortoikningsteksten ikke
er andet end et forsøg på
oversættelse af standarden til
branchesprog.

Hvad er så
standardens tekst?
ISO 900 serien fastslår, at
hvis vi har en aktivitet, så
har vi også en proceskæde,

og så opfylder man standar
dens grundkrav, og så er det
op til virksomheden at defi
nere sprogbruget, måske i
samarbejde med en rådgiver,
som burde have den nødven
dige indsigt.

Hvad er så kvalitetsstyring?
Det er sund fornuft og kon
sekvens. Her skal man være
opmærksom på, at sund for
nuft og konsekvens for én
virksomhed, ikke nødvendig
vis er sund fornuft og kon
sekvens for en anden. Det
betyder, at man ikke kan an
vende et kvalitetsstyringssy
stern fra en anden virksom
hed, og derved komme let til

certifikatet. Man skal selv ud
og præstere et stykke hårdt
arbejde.

Hvordan opbygges et
kvalitetsstyringssystem?
Selve opbygningsfasen er
ressourcekrævende, og kræ
ver hårdt arbejde af samtlige
funktioner og medarbejdere
i virksomheden. Det kan
nemt tage op til et år at ind
føre et fuldt system. Men an
strengelserne lønner sig.
Det er ofte set i produktions-
virksomheder, at reduktio
nen i fejlomkostningerne på
kort tid har betalt omkost
ningerne ved gennemførelse

af kvalitetsstyringssystemet
og i servicevirksomheder er
mulighederne endnu større.
Men hvorfor er indførelse af
kvalitetsstyring en særdeles
sund eksercits for virksom
heden? Det kan illustreres
ved figur 1.
Det strategiske niveau om
fatter ledelsens formulering
af virksomhedens fremtid -

mål og politikker. Det er det
første, der skal ske.
Der er allerede skrevet en
lang række artikler om,
hvordan fremtidens kvali
tetsstyring skal se ud, og
mange vej entreprenorvirk
somheder er nået langt i for
mulering af strategiske pla
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fler, selv om nogle stadig er
meget historieinteresserede.
I forbindelse med den stra
tegiske plan, skal der også
formuleres økonomiske mål
og forventet ressourcefor
brug, for at der konkret er
noget at måle resultaterne
på.
Men hvordan bringes stra
tegien til at fungere i daglig-
dagen og til at blive brugt af
medarbejderne. Svaret for
muleres i kvalitetsstyringssy
stemets taktiske niveau.
På det taktiske niveau fast
lægges de konkrete forret
ningsgange, der styrer og in
tegrerer funktionerne i den
daglige drift d.v.s. sikrer
kvalitet i alle aktiviteter lige
fra kundekontrakt, kon
traktforhandling, over ud
vikling, indkøb, rådgivning
og levering af ydelsen. Kort
sagt alle processer i en
treprenørvirksomheden.
Alle forretningsgange skal
forsynes med målbare ef
fektmål, så kvalitetsstyrings
systemets effektivitetsfor
bedring kan følges. Eks. på
effektmål er:
- øget omsætning.
- øget kundetilfredshed.
- Reduktion af fejlomkost

ninger.

På det operationelle niveau
kan det være nødvendigt, at
lave arbejdsinstruktioner der
konkret fortæller, hvad der
skal gøres.
Vej entreprenørerne har i
mange år levet med regler
omkring etablering af veje.
Vejdirektoratet har vejreg
lerne som man har oversat
eller videreudviklet til interne
firmarutiner. Der er tale om
interne instruktioner og ar-
hej dspapirer. De befinder sig
på det operationelle niveau i
kvalitetsstyringssystemet.
Problemet er dog ofte, at der
- hvis man udelukkende har
arbejdsinstruktioner - mang
ler en samlende styring af ar
bejdsprocesserne. Manglen
de overordnet og sammen
hængende styring kan nemt
resultere i spild og unødigt
omkostningsforbrug, samti
dig med at der ikke nødven
digvis sikres tilfredse kunder -

bortset fra lovgivningsmag
tell.

De internationale
standarder
I fremtiden vil danske
virksomheder- med den sti
gende internationalisering
oftere og oftere blive mødt
med krav om et certificeret

kvalitetsstyringssystem efter
ISO 9000 standarderne. Det
gælder både produktions-
virksomheder og servicevirk
somheder. At erhverve et så
dant certifikat eller eksa
mensbevis er naturligvis ikke
et mål i sig selv. Målet er der
imod at udvikle en virksom
hed, der bliver mere effektiv,
produktiv og lønsom.

Men kan standarderne
bruges i en en
entreprenørvirksomhed?
Det kan de! De kan bøjes til
at gælde alle virksomheder
og alle processer i virksom
heden.
Vi har med andre ord i ISO
9000 serien et fuldt dækken
de sæt af grundkrav, der sik
rer et hensigtsmæssigt sam
menhængende kvalitetssty
ringssystem. Der er ingen
grund til at »opfinde den dy
be tallerken to gange<, så
hvorfor ikke lægge ISO
standarderne til grund for
kvalitetsstyringssystemet.
Der er ikke noget mystisk i et
kvalitetsstyringssystem, det
er kun sund fornuft sat i sy
stem.
Lad os til sidst slå fast, at der
ikke er tale om at kreere en
spændetrøje eller et bureau-

kratisk system, der dræber
initiativ og virkelyst. Der er
tale om at etablere hensigts
mæssige rammer så virksom
heden får et fælles fodslag
indadtil og et fælles ansigt
udadtil.
Inden for rammerne vil krea
tiviteten kunne øges, da der
med en rationel kvalitetssty
ring frigøres tid fra brand
slukningsopgaver, som dræ
ner virksomhedens ressour
cer.
Det er en kendsgerning at:
Kvalitet er gratis, det er fejle
ne der koster penge.

Kvalitetsstyringssystemet

Hvor skal vi hen?

Strategisk niveau

Hvordan
kommer vi der?

Taktisk niveau

Hvordan udfø
opgaven? Operationelt

niveau

Kes Management er det
eneste konsulentfirma i
Europa, der er certificeret
iht DS/ISO 9001.
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Øjet ser ikke alt
På moderne veje møder blikket støt

temure med meget forskellig beklædning.
Bag mange af
disse mure findes
et enestående
armeringsnet:
Tensar arme
ringsnet type
SR. Tensar
armeringsnet
låser jordstrukturen og tilfører jorden nye
egenskaber. Punktbelastninger fordeles
jævnt. Langtidsstyrken maksimeres. Stabi
liteten i konstruktionen forøges.

Flere muligheder
Tensar armeringsnet giver frihed

i valg af facadebeklædning. Facaden skal
ikke længere optage kræfter fra jordtryk

ket. Derfor kan facaden nu vælges efter
æstetiske ønsker. Beklædning kan f. eks.

være træ,
natursten,
præfabrikerede
betonelemen
ter, græs eller
måske nettet

Bedre økonomi
Konstruktion er nem, hurtig og øko

nomisk. Der er ikke brug for speciel jord.
Ethvert fyldmateriale kan anvendes. Instal
lation kræver ingen forudgående kendskab.
Der bruges standardteknik og maskiner.

Mere effektiv
Uovertruffen modstand mod kemisk

og biologisk nedbrydning er bevist ved brug
af armeringsnet i vanskelige konstruktio
ner over det meste af verden. Derfor er
Tensar armeringsnet også godkendt både
af”Institut fur Bautechnik” og “British Board
ofAgrément” til brug for konstruktioner
med en levetid på over 120 år. Tensar
produceres under ISO 9002. Uanset
facade styrker Tensar konstruktionen.

Tensar armering giver mulighed for brug af forskelligt fyldmate.
riale og facadebeklædning.

selv.

For yderligere
information kontakt:

Jens Ranfelt
Ingeniør- og
handeisfirma
Ilderholm — Borris
6900 Skjern
Tlf. 97366310
Fax 97 36 66 10 Tensar.

Tensar og ‘Nerlon’ er registrerede
varemærker i DK og i udlandet.
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Ny vejlov - igen
Af afdelingsleder, landinspektør Hans Faarup, Århus amt.

Den 1. juli 1991 trådte en ny vejlov i kraft. Artiklen omtaler lovændringer

ne, der vedrører nedlæggelse af vejnævnet, begrænsning af klagead

gangen, anbefalede breve, renteændringer og søgsmålfrist i ekspropria

tionssager. Ændringerne er et led i regeringens afbureaukratiseringsar

bej de.

Den tidligere gældende vej
lovsbekendtgørelse, nr. 261
af 25. april 1990, trådte først
fuldt ud i kraft den 1. april
1991. Denne er nu afløst af
nr. 430 af 31. maj 1991, der
gælder fra 1. juli 1991.
Der blev altså kun et kvartals
levetid til den tidligere lovbe
kendtgørelse. De hurtige
ændringer har meget at gøre
med de edb-styrede lovdata
baser, og så selvfølgelig fol
ketingets mange lovvedtagel
ser.

Vejnævnet er nedlagt
Vejnævnet kom til at eksiste
re i 18 år. Det var et af de
store gamle nævn med 13
medlemmer heraf 3 ministe
nelle medlemmer og 10 an
dre medlemmer, blandt an
det fra de kommunale orga
nisationer. Vejnævnet skulle
blandt andet afgive udtalel
ser til Trafikministeren og
afgøre »uenighedssager«
vedrørende primærkommu
nale spørgsmål.
Vejnævnets aktivitet har væ
ret meget begrænset. Der har
som regel kun været afholdt
et årligt »pligt-møde<, hvor
hovedlandevej slovforslaget
er blevet forelagt.
De opgaver, der hidtil har
henhørt under vejnævnet, er
i den nye vej lov henlagt til
Trafikministeren.

Kun klage over rellige
spørgsmål
Lotz 111-udvalget under In
denrigsministeriet foreslog i
1989 i betænkningen om de
kommunale opgavers forde
ling og finansiering, at kla

geadgangen efter vejlovgiv
ningen begrænses til legali
tetsspørgsmål med den und
tagelse, at ekspropriations
beslutninger fortsat kan på
klages fuldt ud.
Vejlovens § 4 stk. i og 2 har
herefter fået følgende ord
lyd:

§ 4, stk. 1. Vejbestyrelsers
afgørelser vedrørende for
hold, der er omfattet af den
ne lov, kan påklages til Tra
fikministeren for så vidt an
går retlige spørgsmål, jf. dog
stk. 2.

§ 4, stk. 2. Vejbestyrelsers
afgørelser efter § 49 (ekspro
priationsbeslutninger) kan
påklages til Trafikministe
ren.

Vejloven har herefter fået
samme bestemmelse om kla
gemulighed, som har været
gældende i mange år inden
for Miljøministeriets plan-
lovgivning, nu planlægnings
lovens § 58.
Der kan nu kun klages over
vejbestyrelsernes afgørelser
for så vidt angår »retlige
spørgsmål«. Disse spørgsmål
står i modsætning til skøns
spørgsmål, det vil sige om
betimeligheden eller hen
sigtsmæssigheden af en truf
fen afgørelse.
Det er vanskeligt at give en
abstrakt og præcis definition
af udtrykket »retlige spørgs
måh<, men udtrykket skal
forstås forholdsvis bredt,
hvilket folketingets miljø- og
planudvalg tidligere har givet
udtryk for.

Det er retligt spørgsmål, om
loven giver hjemmel for en
truffen afgørelse, eller om
afgørelsen lider af en ind
holdsmangel.
Det er derimod ikke et retligt
spørgsmål, om afgørelsen er
»fornuftig< eller hensigts
mæssig, f.eks. om »omstæn
dighederne taler for en dis
pensation fra adgangsbe
stemmelserne«, jf. vejlovens

§ 80.
Det er et retligt sprøgsmål,
hvis vejbestyrelsen har over
skredet sin kompetence eller
har overtrådt udtrykkeligt
fastsatte regler for tilveje
bringelse af sin afgørelse, for
eksempel reglen om høring
af politiet i vejlovens § 105.
Det er også retlige spørgs
mål, hvis vejbestyrelsens af
gørelser er truffet under tilsi
desættelse af almindelige
forvaltningsretlige regler
som lighedsprincippet og in
habilitetsregler. Hvis den
skønsafvejning, der skal
foretages i den enkelte sag,
ulovligt bliver begrænset el
ler afskåret som en konse
kvens af vejbestyrelsens
»selvlavede regler, så vil der
være tale om et brud på lig
hedsprincippet, altså et ret
ligt spørgsmål.
Det er naturligvis også et ret
ligt spørgsmål, hvis der ved
en afgørelse er varetaget
ulovligt formål, magtfor
drejning.
Ifølge vejlovens nye § 4, stk.
2 kan ekspropriationsbeslut
finger stadig påklages fuldt
ud.
Der er indført en ny bestem
melse i vejlovens § 5 stk. 4,

hvorefter tvistigheder mel
lem en vejbestyrelse og et
forsyningsselskab om lednin
ger i og over vejareal, jf. §
101 og 106, afgøres af
Trafikministeren.
Bestemmelsen er indført for
at sikre, at ledningsejeres
økonomiske interesser ikke
af vej bestyrelsen alene vur
deres ud fra vejmæssige hen
syn, men ud fra en samlet
samfundsøkonomisk vurde
ring. Eventuelle uoverens
stemmelser mellem en vejbe
styrelse og et forsyningssel
skab skal afgøres af Trafik
ministeren efter fornøden
forhandling med ressortmi
nisteren.

Fri brevforsendelse i
ekspropriationssager
Det overlades nu til vejbesty
relserne selv at bestemme om
indkaldelse til åstedsforret
ning og meddelelse af eks
propriationsbeslutning skal
sendes ved anbefalet brev el
ler ved almindeligt brev.
»Anbefalet« er udgået af
vejlovens § 47 stk. 4 og § 49
stk. 2.
Det må antages, at mange
vejbestyrelser vil blive ved
med at indkalde ved anbefa
lede breve, fordi der herved
skabes sikkerhed for, at eje
ren har fået at vide, at
åstedsforretningen afholdes.
Det anbefalede brev er vejbe
styrelsens eneste bevis for, at
den lovbestemte 14-dages
frist for indkaldelse til
åstedsforretning er over
holdt. Det vil være et retligt
spørgsmål, hvis en ejer i en
klagesag gør gældende, at
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lovens indkaldelsesfrist ikke
er overholdt. Konsekvensen
heraf kan meget vel være af
holdelse af en ny åstedsfor
retning.
Der ses ikke at være nævne-
værdige betænkeligheder ved
at sende ekspropriationsbes
lutningen som almindeligt
brev.
Hver enkelt vejbestyrelse må
gøre sine erfaringer. Et anbe
falet brev koster 27 kr. eks
tra, så f.eks. Århus Amt vil
kunne spare Ca. 10.000 kr.
årligt i porto ved at sende
ekspropriationsbeslutninger
som almindeligt brev.

Ekspropriationsrenten er
diskontoen
Danmarks Nationalbank har
i en periode gradvist nærmet
diskontoen til markedsren
ten. Dette har åbenbart in
spireret Trafikministeren til
at nedsætte ekspropriations
renten med et procent-point.
Vejlovens § 63 sidste punk
tum lyder derfor nu:
»Forrentning sker med en år
lig rente, der svarer til den
diskonto, der er fastsat af
Danmarks Nationalbank på
tidspunktet for ekspropriati
onsbeslutningen. «
Nationalbänkens diskonto er
p.t. 9,5%, hvilket vel næppe
er markedsrenten.

Søgsmålsfrist på 6 måneder i
ekspropriationssager
Det er nu i vej lovens § 65 be
stemt, at retssager om eks
propriation skal anlægges
inden 6 måneder efter, at
ekspropriationsafgørelsen er
meddelt.
Der er forekommet en række
tilfælde, hvor retssager er an
lagt meget længe efter (2-9
år), at sagerne er afgjort ef
ter vejloven. Det er en uhold
bar retstilstand, at der efter
flere års forløb kan rejses
tvivl om lovligheden af areal-
dispositioner eller om stør
relsen af ekspropriationser
statninger. Søgsmålfrist på 6
måneder er også indført i
den nye planlægningslovs §
62 under Miljøministeriet.

Næste gang, Hr.
Trafikminister
De gennemførte vejlovs
ændringer ses ikke at være et
led i en samlet plan eller re
form. Det er spredte revisio
ner og tilpasninger. Derfor
må der være mulighed for, at
Trafikministeren snart igen
vil gennemføre nye små
justeringer af vejloven. Når
dette bliver aktuelt, vil der
være behov for, at blandt an
dre de følgende emner over
vejes.
Vejlovens kapitel 3, § 26-33,
om vejplanlægning bør
koordineres og eventuelt ind-
arbejdes i amtskommuner-
nes regionplaner og kommu
nernes kommuneplaner. Det
forekommer bureaukratisk,
at vejmyndighederne har
selvstændige vejplaner, der
er tillagt særlige retsvirknin
ger i forbindelse med bygge
liniepålæg. m.v.
Vej lovens § 48 kunne ænd
res, så det i en afbureaukrati
seringstid kunne overlades til
vejbestyrelserne selv at be
stemme, om der skal deltage
amtsrådsmedlemmer og
kommunalbestyrelsesmed
lemmer ved åstedsforretnin
ger. Det burde vel heller ikke
være lovreguleret, hvem der
leder åstedsforretningen.
Vejlovens § 67 burde supple
res, således at dokumenter,
udskrifter og attester m.v.,
der udfærdiges i forbindelse
med ekspropriationer efter
vejloven fritages både for
stempelafgifter og for tinglys
ningsafgifter til det offentli
ge. Dermed ville der være
overensstemmelse mellem
vej lovens § 67 og statseks
propriationslovens § 30. Mi
nisteren understreger jo i be
mærkningerne til det nu gen
nemførte lovforslag, at ænd
ringerne også vil blive fore
slået ved en revision af stats
eksproprationsloven.
Iøvrigt vedrørende attester,
så forekommer det yderst
bureaukratisk, at ekspropria
tionsmyndighederne skal be
tale retsafgift (100 kr. pr. stk.)
for fotokopier af ejendom-

mens blade i tingbogen. Det
er det offentlige bogholderi
kassesystem, der har gjort
betalingen nødvendig, men
totalt set for det offentlige
medfører afgiften en udgift
og betydeligt administrativt
besvær.
Endelig til sidst bør det næv
nes, at vejlovens § 71 stk. 3
trænger til en yderligere
»præcisering<( end den, der
fandt sted i forbindelse med
udstykningsreformen 1. april
1991.
Bestemmelsen bør udformes,
så vejbestyrelsens tilladelse
til benyttelse af en bestående
overkørsel eller overgang
skal gives ikke kun, når en
ejendom ændres ved udstyk
ning, matrikulering eller are
aloverførsel, men også når
overkørslen eller overgangen
skal benyttes af flere bolig-
enheder eller erhvervsenhe
der, uden der finder matri
kulære ændringer sted.

Det er godt, at Trafikminis
teren hele tiden tilpasser vej
lovgivningen til ændringerne
i samfundet. Der ses allerede
frem til de næste vejlovænd
ringer.

Sådan fjernes traf ikfarlige 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 1.500 km rabatter for amter og kommuner.

Peder Gr•nne Entrp. ApS. Sct. J.rgen!vej 6• 3550 Slangerup. TI!. 42335633
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Certificering af kvalitetssystemer
Af Mark Krolner, souschef, ingeniør Dansk Standardiseringsråd. DS/EN 29001

Dansk Standardiseringsråds

aktiviteter
DS har siden oprettelsen i

1926 været beskæftiget med

at sikre, at dansk industri og

andre brugere har haft ad

gang til de nødvendige stand

arder.
I 60 år har DS desuden gen

nemført produktcertifice

ring. Produkter, som bevise

ligt overholder kravene i en

angiven produkt- eller sik

kerhedsstandard har ret til at

stemple DS-mærket på pro

duktet eller produktets em

ballage.
Bevisførelsen omfatter en ty

pegodkendelse, som genta

ges med bestemte mellem

rum og en begrænset inspek

tion af produktionen. Også

inspektionen gentages med

bestemte mellemrum.
Produktcertificering er en

kollektiv ordning pr. pro

dukttype og benyttes bl.a. til

produkter med sikkerheds-

krav såsom sikkerhedshjel

me og -træsko, ildsiukkere,

branddøre og stiger.
Ved produktcertificering vur

deres om produktet er i over

ensstemmelse med de rele

vante standarder og regula

tiver. Efter behov foretager

eksperter desuden en vurde

ring inden for områderne:

Materialer, processer, in

spektions- og prøvningsme

toder.
Denne ekspertindsats omfat

ter såvel en vurdering af

overensstemmelse med stan

dard og regulativ i produkti

onsprocesserne som en type

prøvning.

DS.systemcertificering
Tredieparts certificering er

en individuel ordning pr.

virksomhed og en temmelig

fly aktivitet, som DS har

kunnet tilbyde danske virk

somheder fra 1. maj 1988 på

opfordring fra fremsynede

virksomheder, Industrirådet

mfl.
Ved gennemførelse af en

kvalitetssystemaudit anven

des kun i mindre omfang

ekspertbistand som omtalt

oven for under produkcerti

ficering. Ved auditering af

kvalitetssystemet sikrer audi

toren sig i stedet, at virksom

heden har et effektivt funge

rende kvalitetsstyringssy

stern. Auditeringen omfatter

vurdering af:
- om de valgte materialer,

processer, inspektions- el

ler prøvningsmetoder op

fylder kravene i de rele

vante standarder og regu

lativer, og at dette kan

dokumenteres;
- om der gennemføres kor

rigerende handlinger, så

fremt der er konstateret

afvigelser;
- om virksomheden efter

gennemførelsen af de
korrigerende handlinger

kan eftervise, at kravene

nu opfyldes.
De omtalte korrigerende

handlinger kan alt efter be

hov fx omfatte:
- ændring af konstruktion,

materialer, produktions-

grundlag eller procesud

styr;
- ændring af procedurer el

ler specifikationer;
- ændring af metoder, her

under proces-, inspek

tions- og prøvningsmeto

der;
- særlig uddannelse og træ

ning, herunder person

kvalificering og -certi
ficering;

- ekstra indsats vedrørende

information og instrukti

Den bærende ide i systemcer

tificering er, at auditoren sik

rer sig, at virksomheden har

et system, der både kan

håndtere normale tilstande

og kriser. Virksomheden har

ved systemcertificering til

gengæld det fulde ansvar for

resultat i form af leverede

produkters eller tjenesteydel

sers overensstemmelse med

specificerede krav. Dette sik

res bl.a. ved virksomhedens

egen gennemførelse af inter

ne audit, som krævet i

DS/ISO 9001 og -9002.

Hvilken betydning har så

kvalitetsstyring og
certificering?
Det effektive kvalitetssty

ringssystem i en virksomhed

skal sikre at:
- de vedtagne specifikatio

ner overholdes;
- produkterne bliver så på

lidelige som planlagt.

For at et kvalitetsstyringssy

stern kan betegnes som ef

fektivt, skal personalets

holdning til kvalitet være

præget af gode vaner og om

tanke vedrørende kvalitets-

mål.
Dette opnås bedst ved at sør

ge for:
- en klar og forståelig mål

sætning og kvalitetspoli

tik;
- fastlagte ansvars- og kom

petenceområder;
- procedurer for tværfag

ligt samarbejde;
- forståelige og præcise in

struktioner;
- tilstrækkelig uddannelse

og træning.
Læser man fx DS/ISO 9001

igennem, vil man opdage, at

det bl.a. er disse tilstande,

denne standard kræver ind

ført og opretholdt.
Dette kan enhver virksom

hed gøre for sin egen skyld.

Mange, der har gjort det, på

står, at udgiften til udarbej

delsen og indførelsen af kva

litetsstyringssystemet meget

hurtigt blev tjent ind gennem

besparelser pga. færre fejl og

på fortjenesten ved at have

tilfredse kunder, der køber
igen.
Får virksomheden yderligere
et DS-certifikat, har den der
med ret til at fortælle kunder
og myndigheder, at ikke kun
den selv men også en uaf
hængig trediepart mener, at
den har et velfungerende

kvalitetsstyringssystem i over
ensstemmelse med DS/ISO
9001, -02 eller -03.
I det forløbne år har virksom
heder desuden i stigende
grad ansøgt om at få et DS
certifikat, således at DS nu
har registreret 322 virksom
heder, som ansøger om 350

certifikater som følger:

DS/ISO 9001: 56%,
DS/ISO 9002: 40%,
DS/ISO 9003: 4%.

Af disse har 27 virksomheder

til dato modtaget et DS

systemcertifikat, og det for

ventes, at yderligere ca. 40 vil

modtage deres certifikater i

1991.

Sammenligning før og nu

Som tidligere konsulent i

kvalitetsstyring er det inte

ressant at betragte den skete

udvikling. Tidligere blev der

ikke så tit stillet eksterne

krav til en virksomheds kva

litetsstyringssystem, og certi

fikater fandtes kun i begræn

set omfang.
Virksomheder, der ønskede

konsulenthjælp til forbedret

kvalitetsstyring, var typisk i

to helt forskellige situatio

ner:
1. Virksomheden var trængt

markedsmæssigt og øko

nomisk og havde prøvet

alt andet, så hvorfor ikke

også prøve kvalitetssty

ring?
2. Virksomheden var vel

fungerende og veiplaceret

i markedet og ville for

yderligere konsolidering

on.
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øge sin effektivitet ved
indførelse af kvalitetssty
ring.

Virksomhederne i gruppe i
eksisterer i dag stort set ikke
som selvstændige foretagen
der.
Virksomhederne i gruppe 2
er stadig i funktion og har
foruden kvalitetsstyring ind
ført mange andre nyttige og
relevante værktøjer.
Når DS i dag spørger virk
somhederne om hovedårsa
gen til deres behov for et cer
tifikat, er svarenes fordeling
ifølge en opgørelse fra febru
ar 1991:
Krav fra kunder: 24%
Eget ønske, markedsindfø
ringseffekt: 15%
Det indre Marked, konkur
rencesituation: 12%
ønske om bedre intern sty
ring: 10%
Af hensyn til salg på det bri
tiske marked: 9%
Det udenlandske modersel
skab ønsker det: 8%
Ikke angivet: 22%

I denne opgørelse er kun
medtaget den vigtigste årsag
til ønsket om certificering.
ønsket om bedre intern sty
ring er gennemgående.

Udviklingen i udlandet
- England
I England igangsattes allere
de i 1983 en storstilet kvali
tetskampagne, blandt andet
omfattende opbygning af en
certificeringsordning for
kvalitetsstyringssystemer.
Objektivt vurderet er engel
ske produkters kvalitet da
også forbedret, i takt med at
effektive kvalitetsstyringssy
stemer er indført i stadig fle
re virksomheder. Sideløben
de hermed er certifikaternes
antal steget, og der var ved
midten af 1990 udstedt i alt
Ca. 16.000 tredjeparts certifi
kater af de engelske certifice
ringsorganer, hvoraf flere er
akkrediteret af NACCB (Na
tional Accreditation Council
for Certification Bondies).
Hermed er der i England ud-

stedt ca 20 gange så mange
tredjepartscertifikater til EN
29001, -02 eller -03 (DS/ISO
9001, -02 eller -03) som i an
dre EF- og EFTA-lande til
sammen.

Andre lande
Blandt de andre europæiske
lande er Schweiz nået længst,
idet SQS primo 1991 har 180
certifikater. De certificerede
virksomheder tilhører grup
pen af de mest kendte frem
stillere af schweiziske kvali
tetsprodukter.
Der er truffet bilaterale afta
ler mellem DS og SQS i
Schweiz, BSI i England,
DQS i Tyskland, IPQ i Por
tugal og SIS i Sverige om
gensidig anerkendelse af hin
andens certifikater, hvilket
betyder, at certifikaterne har
samme værdi i de 7 lande.
DS ligger i forhandling med
flere andre af vore største
handelspartneres certifice
ringsorganer, og det forven
tes, at bilaterale aftaler kan

træffes mellem DS og hen
holdsvis Frankrig og Belgien
i løbet af 1991. I 1991 for
ventes indgåelse af bilaterale
aftaler med flere oversøiske
handelspartneres certifice
ringsorganer.

Fremgangsmåde ved
certificering
DS-certificering af kvalitets
styringssystemer er såkaldte
»3. parts certificeringer«.
Dvs. certificeringsorganet (DS)
er uafhængigt af såvel virk
somheden som virksomhe
dens kunder. Dette sikrer
den nødvendige habilitet og
troværdighed.
Fremgangsmåden ved DS
certificering af kvalitetssty
ringssystemer er normalt føl
gende:
Virksomheden henvender sig
til DS og beder om informa
tion. DS fremsender infor
mation i form af brochurer,
DS-retningslinien for certifi
cering og forskellige artikler
med aktuelt indhold vedr.

Genbrug
der sparer
millioner

Gronnemosen 9
DK-2860 SøborgNYFALT Tlf. 31 6979 13

Fax. 31 677377
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certificeringen. Nogen tid ef
ter aftaler DS og virksomhe
den afholdelse af et informa
tionsmøde.
Informationsmøde kan af
holdes individuelt på virk
somheden (fortrinsvis for
virksomheder med mere end
200 ansatte) eller som fælles-
møder. Nærmere oplysnin
ger ses af fremsendt infor
mationsmateriale eller kan
fås ved henvendelse til DS.
Under informationsmødet
gennemgås certificeringsord

ningen og principper for op
bygning af kvalitetsstyrings
systemer. Under mødet på
virksomheden beskriver virk
somheden sit kvalitetssty
ringssystem, og der diskute
res en fremgangsmåde for
udviklingen af kvalitetssty
ringssystemet, og de om
trentlige udgifter for en certi
ficering anslås.
Informationsmøder er ikke
obligatoriske men er en god
hjælp for virksomheden til
forståelse af de aktiviteter,

Dansk Standardiseringsråd
DANISH STANDARDS ASSOCIATION

Kvalitetsstyringssystem Certifikat
Quali System Certificate

ICerttikat nr.: DK
Reg. nr.:

Dansk Standardiseringsråd attesterer ?vfilliken Denmark A/S
hermed, at kvalitetsstyringssystemet hos:

Fabriksvej 8
The Danish Standards Association hereby

8544 Mørke
states that the quality system Ol,

med hensyn til: Udvikling/konstruktion, produktion,

applicable to installation ng service

DS/ISO 9001 (DS/EN 29001),
er i overensstemmelse med kravene i:

is in accordance with

Omtanget at aktiviteterne i: Milliken Denmark A/S

The scope ol acisvities al:

«Støv- og snavs absorberende måtter
er beskrevet i detaljer i Bilag 1. (dus —control).’

is described ifl detail ifl Annes I

Det gaanteres, at dette certifikat er udstedt i overensstemmelse

med DSs regler, som beskrevet i DS-Regelsæt tor Certiticering

al Kvalitetsstyringssystemer.
This certilicaie is granted subect to the content ifl OS’s general

rules for certitication ot quality Systems.

Udstedt at Dansk Standardiseringsråd.
Issued by The Danish Standards Association

Jan Fialla Hellerup. den 15. december 1988

D,rekiw, c.I.nge’i.er Dansk Sianøardseingsåd

Managng Drecio, .I Sc Aa,eheIeI i2 DK5900 Hellerap

og de overordnede procedu
rer.
Et effektivt kvalitetsstyrings
system skal tage hensyn til
mange andre krav end lige
præcis kvalitetsstyringsstan
dardens krav, fx. myndig
hedsregulativer eller pro
duktstandarder.
På grundlag af det fremsend
te materiale gennemfører DS
en præevaluering, som kom
menterer dokumentationens
opfyldelse af kravene. Når
de nødvendige ændringer!
forbedringer er gennemført,
afholdes et afklarende møde,
hvor præevalueringsrappor
ten gennemgås og en plan for
den efterfølgende certifice
ringsaudit skitseres. Efterføl
gende fremsender DS et au
ditprogram, som omfatter
gennemførelsen af certifi
ceringsaudit.
Certificeringsaudit gennem
føres på virksomheden og
har til formål at fastslå, om
virksomheden følger det be
skrevne, af DS godkendte,
system i relation til den valg
te kvalitetsstyringsstandard.
Inden DS forlader virksom
heden ved afslutning af certi
ficeringsaudit, meddeler DS’s
auditorer, om virksomheden
indstilles til at ihændehave et
certifikat. Skulle dette ikke
være tilfældet uden korrige
rende handlinger, aftales dis
se. Når virksomheden efter
DS’s mening opfylder krave
ne i standarden, kan et certi
fikat udstedes. DS gennem
fører 2 årlige opfølgningsau
dit, og certifikatet er løbende
gyldigt, så længe virksomhe
den overholder såvel kravene
i den valgte standard - som
udtryk i den godkendte kva
litetsstyringsdokumentation -

som kravene i Dansk
Standardideringsråds ret
ningslinier for certificering
af overensstemmelse med
krav i DS/ISO 9001, -02 eller
-03.

der skal igangsættes for op
bygningen af et relevant kva
litetsstyringssystem.
ønsker virksomheden at
blive certificeret, betaler den
et mindre gebyr og fremsen
der en ansøgning til DS. DS
fremsender et selvevalue
ringsskema, som virksomhe
den skal udfylde og fremsen
de, men ikke førend virk
somheden også kan fremsen
de den komplette kvalitets
styringsdokumentation be
stående af kvalitetshåndbog
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Udmattelseskriterier for
asfaltbelægninger
At Jørgen Krarup, Statens Vejlaboratorium.

Der er nedsat en ny arbejdsgruppe under NVF-UDVALG 33, som skal un
dersøge udmattelseskriterier for asfaltbelægninger. Her gives en stade-
rapport om aktiviteterne i arbejdsgruppen.

NVF - Nordisk Vejteknisk
Forbund - har et permanent
udvalg, Udvalg 33, der be
skæftiger sig med asfaltbe
lægninger. Underdirektør
Per Nystrup er formand for
udvalget.
Med mandat til at belyse
spørgsmål omkring »valg af
udmattelseskriterier for
bære- og slidlag af asfa1t, er
der nedsat en arbejdsgruppe
med to medlemmer fra hvert
af medlemslandene (Sverige,
Norge, Finland og Dan
mark). Formand Per Noss
og sekretær Jostein Myre er
begge fra Norge.
Fra Danmark deltager Erik
Nielsen fra Asfaltindustriens
Vej fors kningslaboratorium
og Jørgen Krarup fra Statens
Vejlaboratorium i arbejds
gruppen.
En rapport fra arbejdet skal
være færdig til NVF’s kon
gres i Finland sommeren
1992.

Dansk dimensionerings
praksis
For Danmarks vedkommen
de har vi i »Vejregler for di
mensionering af befæstelser<
(fra marts 1984) en sammen
hængende dimensionerings
metode for befæstelser. Den
ne metode indeholder en be
lastningsmodel, en respons
model og brudkriterier for
de respektive lag i en befæ
stelse.
Belastningsmodellen omfor
mer den virkelige trafikbe
lastning til et antal ækviva
lente 10-tons akselpassager. I
denne om formning indgår en
statistisk forenkling af tra
fikmængden til et talpar be
stående af den karakteristi

ske aksellast, ÆlO, samt an
tallet af ÆlO, N, som anta
ges at give den samme ned
brydning som den virkelige
trafikmængde.
Derudover indeholder mo
dellen en »mekanisk« be
skrivelse af ÆlO-størrelsen
til brug som »belastning« i
en dimensioneringsbereg
ning. Denne del af belast
ningsmodellen består i at be
skrive den lodret nedadrette

de kraft fra en halvlastbilak
sel, jævnt fordelt på et cirku
lært areal.
Responsmodellen er en ela
sticitetsteoretisk beregning af
de spændinger og tøjninger,
der opstår i vejkonstruktio
nens laggrænser når befæ
stelsen belastes. For asfaltla
get er det den maksimale ho
risontale tøjning, der bestem
mes.
Brudkriteriet er for asfaltla

gets vedkommende en sam
menhæng mellem antallet af
ækvivalente 10 tons aksler og
størrelsen af den vandrette
tøjning i undersiden af as
faltlaget, - eller med andre
ord et beregningsmæssigt
skøn for hvor længe belæg
ningen kan holde til en given
trafikstrøm.
Brudkriteriet er så vidt vides
udledt på grundlag af nogle
få fuldskalaforsøg samt en

Spænding
(3

(Jo -

N
Nbud

Spænding
(7

(J

Tøj ning

KONSTANT TØJNING
MF = + i

Nbrud

E0

E

Tøj ning

KONSTANT SPÆNDING
MF = -1

AE\ /Au AE\

Figur 1. Spændings- og tøjningsudvikling under typiske ud
matrelsesforsøg. Nederst: Formel for »Mode Factor«.
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stor mængde forskellige la
boratorieforsøg. Det mest
anvendte laboratorieforsøg i
Danmark er udført med bø
jeprøvemaskine på asfalt
bjælker med standarddimen
sioner. Men dokumenta
tionen for kriteriet er ikke let
tilgængelig, hvorfor der er
fare for at argumenterne for
det nuværende kriterium går
i glemmebogen.
I vejreglen er kriteriet præ
senteret grafisk som Dia
gram III. Den »skadevolden
de tilstand«, som man vil ef
terlyse til brug ved økono
misk optimering i et vedlige
holdelsessystem (PM
system) er ikke defineret.
Men, hvis der gentagne gan
ge optræder store tøjninger i
undersiden af et asfaitlag, er
konsekvensen, at belægnin
gen revner.
Hvad dimensioneringsprak
sis angår, er Danmark det
eneste af deltagerlandene,
der har et sammenhængen
de, forenklet teoretisk di
mensioneringssystem. Imid
lertid er elementerne i det
danske dimensioneringssy
stem måske ikke enkeltvist
bæredygtige, så vi har abso
lut interesse i at deltage i det
te samarbejde med de øvrige
deltagerlande.

Arbejdsgruppens tiltag
Et hovedmål med arbejdet
er, på lang sigt, at få udviklet
et generelt udmattelseskrite
rium, og på kort sigt, at for
bedre og tilpasse kriterier til
nordiske vejtyper. Kravene
som skal tilgodeses i et ud
mattelseskriterium er dels
holdbarhed overfor revne-
dannelse ved gentagne be
lastninger og dels holdbar
hed overfor sporkøring.
I arbejdsgruppens indleden
de arbejde har tyngdepunk
tet ligget i undersøgelse af
»Mode Factor< (MF) begre
bet, som anvendes til at rela
tere de forskellige typer ud
mattelsesforsøg i laboratori
et til forskellige befæstelses
opbygningers virkemåder og
belastningssituationer. Det

er den amerikanske profes
sor C. L. Monismith, fra
University of California, der
er ophavsmand til ideen.

»Mode Factor«
Betragt for eksempel et rela
tivt tykt asfaltlag (tykkere
end 15 cm): det vil virke som
en lastfordelende plade. Det
mest relevante udmattelses
forsøg i bøjeprøvemaskinen
vil være forsøg hvor der på
føres en konstant spændings
amplitude. Prøvebjælken
udsættes for gentagne belast
ninger, og der søges opnået
netop den samme bøjespæn
ding ved hver belastning.
Under nedbrydningsforløbet
vil prøvelegemet skulle bøjes
mere og mere før den valgte
spænding opnås. Jo stivere
bitumen jo større antal be
lastninger vil prøvebjælken
kunne holde til.
I en vej konstruktion med en
relativt tynd asfaltbelæg
ning, vil asfaltiaget fungere
mere i retning af en mem
bran. De relevante
spændings- og tøjningsbetin
gelser i bøjeprøvemaskinen
vil da være konstant tøjning.
Prøven udsættes for den
samme gentagne nedbøjning
indtil den revner eller et an
det forudbestemt slutkriteri
um er opfyldt. J0 blødere bi
tumen jo flere belastninger
skal der til, før prøvelegemet
revner.

Forskellig »levetid« for
samme asfalt
Udføres der forsøg på flere
prøvebjælker af det samme
asfaltmateriale, og udsættes
bjælkerne for udmattelses
forsøg under forskellige for
søgsbetingelser, vil man op
dage, at »levetiden« afhæn
ger af forsøgsbetingelserne.
Tilsvarende vil man finde for
skellige »levetider<, hvis
man laver »ens< forsøg på
prøvebjælker med forskellig
stivhed af bindemidlet.
Det ovenstående betyder, at
man ikke uden videre kan
sammenligne forskellige as
faltmaterialers levetid på

grundlag af et enkelt kriteri
um for udmattelse, - man må
vide hvordan materialet skal
indgå i befæstelsen, om det
indgår i et relativt tyndt eller
tykt lag, før man kan vurde
re »levetid«.
På figur i ses hvordan kon
stant spænding forsøget sva
rer til MF — —1. Udmattel
sesforsøget med konstant
tøjn ing svarer til MF — + 1.
Tykke asfaltbelægninger vil
normalt opføre sig svarende
til MF = —1, hvorimod små
kommuneveje med et tyndt
asfaltlag nærmere vil opføre
sig som optegnet for MF
+ 1. De virkelige vejkon
struktioners virkemåder har
alle tilsvarende MF-værdier
mellem —l og + I. En tynd
asfaltbelægning vil, i begyn
delsen af sin levetid, virke
mest i overensstemmelse med

udmattelsesforsøg udført
med konstant tøjning. Men
MF vil variere igennem ve
jens levetid og afhænge af de
varierende vilkår og brugstil
stande befæstelsen kommer
ud for.
Det matematiske udtryk for
bestemmelse af MF gælden
de for udmattelsesforsøg er
anført i figur 1. Hvordan
MF bestemmes for befæstel
sesopbygninger, kan ikke på
nuværende tidspunkt sættes
på formel, det må afgøres
ved en teoretisk analyse og
vurdering af konstruktio
nens virkemåde.

Konklusioner
Arbejdsgruppen søger at fin
de et eller flere anbefalelses
værdige udmattelseskriterier
for asfaltiaget i en vejkon
struktion.
Hvis arbejdet fører til en an
befaling af »Mode Factor<
begrebet, er det, der stilles i
udsigt, en generel udmattel
sesmodel for asfaltbelægnin
gers asfaltlag.
I forbindelse med et valgt
brudkriterium skal en sådan
komponent til en dimensio
neringsmetode kalibreres i
forhold til nationale erfa
ringstal. Spørgsmål om usik

kerhed og »partialkoeffici
enter« skal i så fald udredes
og afklares.
Hvis der skal revideres i den
danske dimensioneringsme
tode, er det ikke gjort med
udskiftning af enkelte ele
menter i metoden, - så må
hele metoden revideres.
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Miljø på video
Al Hans Bendtsen, Vejdirektoratet, Vejdatalaboratoriet.

Vejdatalaboratoriet har netop udsendt 2 nye videoer som præsenterer
et par af laboratoriets miljøprojekter.

Stojafskærmning
Den ene video er en præsen
tation af rapporten »Støjaf
skærmning - et idékatalog«.
Videoen gennemgår nogle
generelle pricipper for design
og udformning af støjskær
me, således at de passer ind i
de omgivende bymiljøer og
landskaber. Derudover præ
senteres en række eksempler
på støjafskærmningsanlæg,
både i Danmark, Tyskland,
Holland samt Frankrig.
Der vises eksempler på
skærmanlæg, der med be
plantning søges gemt væk i
naturen, samt skærmanlæg
der med et markant valg af
farver, materialer og former
fremstår som skulpturer i
bymiljøet. Videoen kan an
vendes i forbindelse med di
skussioner af hvilke konkre
te støjafskærmningsløsnin

Luftforurening
Den anden video er en præ
sentation af rapporten »Vej-
trafik og luftforurening en
grundbog«. Vejtrafikkens
luftforureningsmæssige kon
sekvenser både lokalt, regio
nalt og globalt gennemgåes.
Det beskrives hvordan luft
forureningen kan måles, be
regnes og kortlægges. Ho
vedvægten i videoen lægges
på, hvilke løsninger der an
vendes til at reducere luftfor
ureningen fra vejtrafik. Det
te er inddelt i 4 forskellige
hoveddele:

del.
3. Beskrivelse af hvordan

byplanlægning kan bru
ges som styringsinstru
ment til på længere sigt at
reducere luftforureningen
i byerne.

4. Det er almindeligt at an
vende informationskam
pagner i arbejdet med at
reducere trafikuheldene
på vejnettet. Informati
onskampagner kan ligele
des anvendes til at give bi
listerne en forståelse for
deres ansvar for luftforu
reningen, samt til at in
formere bilisterne om

hvordan de individuelt
kan handle, således at de
medvirker til at reducere
den samlede luftforure
ning.

Videoen, der vare 10 minut
ter er tænkt som en intro
duktion til emneområdet
vejtrafik og luftforurening.
Den koster 500 kr. og findes
både i en dansk og en engelsk
udgave.
De 2 videoer kan bestilles
hos Ulla Hansen på Vejdata
laboratoriet, Stationsalleen
42, 2730 Herlev,
telefon 42 91 96 33.

ger, der skal anvendes.
Målgruppen er både teknike
re, politikere og borgere.
Videoen varer 10 minutter,
og kan købes for 500 kr. Den
findes både i en dansk og en
engelsk udgave.

1. Beskrivelse af de teknolo
giske muligheder for at
reducere luftforurenigen
fra de enkelte køretøjer.

2. Gennemgang af hvordan
trafikplanlægning kan an
vendes som et virkemid
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...vi »sejler(( stadig på Øresund
At Frank Hagerup, Vestsjællands Amtskommune.

Den faste øresundsforbindelses trafik og teknik.

Mandag den 10. juni afhold
tes det andet møde i rækken
om den kommende faste for
bindelse over Øresund - mel
lem Amager og Skåne.
Dette møde var som det for
rige, arrangeret af Bygnings
ingeniørgruppen, Vej- og
Byplanforeningen samt jern
baneteknisk faggruppe.

Mødet fandt sted I DIF.
Den første artikel om Øre
sundsforbindelsen i vej-
tidsskriftets maj-udgave,
omhandlede selve aftalen
med svenskerne.
Denne artikel vil forme sig
som en fremtidskøretur i bil,
fra motorvejen ved Kalvebo
derne til den skånske kyst,
vil kunne finde sted i år
2000, hvis oplægget følges.
Hovedvægten vil blive lagt
på selve vej forbindelsen med
inddragelse af jernbanen
der, hvor det er naturligt.

Fra Kalveboderne til
lufthavnen
Kommer man kørende ad
E20 fra Sjælland vil Tårnby-
motorvejen blive tilsluttet
den nuværende Amagermo
torvej ca. 1,5 km efter Kalve
bodbroen er passeret.
Tilslutningen anlægges så
dan, at hovedtrafikretningen
bliver mod Øresund.
Over det meste af Vestama
ger vil motorvejen løbe pa
rallelt med en jernbanefor
bindelse fra Københavns
hovedbanegård mod lufthav
nen og Malmø.
Mellem motorvej og jernba
ne vil der blive et 15 meter
bredt bælte til anlæg af til
slutningsanlæg og til et vold-
anlæg, som vil forhindre
blænding mellem tog og bi
ler.
Syd for Bellacentret er der
udlagt et centerområde - her
vil motorvejen og jernbanen

blive lagt 3-4 m under ter
ræn. Et tilslutningsanlæg til
motorvejen og en jernbane-
station vil blive forberedt -

men ikke anlagt i første om
gang.
Ved overgangen fra Vest-
amager til den bebyggede del
af øen vil vej og bane blive
ført yderligere nogle meter
ned under jordoverfladen,
således at de vil være 5-6 me
ter nede. Der vil blive udført
støjafskærmning gennem he
le Tårnby m.m.
Trafikanlægget vil krydse
Englandsvej syd for vandtår
net, hvorfra den nuværende
lufthavnsvej udgår. Her an
lægges et fuldt tilslutnings
anlæg og en jernbanestation.
Oprindelig var det planen at
motorvejen skulle krydse
jernbanen ved Englandsvej,
sådan at mest muligt af den
nuværende lufthavnsvej
kunne udnyttes.
Af støjmæssige årsager har
man valgt at flytte denne
krydsning til efter Amager
Landevej.
Hovedparten af den nuvæ
rende lufthavnsvej vil blive
brudt op, og arealet anvendt
til jernbaneanlægget.
Ved Amager Landevej vil
broen blive retableret i en la
vere højde, idet motorvejen
kommer til at ligge Ca. 5 me
ter under terræn. Det er ikke
afklaret om det nuværende
tilslutningsanlæg skal gene
tableres, eller om trafikken
til lufthavnen kan løbe ad en
parallelvej.

Lufthavnsområdet
I Lufthavnsområdet vil mo
torvej og jernbane ligge ad
skilt. Jernbanen vil blive ført
hen langs afgangs- og an
komsthallerne, sandsynligvis
under jordoverfladen. Her
vil jernbanestationen blive
anlagt.

Motorvejen vil løbe nord for

det nuværende lufthavnsom

råde med et vestvendt tilslut

ningsanlæg mellem Uden

rigsgården og Indenrigsgår
den, og et fuldt tilslutnings
anlæg øst for Amager

Strandvej.
En del af jernbanetrafikken
vil dog løbe langs motorvej

en. Syd for og parallelt med
motorvejen vil der løbe et
godsspor, hvorved godstoge
ne kan køre udenom luft
havnsstationen.

Fra kyst til kyst
Nord og øst for lufthavnens
hangarer vil der blive anlagt

en kunstig halvø.
I denne halvøs sydøstlige
hjørne løber motorvej og

jernbane sammen igen »på

den videre færd« mod det

skånske.
Fra pladsen foran terminal-
bygningerne har motorvejen
forløbet i en højredrejende

kurve med en radius på 1000
meter.
Jernbanedelen for passager-
tog har forløbet i en ret linie
fra lufthavnsstationen under
hangar-området til den kun
stige halvøs sydøstlige hjør
ne.
Herfra krydser Øresundsfor
bindelsen sej lrenden Drog-
den i en sænketunnel, idet
det ikke er muligt at anlægge
en højbro, på grund af ind
flyvningen til Kastrup luf
thavn.
Tunnellen vil få en længde
på Ca. 2 km, og bestå af fire
ensrettede tunnelrør i en
sammenhængende konstruk

tion (2 rør til motorvejen og
2 til jernbanen).
Tunnelelementerne placeres
sådan, at det på et senere tid
spunkt vil være muligt at ud
dybe sejlrenden i Drogden til

kote ± 10 over en bredde på
600 m.

øresundsforbindelsen set i sammenhæng med det Øvrige mo

torvejsnet i Københavnsområdet, og det tilsvarende i Skåne.
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Sænketunnellen munder ud
(eller op sku’ man nok sige!)
på en kunstig ø, der anlæg
ges sydvest for Saltholm og i
en afstand fra denne på Ca.
1,5 km.
Denne ø vil komme til at
fungere som overgang mel
lem tunnel og lavbro. øens
størrelse vil blive på ca. 1,5
km2.
Fra øens østlige ende vil en
ca. 4,3 km lang lavbro føre
frem til højbroenss tilslut
ningstag.
Lavbroen bliver 31 meter
bred og vil få en fri gennem
sejlingshøjde på 7 meter.
Højbroen vil forbinde lav-
broen med den skånske kyst.
Længden på højbroen bliver
Ca. 7,5 km heraf vil
skråstagsfagene over Flinte
renden og Trindelrenden væ
re ca. 1,1 km tilsammen.
Over Flinterenden bliver der
en fri gennemsejlingshøjde
på 50 meter over en bredde
på ca. 330 meter.
For Trindelrenden bliver de
tilsvarende størrelser 32 og
290 meter.
Overbygningerne på såvel
lavbro som højbro er forud
sat som 1-etages konstrukti
oner med jernbanen i midten
og motorvej ens 2 kørebaner
på hver sin side heraf.
En to-etages løsning vil blive
vurderet nærmere i detail
projekteringsfasen.
Højbroen vil få landfæste
ca. 2 km syd for Limhamn
ved et punkt, der hedder Ler
nacken.

Normaltværprofil i land
Kronebredden vil blive 30
meter. Disse 30 meter forde
ler sig sådan:
- 6 meter midterrabat
- 2 gange 8 meter kørebane

(4 spor ialt)
- 2 nødspor d 2,5 meter
- 2 yderrabatter d 1,5 meter
Vejen vil blive forberedt for
anlæg af 6 spor (med reduce
ret standard) da beregninger
viser, at Tårnbymotorvejen
vil være tæt på kapacitets
grænsen når den åbnes for
trafik.

Normaltværprofil
over/under vand
Den forventede trafikmæng
de (ca. 9.000 i ADT) vil ikke
være større, end det en bred
2-sporet vej kan klare. Af
hensyn til en eventuel trafik
stigning får vej forbindelsen
dette tværprofil mellem
Amager og Skåne:
- 4 kørespor å 3,5 meter
- 4 kantbaner å 0,5 meter
- 4 nødfortove å 0,5 meter
Der vil med andre ord ikke
blive anlagt nødspor på den
17,6 km lang bro/tunnel-
forbindelse.

Visuelle indtryk af
broerne
Trafikanternes oplevelse af
broerne afhænger af om man
er i en bil eller i tog.
- I bil ser man på langs og

tværs af køreretningen.
- I tog ser man kun på

tværs af køreretningen.
Bilpassageren vil på grund af
jernbanen og elektricifice
ringsudstyret ikke kunne se
frit til begge sider. Elektrici
ficeringsudstyret vil falde i
øjnene, specielt på den let
krumme lavbro.

Togpassageren vil se ud på 2
kørespor og bagved se havet.
Vælger man en to-etages
broløsning vil det visuelle
miljø specielt for bilisterne
blive forenklet. Det vil svare
til oplevelsen ved at køre på
Farøbroerne.
I en 2-etages løsning vil tog
passageren i nogen grad op
leve det som ved kørsel over
den gamle Lillebæltsbro (en
gitter konstruktion).
På grund af den høje hastig
hed togene skal køre med vil
opfattelsen af gitterkon
struktionen blive dæmpet

JERNBANE

— NY MOTORVEJ
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væsentligt, man vil kort sagt

se ud over havet.
Fra søsiden, uanset hvorfra i

Sundet, vil broerne primært

blive bedømt udfra den ud

formning skråstagsbroer,

pyloner og kabelophæng får.

økonomi og tidsplan

Hele herligheden vil beløbe

sig til ca. 4 mia kroner for

landanlæggene i Danmark og

ca. 12 mia kr for bro- og tun

nelforbindelsen (kyst-kyst)

Sidstnævnte beløb deles med

svenskerne.
Projekteringsfasen forventes

at strække sig over godt 2 år,
hvorefter de mange anlægs

arbejder kan udføres.

Den samlede forbindelse vil

blive åbnet for trafik i år

2000, hvis alt går som det

forventes i skrivende stund,

hvor anlægsioven ikke er

vedtaget endnu.
Folketinget har når dette læ

ses, behandlet lovforslaget,

så da er vi nok alle blevet

klogere når det drejer sig om

øresundsforbindelsen.

Mere om forbindelsen

I takt med udviklingen i det

kommende projekteringsar

bejde og efterfølgende an-

lægsarbejde vil der her i Vej-
tidsskriftet komme flere arti
kler om dette store anlægsar
bejde til lands og til vands.

Udfældning af rim
At Henrik Volborg, afdelingsmeteorolog, DM1.

Rimdannelse på vejene har altid været et ømtåleligt problem i vintertje

nesten, fordi det oftest optræder når vejret er »pænt og mildt, d.v.s. i

forbindelse med klart vejr og temmelig hyppigt også med plusgrader. I

midvintertiden kan rimdannelser endda optræde om dagen, selv om so

len skinner, men forekommer selvsagt hyppigst i de mørke timer frem til

en time eller to efter solopgang.

Betingelser for rimdannelse

Det er vigtigt at gøre sig

klart at en soleklar betingel

se for rimdannelse er at vej-

temperaturen er under nul

grader, men det kan den

sagtens være selv om luft-

temperaturen er adskillige

grader over nul. En anden

betingelse er at vejtempera

turen, foruden at være un

der nul, også skal være lave

re end luftens dugpunkt (og

hvad det er kommer vi tilba

ge til).
Vejtemperaturen er til en

hver tid bestemt ved balan

cen mellem varmetilførsel

og varmetab. Hvis varmeta

bet er større end -tilførslen

falder vejtemperaturen; om

vendt vil den være stigende

hvis varmetilførslen er stør

re end varmetabet. Varme-

tilførsel kan ske ved solstrå

ling (både direkte og indi

rekte gennem skyer), og des

uden gennem varmeledning

fra luft og underlag samt

ved frigjort latent varme ved

fortætning af vanddamp og

ved frysning af vand. Var

metabet skyldes de samme

faktorer, blot med modsat

fortegn - d.v.s. udstråling

fra vejoverfladen, varme-

ledning til luft og underlag

samt ved forbrugt varme til

fordampning og smeitning.

Afkøling af vejbanen

Den hurtigste og mest effek

tive afkølingsproces er ud

stråling til verdensrummet,

og dertil kræves klart vejr -

som derved er udnævnt til

den farligste vejrsituation

når det gælder rimdannelse.

Vej temperaturen kan på den

måde falde flere grader i ti

men, og de øvrige processer

kan enten forsinke eller for

stærke temperaturfaldet.

Hvis det er nogenlunde

vindstille vil varmeledning

til og fra luften være mini

mal, og i den situation kan

vejtemperaturen hurtigt nå

adskillige grader under luft-

temperaturen. Hvis lagene

umiddelbart under vejbanen

er relativt varme, vil dette

forsinke afkølingen noget,

men denne effekt eksisterer

ikke på BROER, som derfor

i stille og klart vejr afkøles

hurtigst. Hvis der omvendt

blæser en vis vind, og luften

er varmere end vejbanen, vil

varmeledningen fra luften

betyde at broerne ikke afkø

les så hurtigt som vejstræk

ningerne på fastland, der

ligger mere i læ.

Fugtighedens rolle

Nu behøver en vejstrækning

ikke at blive glat bare fordi

dens temperatur kommer un

der nul grader. Hvis vejen er

tør sker der ikke noget - så

det er altså nødvendigt med

en vandtilførsel for at vejen

skal blive glat. Den kan selv

følgelig være våd i forvejen,

f.eks. efter regn, og så bliver

den glat så snart dens tempe

ratur kommer under nul,

endda med delvis usynlig

blank is. Det er imidlertid ik

ke det, som denne artikel

handler om - vi vil holde os

til udfældning af rim, der

som nævnt kun indtræffer,

hvis vejtemperaturen er lave

re end luftens dugpunkt (for

uden at være under nul).

Hvad er så dugpunktet?

Det er en størrelse, der ud

trykkes i grader celcius, og er

bestemt af luftens tempera

tur samt den relative fugtig-

hed. Enhver portion luft,

indendørs så vel som ude

ndørs, har en vis temperatur

og en vis relativ fugtighed,

der udtrykkes i procent. Hvis

den relative fugtighed er 100

procent siges luften at være

mættet med fugtighed, og

den kan således ikke indehol

de mere vanddamp. Varm

luft kan imidlertid indeholde

mere vanddamp end kold

luft før den bliver mættet -

og det betyder, at har man en

vis portion umættet luft og

afkøler den, så vil man før

eller senere nå en tempera

tur, hvor den bliver mættet -

og det er præcis det man kal

der luftens dugpunkt. Dette

medfører, at når luften er

fugtighedsmættet, vil de to

tal være ens - men som oftest

er dugpunktet lavere end

lufttemperaturen, og jo mere

tør luften er, desto større er

forskellen mellem dem.

Dugpunktet er altså en be

regnet størrelse, som afhæn

ger af luftens temperatur og

dens relative fugtighed. Når

vi skal vurdere risikoen for

rimdannelse, er det som sagt

VEJTEMPERATUREN og
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DUGPUNKTET vi skal se
på - og det er derfor disse to
parametre det er vigtigst at
få registreret og forudsagt.
Jo større forskel der er mel
lem disse to størrelser, jo
kraftigere bliver rimdannel
sen - tænk bare på køleska
bets fryseboks!

Hvide pletter
Dette udtryk er som bekendt
betegnelsen for strækninger,
som man erfaringsmæssigt
ved bliver glatte først. Disse
steder er karakteriseret ved
at varmetabet er stort, var
metilførslen lille, og evt, er
der tilførsel af fugtighed. Så
danne særligt udsatte vej-
strækninger finder man der
for på lokaliteter, der
- ligger i skygge det meste

af tiden (d.v.s. minimal
solstråling)

- ligger i læ for vinden
- har god udsigt til himlen

(maksimal udstråling)
- har stor fugtighedstilfør

se! (fra hav, sø eller vand
løb)

- ligger lavt i forhold til
omgivende terræn.

Som regel er ikke alle disse
betingelser opfyldt samti
digt, men den MEST UD
SATTE VEJSTRÆKNING,
man kan forestille sig, er
EN ØST-VESTGÅENDE
VEJ BANE GENNEM EN
LAVNING I TERRÆNET,
HVOR DER ER EN RET
TÆT SKOV ELLER EN
HØJ SKRÆNT MOD SYD,
ÅBENT MOD NORD, OG
MED EN SØ ELLER ET
VANDLØB I UMIDDEL
BAR NÆRHED.
En bro, der opfylder disse
betingelser, er endnu mere
udsat.

vere vejret som det er og har
været inden for de nærmeste
timer såvel som at gøre sig
bekendt med forudsigelserne
for de kommende få timer -

altsammen oplysninger som
er tilgængelige på hovedsta
tionerne i de enkelte amter.
Typiske risikosituationer for
rimdannelse er
- Stille og klar nat. Vejtem

peraturen falder og kom
mer til sidst under luftens
dugpunkt.

- Klart vejr, hvor der tilfø
res fugtighed med vinden
(stigende dugpunkt over
kolde vejbaner - også i
forbindelse med omslag
til mildere vejr)

Et specielt eksempel på det
sidste ser man undertiden i
senvinteren når vi har haft en
længere periode med koldt
og klart vejr og med sne på
jorden. Om natten falder
lufttemperaturen drastisk
(og dermed også dugpunk
tet) således at vejtemperatu

ren ikke kan følge med - det
bliver derfor ikke glat om
natten. I de lidt højere luft-
lag sker denne afkøling imid
lertid ikke. Nogen tid efter
solopgang opstår der - ved
uens opvarmning - en blan
ding af luftlagene, således at
dugpunktet tæt ved vejover
fladen stiger og kommer op
over vejtemperaturen. Dette
har i nogle tilfælde medført
en pludselig rimdannelse 1-2
timer efter solopgang, hvor
man mindst ventede det!
Men det er vi nu blevet op
mærksomme på.
Rimdannelse er altså noget
lumsk noget, som desværre
optræder når vejret egentlig
er ganske skikkeligt - så der
for følgende motto til trafi
kanterne (hvis der ikke er
saltet):
NÅR VINTERVEJRET ER
KLART ER FORSIGTIG
KØRSEL SMART!

Farlige vejrsituationer
For at kunne komme på for
kant med rimdannelsen er
det derfor vigtigt, at vejfol
kene kender til de farlige si
tuationer, både ved at obser

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

- betonautoværn
- stålautoværn
- kabelautoværn
- specialopgaver
. efter ordre

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

trafikken
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Ørestad - en ny bydel på Amager
At afdelingsingeniør lic.tech. Otto Schiøtz.

.1 Dansk Ingeniørforening blev der på et møde den 23. maj 1991 arrange

ret at Vej- og Byplanforeningen og Bygningsingeniørgruppen foretaget

en gennemgang af hovedindholdet i den nylig udkomne rapport fra Ud

valget om Hovedstadsområdets Trafikinvesteringer - det såkaldte Würt

zen udvalg.

I 1990 blev der indgået en

bred 4-årig politisk aftale om

DSB’s økonomi. Et led i af

talen var, at der skulle udar

bejdes en sammenhængende

plan for trafikinvesteringer i

Hovedstadsområdet og deres

finansiering. Herefter blev

der nedsat et udvalg med den

daværende departements

chef Hans Würtzen, Finans

ministeriet, som formand -

heraf udvalgets navn - og

med repræsentanter fra Tra

fikministeriet, Miljøministe

net, Indenrigsministeriet

samt Hovedstadskommuner

ne. Efterfølgende blev der

nedsat to underudvalg, et

vedrørende trafikprojekter

under formandsskab af

planlægningschef Anne-

Grethe Foss, DSB og et ved

rørende finansiering af trafi

kinvesteringer under for

mandsskab af kontorchef

Erik Jacobsen, Budgetdepar

tementet. Til støtte for arbej

det blev der etableret et sek

retariat med medlemmer fra

Finansministeriet, Trafikmi

nisteriet, DSB og Køben

havns Kommune.
Flere af udvalgenes centrale

personer var inviteret til på

mødet i DIF at kommentere

udvalgets arbejde.

Finansielle muligheder

Kontorchef Erik Jacobsen

tog udgangspunkt i den poli

tiske situation omkring ned

sættelsen af Würtzenudval

get. Der blev her specielt

henvist til statsministerens

redegørelse i foråret 1990 til

Folketinget om hovedsta

dens forhold. Dette gav an

ledning til en bred enighed

om iværksættelse af vækst-

fremmende initiativer i Ho

vedstadsområdet samt - hvad

der er en fundamental forud

sætning for udvalgets arbej

de - om etablering af en fast

Oresundsforbindelse. Kom

missoriet for arbejdet blev

kortfattet
- styrke den kollektive tra

fik
- lave en samlet trafikplan,

der kan finansieres - evt.

med utraditionelle virke-

midler
- fly erhvervsudvikling
Selve udvalgsarbejdet gik

stille og roligt indtil Politi

kens forside engang midt i

februar 1991 kunne »afslø

re< hele udvalgets konklusi

on med fokusering på øre-

staden på Amager - omend

ikke i en færdig version- og

slet ikke til offentliggørelse

på dette tidspunkt. Og siden

har der været en endog me

get livlig debat i medierne.

Underudvalget om finansie

ring har arbejdet med en

lang række af principielle fi

nansieringsmuligheder, som

er angivet i figur I. Efterføl

gende er disse vurderet og

udvalget har fundet, at areal-

finansiering er den sikreste

og lettest anvendelige alter

native finansieringskilde.
Med forslaget om en ny by
del - ørestaden - på Amager

skabes dels en mulighed for

finansiering af bedre kollek

tiv trafik, dels mulighed for

en bred styrkelse af erhvervs

udviklingen i Hovedstads

området.
Erik Jabobsen tilføjede, at

der nu af finansministeren er

fremsat et lovforslag i Folke

tinget, og det forventes ved

taget, men næppe før i den

FINANSIERINGSM ULIGH EDER

SKATFER OG AFG! FTER

• Kommunale midlcr

— Omprioritering af kommunale indtægter

—Trafikrelatcrct udligningsnøglc imellem de 5 amtskommunale

enheder i Hovedstadsområdet

—Justeringer i udligriingssystcrnct i Hovedstadsområdet

• Statslige midler

— Vejhyggcri

—Tilskud til DSB

• Udvidelse afheskatningsgrundlagct

— Reduceret skatteværdi afbefordringsfradraget.

evt, kun i Hovedstadsområdet

• Arcalbcskatning

— Arealanvendelsesskat på crhvcrvsbyggert

— Værdistigningsbidrag ved tilbageførsel afgrundskyldsprovcnu

Regional arbejdsgivcrafgift

• Regional moms

• Regional afgift på drivnsidler til person- og lastbiler

B RUGE RB ETALING

• Parkeringsafgifter

• Betalingsring

• øget brugerbetaling i kollektiv trafik

• Rationaliscringsgcvinstcr ved investering i kollektiv trafik

OFFENTLIGE AREALER

• Salg (eller udlejning) af offentlige arealer

PROJ EKTFINANSIERINGSMODELLER

• Lcasingfinansiering

• Storbrugcrfinansiering

• Producentfinansiering

• Krcditinstitutters finansiering af trafikinvesteringer

• EF-midler til trafikprojekter

Figur 1. Finansieringsmuligheder for trafikinvesteringer.
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TRAFIKINVESTERINGER I HOVEDSTADSOMRÅDET

Prtektet lidragy’der Anlægsudgift (;eiemsnitJig Projekt
årlig udgift periode

i Mill.kr. i Mill.kr.
(incl. moms) (incl. moms)

. s:FOG, I)SB 550 275 1993—1994

Rullende materiel

2. ØRESTADS1ROJEKT

a) Ørcstadsbancn: Ørestadsselskabet 2470 620 1994—1997

Nørreport—
ørestadcn Syd

b) Frederiksbcrgbane: ørestadssclskabct: 670 225 1998—2000

Nørreport— Statens og Københavns
Frederiksberg— kommunes overskudsandel,

Vanløse Frederiksberg kommune
samt DSB arealer

c) østamagerbane: ørestadsselskabet: 500 250 1998—1999

Chr. Møllersplads— Københavns kommunes
Lufthavn overskudsandel

samt DSB arealer

cl) Ørcstads Boulevard Ørcstadsselskabet 200 100 1996—1997

e) Cykelruter ørestadsselskabet 45 15 1993—1995

3. TRAFIK I INDRE BY Københavns kommune 165 55 1993—1995

4. MOTORRINGVEJ Staten! 120 60 2002—2003

Københavns
Amtskommune

5. BUSPRIORITERING, HT 170 85 1993—1994

Nørreport—Amager

6. GITTERVEJ Københavns Havn 60 30 1992—1993

Prisniveau: 1990

Figur 2. Foreslåede trafikprojekter og deres finansiering.
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kommende folketingssam
ling.

Trafikprojekter
Planlægningschef Anne-
Grethe Foss, DSB fremhæ
vede følgende forhold, som
væsentlige i forbindelse med
Würtzenudvalgets arbejde:
- der vil med udgangspunkt

i en fast øresundsforbin
delse i Oresundsregionen
blive dannet et stort sam
let bysamfund med Ca. 3
mio indbyggere. Der bliv
er altså tale om et center
med en helt anden vægt
end tidligere set i Dan
mark.

- udvalgsarbejdet lægger
op til en forbedring af in
frastrukturen med speci
elt styrkelse af den kollek
tive trafik, således som
det er præciseret i teksten
i den politiske fireårsafta
le om DSB’s økonomi.

- specielt i København bliv
er der tale om er ændring
af trafikstrukturen med
en særlig vægt på at for
bedre forholdene på
Amager, som ikke længe
re vil kunne opfattes som
et bagland for Køben
havn.

Den nye bydel ørestaden
skal trafikalt udstyres med
en letbane, som løber i en
tunnel under city, krydser
Nørreport og fortsætter til
Frederiksberg. Denne tunnel
er den største nyhed i rap
porten.
Med forslaget om en letbane
er den traditionelle tunnelba
ne definitivt taget af bordet i
den videre trafikale planlæg
ning i København.
Forslaget om en ørestad
lægger beslag på en stor del
af rapportens investerings
forslag, som det også frem
går af figur 2. Ca. 2500 mio.
kr. skal bruges til den nye
letbane og tunnel. Finansie
ringen skal skaffes ved det
selskab, som skal stå for
Orestaden. Anne-Grethe
Foss kom også ind på de tra
fikale vurderinger af trafik
projekterne og understrege-

de, at hvis det i fremtiden
bliver muligt bare at opret
holde den kollektive trafiks
andel, er der blevet gjort en
stor indsats for denne, idet
det forventes, at biltrafikken
fortsat vil stige.
Noget af den kraftige kritik,
der har været af udvalgets
arbejdet siden forslaget om
ørestaden fremkom blev
imødegået på mødet. Der
blev bl.a. nævnt, dels at den
vækst, der skal skabes med
Orestaden ikke tages fra an
dre steder, men alene er ny
skabt vækst fremkommet
bl.a. i kraft af ørestadens
særlige karakter, dels at for
slaget ikke skal ses som en
trussel mod naturen, men
som en ide hvor kultur og
natur spiller sammen og går
op i en højere enhed.

Amtskommunale
synspunkter
Som det også fremgår af
mindretalsudtalelserne fra
udvalgets arbejde, har der
været ganske kraftige kritik-
punkter fra specielt de amts
kommunale repræsentanter.
Planchef Bent Aagaard Niel
sen, Københavns Amt, der
fremlagde nogle af de væ
sentligste kritikpunkter fra
de amtskommunale repræ
sentanter, indledte dog med
at understrege, at et nyt initi
ativ, som det fremkomne,
bør modtages positivt, lige
som han fandt rapporten
havde et flot indhold. De tre
deltagende amtskommuner
finder dog, at udialget ikke
har fremlagt en samlet plan
for prioritering og finansie
ring af de nødvendige trafik
investeringer i Hovedstads
området, der indebærer en
styrkelse af den kollektive
trafik. Også det fremlagte
medfinansieringsprincip for
trafikinvesteringer afviser
mindretallet. Det er efter
gældende opgavefordeling
staten, der finansierer de
overordnede trafikinveste
ringer.
Bent Aagaard Nielsen under

stregede, at der er en lang

række trafikprojekter, som
udvalget ikke har dyrket
meget. Eksempelvis burde
man styrke de nye S-busser
ligesom en dobbeltsporet ba
ne til Frederikssund skulle
med. Også de mange flaske-
halse i motorvejssystemet
fortjener en bedre behand
ling. Hvis ikke motorvejene
udvides, vil der snart opstå
større miljøproblemer på de
parallelle veje, end de pro
blemer udvidede motorveje
vil medføre ved en trafikal
vækst.

Københavns kommune er
meget positiv
De københavnske synspunk
ter blev fremlagt af Dan
Christensen fra Københavns
kommune. Kommunen har
helt tilsluttet sig udvalgets
forslag, idet ideen om en
ørestad er overordentlig vig
tig for kommunens udvik
ling. Dan Christensen under
stregede i sit indlæg, at sagen
om Orestaden havde bragt

staten og staden sammen.
Verden er anderledes og det
tidligere fjendebillede er der
ikke længere. Dette medvir
ker til at tidligere utænkelige
ting bliver realisme, og Kø
benhavns kommune vil gå
meget langt for at få gang i
byen.

Afslutning
Holdningerne til udvalgets
forslag er mangesidede - spe
cielt er der fra visse planlæg
gerkredse og natur - og fred
ningsfolk kommet en endog
meget kraftig kritik af øre
stadsforslaget. På. den anden
side er det fremhævet, at me
ner man noget med at Kø
benhavn skal udvikle sig, og
at denne udvikling bl.a. er
betinget også af investeringer
i infrastrukturen, så må der
tænkes anderledes for at
skaffe midlerne. Det skal
derfor blive spændende at
følge det videre forløb i sa
gen om ørestaden.

PLANLAGTE TEMAER

OKTOBER: Vejsektoren i Europa - temanummer i for

bindelse med kongressen EURO TRAFIK

‘91 i Aalborg.
Carl Bro i udlandet.

DYNATEST i ind- og udland.

lnfrastruktur i Østeuropa.

Internationale standarder.

KAMPSAX i udlandet.

Phønix i udlandet.

Vejdirektoratets systemeksport.

NOVEMBER: Informationssystemer.

DECEMBER: Vand i veje/Digitale kort.

JANUAR: Specielle asfaltbelægninger/Vejprojekterings

systemer.

FEBRUAR: Trafiksikkerhed.

MARTS: Broer og tunneler.

Vi er interesseret i artikler til disse temaer. Der skal dog gøres opmærksom

på, at det kan blive nødvendigt at foretage justeringer.
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Byporte

gennemført forsøg med
porte i en række byer.

Erfaringerne har været:
- at byporte skal være mar

kante, for at have en virk
ning,

- at belysningsmaster i sig
selv ikke er markante by-
porte,

- at »prop i hullet« (midter
helle, bump eller lignen
de) virker hastigheds
dæmpende, og

- at træer og belægnings
skift ikke har en selvstæn
dig effekt.

Vejvæsenet vil på grundlag
af forsøgs-byportene fort
sætte med at lave byporte,
men det skal være markante
byporte. Byportene skal såle
des virke som om »prop i

hullet (midterhelle, bump
eller lignende) og placeres
tæt på kørebanen ved over
gangen mellem by og land.

Minibyporte
Amter har som led i forbere
delsen af efterårets hastig
hedskampagne opsat ca. 75
mini-byporte på landeveje,
hvor byzone-tavlen er gæl
dende.

forskellige typer by-

Formålet med opsætning af
mini-byportene ved byerne
er dels at gøre byzone-tavlen
tydeligere, og dels under og
ikke mindst efter hastigheds
kampagnen, at minde bilis
terne om, at 50 km-has
tighedsbegrænsningen i by
erne skal overholdes.
Mini-byportene er midlerti
dige byporte som afløses af
permanente, når der er gen
nemført en ombygning af
bystrækninger med fart
dæmpende foranstaltninger
m .v.
Der er ikke gennemført fysi
ske ændringer i forbindelse
med opsætningen af mini
byportene.

Vejdirektoratet har besluttet,
at der på tilsvarende vis op
stilles mini-byporte på ho
vedlandevejene i Sønderjyl
land.

GJ

Sønderjyllands amt har gennem de senere år

GRAVQUICK
OVER JORDEN

*

..4 ‘.

TRIMBLE Pathfinder er et GPS
baseret system til indsamling af
data for digitale kort og GIS

1
database.

GRAVQUICK
PÅ JORDEN

Komprimerings
kontrol/Isotopudstyr
fra CPN sikrer
reproducerbare
resultater.

GRAVQUICK
IJORDEN

Miljøtekniske under
søgelser. Bærbart
gassporeudstyr i
laboratoriekvalitet
fra GEOTECHNICAL
INSTRUMENTS -

sikrer doku
mentationen.

Minibyport opstillet i Hellevad i august 1991.
Mini-byportene er 150 cm bred og højden Ca. 160 cm /225 cm
over terræn.

GRAVQUICK A/s

FABRIKSPARKEN 16. 2600 GLOSTRUP

TLF *42 45 16 00 .TELEFAX 43 63 23 99
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Kvalitetssikring hos rådgiveren
Af Karsten Melson, Carl Bro as.

I denne artikel beskrives kvalitetsstyringssystemet hos det rådgivende

ingeniørfirma Carl Bro as, dels generelt og dels med focus på vejbyg

ningsopgaver.

For at forstå baggrunden for

systemets opbygning er det

imidlertid nødvendigt kort at

redegøre for firmaets størrel

se og organisation.
Carl Bro as er et af selska

berne i Carl Bro Gruppen as

og beskæftiger i dag Ca. 450

medarbejdere fordelt på re

gionskontorer i Glostrup,

Arhus, Aalborg og Esbjerg,

samt lokalkonkorer i Nuuk,

Nykøbing Mors, Odense,

Haderslev og Aabenrå. Fir

maets faglige arbejdsfelt

dækker rådgivning inden for

disciplinerne:
- Miljø
- Anlæg
- Konstruktioner
- VVS
- El
- Byggeadministration inkl.

byggeledelse, bygningsre
novering, -drift, projekt-

styring m.v.
Det primære markedsområ

de er Danmark og det øvrige

Europa.

Organisation
Basisorganisatorisk vareta

ges Carl Bro as’s daglige le

delse af en direktion, som

støttes af en række stabs

funktioner, hvortil bl.a. kva

litetssikringsfunktionen hø

rer.
Alle øvrige medarbejdere er

tilknyttet én af 4 regioner,

som igen er opdelt i fagafde

unger dækkende de ovenfor

nævnte discipliner.
KS-funktionen, som altså

dækker alle regioner, har an

svar for implementering,

overvågning og vedligehol

delse af samt oplysning om

KS-systemet. De enkelte fag-

afdelinger har ansvaret for

gennemførelsen af den nød

vendige teknisk-faglige kvali

DS/ISO 9001
- — —

— II —
— - w —
DS/EN 29001

Projekt Organisation

PR

PA

PL

Sl

BL

FT

%i— Carl Bro as
Carl Bro

-

Figur 1.
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tetssikringsindsats på afde
lingens ydelser, herunder og
så udarbejdelse og vedlige
holdelse af de nødvendige
hjælpeværktøjer.
Når en rådgivningsopgave
skal påbegyndes, oprettes
for opgaven en projektorga
nisation bemandet af medar
bejdere fra basisorganisatio
nen og opbygget som illu
streret i fig. 1.
Projektrådet (direktionen,
funktionschefer og afde
lingsledere) er projektorgani
sationens øverste ansvarlige
instans og udpeger sagens
PA (projektansvarlige) og
PL (projektleder).
PA har det overordnede an
svar for sagens gennemførel
se.
PL har ansvar for sagens sty
ring og koordinering, herun
der ansvar for etablering af
en samlet plan for sagens
KS-aktiviteter.
Sl for hver afdeling har
(sammen med afdelingslede
ren) ansvaret for afdelingens
bemanding og ydelser på sa
gen, herunder de nødvendige
KS-aktiviteter.
BL er en for byggesager gæl
dende funktion, der i praksis
overtager PL’s funktion i
udførelsesfasen, herunder
ansvaret for tilsynets samle
de KS-indsats.
FT forestår fagtilsynsindsat
sen for det enkelte fagtekni
ske område, herunder kvali
tetskontrollen med arbejdets
udførelse i henhold til en til
synsplan.

Carl Bro as’s KS-system
generelt
På baggrund af denne orga
nisatoriske opbygning og
kravet om stor fleksibilitet
pga. opgavernes spredning i
størrelser, ydelser og fagligt
indhold er Carl Bro as’s sam
lede KS-system opdelt, så
kvalitetssikringsaktiviteter
tilrettelægges, beskrives og
administreres på 3 niveauer:

- Generelt firmaniveau
- Projekstyringsniveau
- Fagniveau.

Det generelle firrnaniveau
omfatter forhold, regler og
ansvar, som gælder for dag
ligdagen uafhængigt af den
enkelte opgave eller ydelse.
Herunder beskrives bl.a. KS-
målsætning og -politik, orga
nisation, ansvar og arbejds
opgaver, praktiske forhold
vedr. arbejdsstedet, sagsad
ministration, bibliotekssy
stern samt retningslinier for
brug af EDB og for grafisk
design.
KS-systemet på projektsty
ringsniveau indeholder pro
cedurer for en rådgivnings
opgaves planlægning, styring
og dokumentation, omfat
tende bl.a. rådgivningsafta
le, projektplanlægning, do
kumentstyring, udbuds
kontrolplan, tilsyn, projekt-
gennemgang og aflevering.
Projektprocedurerne er uaf
hængige af en sags faglige
indhold og fastlægges for
den enkelte sag i PL’s del af
sagens projektplan, som skal
godkendes af PA.
KS-systemet på fagniveau
består af beskrivelser af den
enkelte fagafdelings arbejds
område, organisation og ret
ningslinier for KS-indsatsen i
afdelingen, herunder pro
jektgranskning, valg af kont
rolniveauer for og gennem
førelse af projektkontrol.
Endvidere en beskrivelse af
alle de paradigmaer, hjælpe
skemaer, projekteringsregler
m.v., som afdelingen anven
der for at sikre den faglige
kvalitet af afdelingens ydel
ser.
Det samlede KS-system, så
dan som det her er beskrevet,
er indført i firmaet i 1988 og
er dokumenteret i
- Firmahåndbogen (gene

relt firmaniveau og pro
jektstyringsniveau) og

- Faghåndbøger for de en
kelte fagafdelinger (fag-
niveau).

Firmahåndbogen uddeles til
alle medarbejdere i Carl Bro
as, mens faghåndbøgerne
kun uddeles til medarbejder
ne i den pågældende afde
ling.

Kvalitetssikring i
vej bygningsopgaver
Hvordan anvendes KS
systemet i vej bygningsop
gaver?
I projekteringsfasen etable
res en projektorganisation,
som fastlægger og efterlever
relevante projektprocedurer
og planlægger og udfører
projektkontrol og eventuelt
projektgranskning.
Vejbygningsopgaver vareta
ges af anlægsafdelingerne,
hvorfra PA, PL og Sl ud
peges. PL og 51 er ofte den
samme person.
PA sikrer, at en rådgivnings
aftale med klienten udarbej
des.
PL sikrer udarbejdelse af sin
del af projektplanen for sa
gen indeholdende beskrivel
ser af organisation, tidsplan,
budget og KS-indsats i form
af fastlæggelse af de for sa
gen relevante projektproce
durer.
PL sikrer endvidere, at hver
tilknyttet Sl udarbejder sin
afdelings del af projektpla
nen, som ud over aktivitets
plan og budget specificerer
de KS-aktiviteter, der skal
gælde for opgaven, herunder
omfang af evt, projekt
granskning og fastlæggelse
af kontrolniveauer for pro
jektkontrol.
Projektkontrol foretages på
alt materiale, som produce
res i afdelingen. Kontrollen
foretages på 4 niveauer som
illustreret i fig 2.

Alt materiale skal kontrolle
res af den udførende medar
bejder (niveau 1), men der
udover kontrolleres de enkel
te dele normalt efter niveau
er fastlagt i en nøgle, som
findes i faghåndbogen.
Projektudformning for vej
bygningsopgaver tager altid
udgangspunkt i Vejdirekto
ratets vej regler for projekte
ring. Faghåndbogen fastslår
ligeledes, at udbudsmateriale
normalt udarbejdes med ud
gangspunkt i Vejdirektora
tets Udbuds- og Anlægs
forskrifter, med mindre kli

enten måtte ønske andet
grundlag anvendt.
I konsekvens heraf indarbej
des der normalt ikke formel
le retningslinjer for 5 års-
ansvar eller krav til kon
trolplaner m.v. i udbudsma
terialet.
Dette betyder ikke, at der ik
ke kræves kvalitet af entre
prenørens arbejde og doku
mentation heraf, idet fag
beskrivelsernes kontrolafsnit
i de enkelte kapitler jo er at
betragte som entreprisens
udbudskontrolplan.
Vi har med positivt resultat
foreskrevet, at entreprenøren
skal udarbejde en KS-mappe
for sagen indeholdende be
skrivelse af organisation og
ansvar samt dokumentation
af kontrolarbejdet. Det er
vores indtryk, at dette har
været en gevinst for entrepri
sens planlægning og styring
for såvel entreprenør som til
syn.
I udførelsesfasen har vi hidtil
ikke udarbejdet tilsynspianer
for tilsynets KS-aktiviteter.
Tilsynet søges generelt be
mandet med medarbejdere
fra projekteringsholdet, hvor
ved kendskab til projektet og
dets forudsætninger bedst
sikres videregivet til fagtilsy
net.
På denne måde får også de
fleste medarbejdere erfaring
i tilsynsarbejde, og feed-back
fra udførelsen til de projek
terende sikres.
Tilsynsindsatsen koncentre
res om
- at kontrollere tilstrække

lighed og kravsopfyldelse
for entreprenørens kon
troldokumentation

- at deltage i kontrol af 1.
gangs operationer og

- ved stikprøvekontrol i
marken at verificere kva
liteten af entreprenørens
arbejdsudførelse og kon
trol.

Tilsynsarbejdet systematise
res og lettes ved, at der i fag
håndbogen er udarbejdet ret
ningslinjer og paradigmaer
for de almindeligst forekom
mende arbejdsfunktioner
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Figur 2. Kontrol for projektkontrol.
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unger, herunder også indar
bejdelse af de senest tilkom
ne vejledninger om kontrol
og tilsynspianer fra F.R.I.
for byggeopgaver.
Herudover indsamler KS-
funktionen løbende kom
mentarer til systemet i for
bindelse med kontrolbesøg,
og ved intern konsulent- og
undervisningsindsats udbre
des og sikres kendskabet til
KS.
For vejbygningsområdet vil
indsatsen rette sig imod ud
vikling af faghåndbogen
med løbende udarbejdelse af
hjælpeværktøjer, herunder
specielt retningslinjer for til
synets KS-arbejde, tilsyns
planen.
Udviklingen iøvrigt af vej-
ledninger, beskrivelser m.v. i
forbindelse med indførelse
af KS-reform og 5-års an
svarsreform for anlæg vil af
vente bygherresidens beslut
ning herom, men i Carl Bro
as så vi gerne en harmonise
ring af regler og retningslin
jer mellem byggeri og anlæg.

(bl.a. dagbogsføring, tilsyns
rapport, byggemødereferat,
acontobegæringer og afleve
ringsprotokol).
Det skal bemærkes, at vi af
holder projektgennemgang
ved arbejdets start og afleve
ringsforretning ved arbejdets

afslutning efter samme ret
ningslinjer som gælder i KS-
reformen for byggeri.

Fremtiden
Hvad sker der fremover på
KS-fronten i Carl Bro as?
Det samlede KS-system og

brugen af det overvåges til
stadighed af den centrale KS-
funktion, som også vejleder
medarbejderne om brugen.
Vi er netop færdig med en
generel revisionsrunde af sy
stemet på baggrund af en er
faringsindsamling i alle afde

Kontrolniveauer for
projektkontrol

Niveau 1: Egenkontrol
Materiale kontrolleres af
udarbejdende medarbejder

Niveau 2: Sl - kontrol
Materiale kontrolleres af Sl

Niveau 3: Afdelingskontrol
Materiale kontrolleres af
erfarne medarbejdere fra
afdelingen, som ikke har
medvirket

Niveau 4: Extern kontrol
Materiale kontrolleres af
kvalificeret person uden for
afdelingen

CarI Bro as
Car’ Bro Gtuppen
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Via Nordica - NVF’s XVI Kongres

I dagene 9.-li. juni 1992 går
det løs med Nordisk Vejtek
nisk Forbunds XVI kongres,
som afholdes i Tammerfors i
Finland.
Efter NVF’s XV kongres,
der fandt sted juni 1988 i Kø
benhavn i strålende solskin
og med næsten 1.100 delta
gere fra alle de nordiske lan
de, er det Finlands tur næste
gang. Tammerfors, som lig
ger i det sydlige Finland og
har godt 170.000 indbyggere,
er landets nye internationale
møde- og kongressted.
NVF’s kongres skal foregå i
det kun et år gamle kongres-
og koncertcenter, Tammer
forshuset.
Kongressen har fået navnet
»Via Nordica - den nordiske
vej«. NVF vil på denne måde
give den en rriere videnskabe
lig klang og en betoning af
international erkendelse sam
tidig med, at betydningen af
det nordiske samarbejde
fremhæves.
Programmet starter tirsdag
den 9. juni 1992 med åbning
af kongressen og den tilknyt
tede udstilling samt 3 åb
ningsforedrag i plenum. De
to næste dage er det faglige
program især baseret på det
arbejde, der udføres i NVF’s
14 permanente og 2 ad hoc
udvalg. De 2 formiddage
indeholder 3 parallelle panel
sessioner hver dag, mens de 2
eftermiddage er opdelt på
ialt 14 forskellige emner.
Der er under kongressen ar
rangeret et ledsagerprogram

,

med tre udflugter om onsda
gen og én om torsdagen. Ef
ter kongressen kan alle tage
del i en 2-dages ekskursion i
»Birger Jarls fodspor.<. Tu
ren går fra Tammerfors med
skib til Tavastehus, hvor der
arrangeres en aften på slot-

tet. Ekskursionen afsluttes i
Helsingfors.
I forbindelse med NVF’s
XVI kongres arrangeres tilli
ge en udstilling, hvor nye
produkter, materialer og ud
styr inden for vej- og trans
portsektoren præsenteres.

At Carl Johan Hansen, Vejdirektoratet.

Så nærmer tiden sig for NVF’s næste kongres!

Tammerfors,1
8- 11juni1992

4/

rr’0

Yderligere oplysninger og
en brochure kan fås hos
NVF’s danske afdeling,
Vejdirektoratet, Postboks
1569, 1020 København K.
Telf. 33 93 33 38.
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ASFALTBETON.
Af Amtsvejinspektor J e n s e n L ø v s tr an d.

1.

Saa langt tilbage som far Aarliundredskiftet har Amerikanerne

anvendt Petroleumsasfalt (kemisk ren Asfalt, fremkommet som Bipro

dukt ved Fremstillingen af Petroleum og andre lettere Olier) til Binde-

middel mellem Skærver ved at blande Skærvematerialet og Asfalten i

stærkt opvarmet Tilstand (Asfaltbeton, modsat Asfaltmacadam, der er

et rent Skærvelag, overgydt med varm Asfalt eller Asfalt og Sand).

Der angives at være udført i Amerika over 00 Millioner Kvadratmeter

Asfaltbeton, svarende til 12,000 Kilometer Vej i 5 m Bredde, indtil 1920,

og i Englang og Frankrig vides denne Vejbelægning ogsaa at have vun

det stor Udbredelse, ligesom Asfaltbeton i Ca. 10 Aar har været anvendt

i Sverige og er f. Eks. i Stockholm en meget yndet Vejbefæstelse, end

ogsaa ind paa ret stærkt befærdede Gader.

Med Hensyn til Asfaithetonens F’ieznstillitig, du man man nadven—

tLigvis have til ltaadiglied en stor Torreovn til Tørring og Ophedning af

Stenmaterialet, du saavel dette som Asfalten ved Blandingen skal have

en Temperatur af omkring 150° C. Af saadanne Terreovne, der meget

bc;kvemt kan bestaa af en roterende Cylinder, hvorigennem Stenma

terialet passerer, findes saavidt vides endnu kun et Par Stykker her i

Landet. Stenmaterialet føres i Løbet af faa Minutter frem gennem den

liggende Cylinder enten ved, at Cylinderen er svagt hældende, og Ma.

terialet samtidig kastes mellem hinanden ved hjælp af Ribber, der er

paasat indvendig langs Frembringerne, eller ved, naur Cylinderen er

vandret, at en paa Væggens indvendige Flade anbragt Snegl fører det

frem. Varmen leveres enten af et udvendigt Fyr eller af en kraftig

Olieflamme, der passerer Cylinderen indvendig.

Blandeapparatet bestuar af en Beh3lder, hvori kraftige Omrørere

drejes rundt, enten om vandrette eller om en lodret Aksel, men Blan

dingen kan ogsaa ske ved, at Asfalten tilsættes i den sidste Del at

Cylinderen, der da hal en lidt større Diameter end den øvrige.

Som Stenmateriale anvendes bedst Smaaskærver fra 20 mm og ned

efter, Sand og Stenmel fra Skærveknusevwrker. Hensigten er at faa en

saadan Blanding af forskellig Kornstorrelse, at Hulrumsprocenten bliver

saa lille som muligt. Medens denne ligger mellem 30 og 40 % for

Skærver af samme Kornstorrelse, kan man paaregne ved en hensigts

Inæssig Blanding at forskellige Kornstorielser samt ved yderligere Til

sætning af et meget fint Pulver (Cement, Mel, Stenstøv) at naa ned

paa 12 %.
Der tilsættes derpaa ca. 14 ‘/ Asialt, efter llummaal, og man har

da en Masse, der er fuldstændig uigennemtrængelig for Vand, og det

fine Pulver tilsættes ogsaa paa dette Tidspunkt, da det volder Vanske
ligheder at faa dette gennem Varmecylinderen.

Der angives mange forskellige lilandingsforlmold for Stenmateriale,

og det anbefales, hvis Skærvematerialet et det overvejende, at over-

kaste den færdigtromlede Vejbane med men Asfalt, medens en Blanding

med overvejende fint Materiale bliver tilstrækkelig tæt paa Overfladen

alene ved Tromlingen.

Alt, hvad der kommet fin cii Ska’rvekmitmsei og kan passere 20 mm

Huller, er f. Eks. ogsaa en god Blanding.

Stenmaterialet er altsaa meget billigt, du iiman som Regel ikke har

kunnet finde Anvendelse for dette paa denne Maade.

DANSK VEJTIDSSKRIFT - dengang

Omstående er den første trediedel af artik

len (side 26-30) der slutter således »Asfalt
beton er meget behagelig af køre på, og

blød nok til, at Hestene står godt fast, selv

på ret stærke Stigninger<.
Om fundamentet til asfaltbeton (AB) siger

Jensen Løvstrand, at det bør være mindst

15 cm skærver eller paksten, og at der ikke

må være blødt materiale (Jord, Hestegød

ning) mellem fundament og AB.
Det færdige AB-lag bør have en tykkelse på
5-6 cm, og det bør tromles inden en halv ti

me efter udlægning og afretning med rive.

Der anbefales en 6-7ts tandemtromle, og
der afsluttes med en overfiadebehandling.

Prisen for AB er 1 kr/cm/m2,altså ikke dy

rere end en god tjærebeton, men kvaliteten

er betydeligt bedre, hvorfor den bør fore

trækkes i vort fugtige klima. Af andre pri

ser nævnes fig. kvardratmeterpriser:
Almindelig macadam 2 kr.
Cementbeton 8-9 kr.
Chaussébrolægning 11-12 kr.

I Stockholm bruges belægningen op til en

færdselgrad af 200 ts pr. m kørebanebredde

pr. døgn - en nogen anden form for belast

ningen end nutidens. 11923 blev i Præstø

Amt foretaget 6 tællinger å 10 dagtimer på

de mest befærdede vej strækninger. Resulta

tet (middeltal) fra 11 steder lå - med tillæg

af 20% for natkørsel - mellem 47 og 185

ts/m. Som grundlag er anvendt fig. vægte:

2 sp. Hestekøretøj 3 ts (1 sp. 1,5 Is), person

bil og let varebil 1,5 ts. Omnibus og lastbil

med faste ringe 4 ts (med luftringe 2,5 ts),

motorcykel 0,25 ts.
Hvad angår mulighederne for at afveje kva

litet og pris på forskellige asfalter savnes

endnu viden. Dog er polsk asfalt med 2%

vand og 2,9% parafin ganske uanvendelig

til vejbrug.
I denne rubrik har vi nu omtalt to artikler

fra DV nr. 1-1924, hvis samlede indhold er:

»Nogle Bemærkninger om Amts- og

Sogneveje«.
»Vore Bivejes Vedligeholdelsec

»Grusvejee.
»Finlands Veje«.
»Vandets og Frostens Virkning på

Vej ene<.
»Asfaltbeton<
»Betonvejee.

Hertil kommer redaktionelle meddelelser, i

stor udstrækning udenlandsk stof.

Hvem var det, der skrev?
En Stiftsamtmand, et Amtsrådsmedlem,

den norske Vejdirektør, den finske Overdi

rektør i Vej- og Vandbygningsvæsenet, en

svensk Ingeniør, en Arntsvejinspektør og en

Professor. GeSe
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Trafik og miljø - danske erfaringer (1)
Al cviIingenior Per Thost, Anders Nyvig AIS.

De mange trafiksaneringer, der er blevet gennemført i løbet af de sidste
10-15 år, har generelt forbedret trygheden og mobiliteten for fodgænge
re og cyklister, mens bilisterne er mindre tilfredse; imidlertid varierer
trafikanternes vurdering meget fra sted til sted, idet den konkrete ud
formning af trafiksaneringen har afgørende betydning.

Samtidig er den sikkerheds
mæssige gevinst i en række
tilfælde beskeden eller endog
negativ. Dette skyldes, at der
færdes flere lette trafikanter
på vejene, mens biltrafikken
kun i nogle tilfælde falder,
men især at trafikanterne of
te færdes med en højere has
tighed end den, der var til-
tænkt med trafiksaneringen.
Samtidig - og til dels sam
menhængende hermed - ind
gyder trafiksaneringen en
fornemmelse af tryghed,
som der ikke altid er objek
tivt belæg for. Normalt giver
bilernes nedsatte hastighed
anledning til færre og mindre
alvorlige uheld. Derimod af
stedkommer en bedre frem
kommelighed for lette trafi
kanter ofte flere uheld. Det
er derfor afgørende for tra
fiksikkerheden, at det bliver
tydeligt for trafikanterne,
hvilken hastighed de skal
færdes med. Trafiksanerin
gen bør derfor udformes, så
ledes at afstanden mellem
den oplevede og den virkeli
ge uheldsrisiko indsnævres,
og der bliver overensstem
melse mellem trafikanternes
hastighed og den hastighed,
der er lagt til grund ved ud
formningen af trafikanlæg
get.
De blandede erfaringer med
trafiksaneringer må ikke sæt
te udviklingen i stå. Studier
af, hvordan det er gået, vil af
sløre om der er detaljer, som
bør rettes, fordi de har af
stedkommet en utilsigtet
virkning. Kun herved kan
man gøre sig håb om at reali
sere færdselssikkerhedskom
missionens målsætning om

knap en halvering af ulyk
kestallet inden år 2000.
Disse konklusioner fremgik
bl.a. af mit sammendragaf
danske erfaringer fra tra
fikplanlægning på en konfe
rence om trafik og miljø,
som blev afholdt i april må
ned af Dansk Byplanlabora
torium i samarbejde med
Transportøkonomisk Fore
ning.
I en senere artikel beskrives
trafikkens øvrige miljøgener
set i lyset af målsætningerne i
regeringens transporthand
lingsplan.

I 1984 udsendte Miljømini
stenet en rapport om miljø,
levevilkår og trafik (1). Et af
rapportens hovedbudskaber
var, at man i planlægningen
direkte skal inddrage den en
kelte borgers oplevelse af de
miljøproblemer, som trafik
ken giver. For at belyse me
toden gennemførtes nogle

meget omfattende interviews
af 21 familier bosat forskelli
ge steder i Haderslev kom
mune.
Som det ses af figur i dreje
de over halvdelen af de em
ner, som blev berørt, sig om
sikkerhed og tryghed i trafik
ken, godt 1/5 omhandlede
tilgængeligheden til butik
ker, institutioner mm. for
især de lette trafikanter,
knap 1/5 bussernes service-
niveau og kun 10% støj,
luftforurening og trafikkens
påvirkning af bymiljø og na
turområder. Til trods for
den stærkt øgede bevågen
hed de sidstnævnte emner
har fået igennem de seneste
år, må det antages, at
spørgsmål angående sikker
hed og tryghed stadig indta
ger en klar 1. prioritet.

§40 - Områder
Trafiksikkerheden og især
trygheden var således i focus

i trafikplanlægningen i be
gyndelsen af firserne. Der
var dengang boom i anlæg af
opholds- og legeområder og
stilleveje. I årene 1978 til
1983 blev Ca. 750 vejstræk
finger ombygget. Men ofte
steder, hvor der i forvejen
kun forekom forholdsvis få
uheld. Det samlede antal
uheld faldt, men kun fordi
biltrafikken blev mindre inde
i områderne. Uheldsfrekven
sen, dvs, antallet af uheld pr.
kørt km, var således nogen
lunde uændret før og efter
trafiksaneringerne (2). Man
kan derfor frygte, at en for
øget trafik udenfor har af
stedkommet flere uheld her.
Til trods herfor må man dog
konkludere, at det samlede
resultat har været positivt:
Der sker færre alvorlige
uheld inde i de sanerede om
råder, samtidig med at de let
te trafikanters tryghed og
mobilitet er blevet væsentlig
forbedret.
Men er levevilkårene så ble
vet forbedret i de sanerede
områder? Interviews af be
boere på 8 trafiksanerede
veje i Aalborg (3) viser jfr.
figur 2, at mellem 30 og 60%
flere beboere mener, at ha
stigheden er blevet nedsat.
Antallet af uheld var både
før og efter trafiksaneringen
lavt, mens bilernes gennem
snitshastighed på næsten alle
vejene faldt betydeligt. Op til
60% flere beboere oplever en
forbedret tryghed for fod
gængere. Forbedringen af
trygheden opleves især på de
veje, hvor mange mener, at
hastigheden er blevet nedsat.
Derimod er cyklisternes tryg-

Figur 1. Hyppighed afemner ved interviews af2] husstande i
Haderslev i 1983.
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Figur 2. Beboernes vurdering af trafikanters tryghed og biler-

nes hastighed på 8 trafiksanerede veje i Aalborg. Procenterne

angiver forskellen mellem hvor mange, der mener trygheden

er blevet større/bilernes hastighed mindre, og andelen, der

mener det modsatte. Eksempelvis er der 46% flere beboere på

vej nr. 4, der mener, at hastigheden er blevet nedsat, end an

delen med den modsatte opfattelse. Samtidig mener 23% fle

re af vejens beboere, at fodgængernes tryghed er blevet for

øget.

hed forringet på flere veje,
hvor de skal gennem de fart
dæmpende foranstaltninger
sammen med bilerne. Ende
lig er bilisternes tryghed en
ten blevet forværret eller no
genlunde uændret.
Som det fremgår af figur 3
blev trafiksaneringens udse
ende vurderet meget forskel
ligt fra vej til vej. Fra næsten
fuld tilfredshed hos alle til,
at 53% synes, at vejens udse
ende er blevet forværret. Der
er en nær sammenhæng mel
lem beboernes vurdering af
trafiksaneringens udseende
og trafikmiljøet. Jo flere, der
synes at udseendet er blevet
forbedret, des flere mener, at
biltrafikken og støjniveauet
er faldet samt trygheden for
bedret for fodgængere. Deri
mod vurderes hastigheden
mere uafhængigt af udseen
det. Modsat er der en tydelig
sammenhæng mellem, hvor
mange der synes, at vejen er
blevet grimmere, og hvor
mange der oplever øget
utryghed for bilister og om
end i mindre grad også for
fodgængere.

Trafikvej ene
Det spørgsmål melder sig,
om det havde været bedre at
investere pengene på de stør
re trafikveje, hvor uheldene
er koncentreret? Også her
har man mange steder ønsket
at dæmpe bilernes hastighed
og skærpe bilisternes op
mærksomhed ved forsætning
af kørespor, indsnævringer
og lignende. Samtidig har
man søgt at forbedre forhol
dene for de lette trafikanter
ved anlæg af cykelstier og
forbedrede krydsningsmulig
heder med midterheller og
fortovsudvidelser. Desværre
har anlæg af cykelstier i flere
tilfælde forøget antallet af
uheld, hvorimod projekter
med ringe eller ingen forbed
ring af trygheden har givet
klare forbedringer af trafik
sikkerheden (4).
Det samme billede tegner sig
efter anlæg af cykelruter i
Helsingør, Herning, Odense

og Århus: Cyklisterne føler
alle steder, at sikkerheden er
blevet væsentligt større,
fremkommeligheden bedre
og belægningen mere beha
gelig at køre på (5). Imidler
tid er sikkerheden blevet rin
gere i Helsingør, og der kan
ikke påvises ændringer i
Odense og Arhus. I Herning,
hvor ruten overvejende be
står af cykelbaner, er der
derimod sket en klar forbed
ring med hensyn til antallet
af personskader (6).
Det vil utvivlsomt være mu
ligt at forbedre sikkerheden
ved visse reduktioner af tryg
heden. Samtidig vil studier
af, hvordan det er gået, kun
ne afsløre om der er detaljer,
som bør rettes, fordi de har
afstedkommet en utilsigtet
virkning.

Emil-projektet
Den herhjemme nok mest
omfattende før/efteranalyse
er EMIL: Erfaringer fra Vej-
direktoratets forsøg med mi
ljøprioriteret gennemfart i

tre forsøgsbyer: Skærbæk,
Vinderup og Ugerløse.
Byerne gennemskæres af
hovedlandeveje, hvor der
kører 3-4.000 biler i døgnet.
Før ombygningerne var der
en hastighedsgrænse på 60
km/t. Efter ombygninger i
1984 og 1985 er grænsen ned
sat til 50 km/ti Skærbæk og
til 40 km/t i Vinderup og
Ugerløse.
Virkemidlerne består af for
varslinger og porte ved ind
kørslerne til bystrækninger
ne, forsætninger af køreba
nen ved etablering af side- og
midterheller og parkerings
lommer, delte stier i begge
vejsider, beplantning med
træer og stammehække, sær

lig belysning mm. (7).

Vej datalaboratoriet har i sa

marbejde med ingeniører,
arkitekter, psykologer, øko
nomer og biologer undersøgt
en lang række forhold før og
efter ombygningerne: Tra

fikkens størrelse og sammen
sætning, bilernes hastighed,
forsinkelser for bilister på

ANDERS N1IS

Matiwtj

Forbedret udseende

1..ittftoit1ier

Forværret udseende

Figur 3. Beboernes vurdering af tryghed, sløj og trafikkens

størrelse og hastighed sanmenholdt tned trafiksaneringens

udseende på 8 trafiksanerede veje i Aalborg. Procenterne an

giver, hvor stor en andel, der mener trafiksaneringen har

medført ændringer.
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hovedvejen og sidevejene,
kørselstilpasning, bilisternes
vurdering af ombygningen,
barriereeffekten for bløde
trafikanter, omfanget af
udendørsaktiviteter, ind
købsmønster og omsætning i
butikshandelen, støj og luft
forurening, bilisternes ener
giforbrug samt beboernes
vurdering (8). Først på det
seneste foreligger endelige re
sultater vedrørende de tra
fiksikkerhedsmæssige effek
ter. Der skal ikke her foreta
ges en detaljeret gennemgang
af alle disse undersøgelser,
men trækkes enkelte konklu
sioner frem.

Mellem 69 og 94% af bebo
erne i de 3 byer synes, at by
ens udseende er blevet for
bedret, mens 2 til 12% synes
det modsatte. Tilfredsheden
er størst i Vinderup, lidt
mindre i Skærbæk og mindst
i Ugerløse. 75°7o synes, det er
blevet lettere at krydse gaden
som fodgænger i Vinderup,
knap halvdelen i Ugerløse,
mens Skærbæk ligger heri-
mellem. I Skærbæk og Vin
derup mener Ca. 60%, at det
er blevet mere trygt af fær
des, mens Ca. 15% synes, det
er blevet mindre trygt. De til
svarende andele i Ugerløse er
hhv. ca. 35% og godt 20%.

ringen af trafiksaneringens
udseende og forbedringen af
mobiliteten og trygheden.
Den trafiksikkerhedsmæssi
ge effekt varierer fra by til by
(figur 5). I Skærbæk, hvor
bilernes gennemsnitlige ha
stighed faldt fra 57 til 50
km/t, voksede uheldsfre
kvensen for alle uheld og var
omtrent uændret for person
skadeuheld. I Vinderup faldt
hastigheden fra 49 til 44
km/t, og der er her sket en
stor reduktion både for alle
uheld og for uheld med per
sonskade. Endelig er
uheldsfrekvensen for alle
uheld øget, men for person-

fra 52 til 44 km/t. Fælles for
byerne er, at der nu optræder
uheld med påkørsel af fart
dæmpende foranstaltninger -

ofte som følge af spiritus,
dårlig sigtbarhed eller kørsel
med for høj hastighed.
Spirituskørsel var således
hovedårsagen til den øgede
uheldsfrekvens i Ugerløse.
Sammenholdes bilisternes
vurdering af egen hastighed
med det observerede hastig
hedsbillede, viser det sig, jfr.
figur 6 at bilisterne i byens
udkant kører væsentligt hur
tigere, end de selv angiver.
Således mener 65 - 70% af
bilisterne, at de overholder

kmk

5°.

40

3°

80

77

55

*.#ø4..

Figur 4. Hastighedsmønsteret før/efter o,nbygning af hoved-
landevejen gennem Vinderup.

Bilernes hastighed er faldet
mærkbart - mest i udkanten
af byerne, hvor hastigheden
før var højest (figur 4).
Spredningen på hastigheder
ne er også faldet. Personbiler
og især lastbiler kører væ
sentligt langsommere nu.
Vejene udgør en mindre bar
riere, og antallet af krydsen
de bløde trafikanter er såle
des steget. Det er blevet væ
sentligt tryggere at færdes
som trafikant, idet dog en
stor del at bilisterne finder
det ubehageligt at køre gen
nem byerne. Især mandlige,
ældre bilister bosat uden for
byerne bryder sig ikke om
trafiksaneringerne, mens
især yngre kvinder, der bor i
byerne, er positive.

Der er således en tydelig
sammenhæng mellem vurde

skadeuheld faldet i Ugerløse,
hvor bilernes hastighed faldt

den skiltede hastighedsgræn
se, mens reelt kun 10-20%
gør det. Midt i byen respek
terer 55-60% den skiltede ha
stighed. I Vinderup og i
Ugerløse svarer den observe
rede hastighed midt i byen
meget godt til eller ligger en
dog under bilisternes egen
vurdering, mens det modsat
te er tilfældet i Skærbæk.
Den højere uheldsfrekvens i
Skærbæk skyldes derfor ikke
kun det generelt højere ha
stighedsniveau, men antage
lig også uoverensstemmelsen
mellem den planlagte has
tighed på vejen og bilistens
vurdering af en passende
hastighed ud fra vejens ud
formning.
De fleste af bilisterne synes,

0

42

i—

Figur 6. Bilisters vurdering af hastigheder sammenholdt med
observerede hastigheder efter ombygning af hovedlandeveje
ne gennem Skærbæk, Vinderup og Uger/øse.

Figur 5. Uheldsfrekvenser sammenholdt gned bilernes gen
nemsnitlige hastighed før/efter ombygningen af hovedlande
vejene gennen Skærbæk, Vinderup og Uger/øse.
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at det skulle være tilladt at
køre hurtigere. I Vinderup
og Ugerløse finder kun få
den skiltede hastighed på 40
km/t passende. Ca. 30%
mener, at hastighedsgrænsen
burde være 50 km/t, mens
halvdelen ville være tilfredse
med en hastighedsgrænse på
60 km/t. Det samme møn
ster findes i Skærbæk, hvor
den skiltede hastighed er 50
km/t. Dette viser, hvor svært
det er at ændre på vante kør
selsmønstre.

Konklusion
Der er ingen tvivl om, at tra
fiksaneringer har stor betyd
ning for levevilkårene for
især lette trafikanter. Deri
mod oplever bilister ofte tra
fiksaneringer generende og
ubehagelige. Trafiksanerin
gens udformning og udseen
de har stor indflydelse på
vurderingen.

Også for trafiksikkerheden
er udformningen afgørende.
Det er vigtigt at sikre en pas
sende lav og jævn trafikaf
vikling på de veje, hvor der
færdes mange lette trafikan
ter. Vejen skal udformes så
ledes, at der er overensstem
melse mellem trafikanternes
hastighed og trafikanlæggets
dimensionerende hastighed.
Trafikanterne bør ikke være
i tvivl om, hvilken hastighed,
der er den rigtige at færdes
med. Konflikter mellem tra
fikanter må begrænses og
opmærksomheden skærpes i
de situationer, hvor de ikke
kan undgås. Tryghed må ik
ke opnås på bekostning af
sikkerhed. Selv om det vil
være muligt at forbedre sik
kerheden ved visse reduktio
ner af trygheden, bør denne
fremgangsmåde dog kun fin
de anvendelse, hvor andre
muligheder er udtømt.

Det er vigtigt at foretage vur
deringer af effekten af nye
trafiksaneringer og sikre
overensstemmelse mellem
tryghed og sikkerhed. Kun
herved kan vi indhente erfa
ringer, der kan afsløre om
der er detaljer, som bør ret
tes, således at vi kan opfylde
færdselssikkerhedskommis
sionens målsætning om knap
en halvering af ulykkestallet
inden år 2000.

Li(teratur:
1. Meninger om miljø, leve-

vilkår og trafik. Inter
views. Miljøministeriet
1983.

2. §40 gaders sikkerhed. No
tat 1/1989 og 2/1989. Rå
det for trafiksikkerheds
forskning 1989.

3. Bedømmelse af trafiksa
neringsprojekter i Aal
borg kommune. Aalborg

kommune, magistrateris
2. afd. 1987.

4. Trafiksanering af store
bygader - nogle eksemp
ler. SSV, vejdirektoratet
1985.

5. Cykelruter i 4 byer. Sam
menfatning. Vejdirekto
ratet 1988.

6. Cykelruter i 4 byer. Sik
kerhedsmæssig effekt.
SSV, vejdirektoratet
1990.

7. 3 byer, miljøprioriteret
gennemfart i Skærbæk,
Vinderup og Ugerløse.
Vej direktoratet 1984.

8. Effekt af Miljøprioriteret
gennemfart i Skærbæk,
Vinderup og Ugerløse.
Rapport 52, 63, 75 og 83
og notat 2/1991. Vejdata
laboratoriet, vejdirekto
ratet 1987-91.

TEMADAG - 30. oktober
om drift- og vedligeholdelse af veje
For 2 år siden indledte VEJ-EU og Vej- og byplanforeningen, et samar

bejde om hvert år at arrangere en temadag med et aktuelt emne inden

for vejsektorens område.

I år er temaet Drift- og ved/i
gehold af veje, og det afhol
des den 30. oktober på Skan
ticon, Arhus. Et aktuelt em
ne, se blot de daglige over
skrifter i aviserne. Det er ik
ke alene aviserne, der ser
problemerne. Vejsektoren og
dens politiker kender også
problemerne. Hvordan skal
de få pengene til at række, så
vejstandarden ikke forrin
ges?
De emner som behandles, er
nye materialer, maskiner,
management systemer og
kvalitetssikring.
Civilingeniør Knus A. Pihl
fra Statens Vejlaboratorium

fortæller om genanvendelse
af materialer i de ubundne
lag, og laboratoriechef Erik
Nielsen, AOV, om hvordan
de polymere tilsætningsstof
fer virker. Maskinsiden vil
dels handle om maskinan
skaffelser, ved civilingeniør
Ulf Nielsen, Volvo, dels om
maskiner til fræsning og re
cycling til mindre arbejder,
præsenteret af direktør Hei
no Dahl fra Wirtgen A/S.
På management siden vil in
geniør Allan Carstensen fra
Frederiksborg Amt fortælle
om deres erfaring med et for
søg, som de har gennemført
på vejområdet med hensyn

til bl.a. huskontrakter på as
faltområdet. Souschef, ingen
iør Hans Mainhardt, Aaskov
kommune, har i nogle år an
vendt et PM-system til plan
lægning af vejvedligeholdelse
hvad har de fået ud af det?
Kvalitetssikring er et af de
nye nøgleord. Akademiinge
niør B. Hall-Andersen fra
Statens Vejlaboratorium vil
fortælle om Tilsynshåndbo
gen, og sidst, men ikke
mindst, vil civilingeniør
Flemming Berg, SV, give et
bud på Europa 1993, hvad
bliver vi stillet over for?

Tilmelding til Vej- og By
planforening, DIF, er nød
vendig,
pris 400,00 kr. for med
lemmer og
500,00 kr. for andre.
Yderligere oplysninger får
hos VEJ-EU på
telefon 42 35 75 88.
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Seminar om

Af banen!

DANSK VEJTEKNOLOGI
- i grunden

Ait er som det skal være. Dansk Vejteknologi tager sig

af regelmæssige eftersyn at belægninger, og sørger for

at evt, nødvendige reparationer bliver udført.
Ved vor løbende materialeforskning sikrer vi os at

danske lufthavne ikke blot vedligeholdes, men støt og

roligt forbedres ved enhver given lejlighed.
Vi ved, hvad der kan være i vejen. Og vi ved hvad der

skal være i den.

At belægningen så frister nogen til en pot billiard

mellem flyene, er en helt anden sag.

naboretsforhold
- principper og praksis

FATCH’s vejudvalg og
Amtsvej ingeniørforeningen
har besluttet, at der i efterå
ret 1991 skal afholdes et se
minar om naboretsforhold -

principper og praksis.
Det primære formål med se-

minaret er erfaringsudveks
ling.
Seminaret afholdes i Ringkø
bing Amtskommune onsdag
den 9. oktober 1991 på hotel
Fjordgården, Ringkøbing.

PROGRAM
Kl. 9.45-10.00 Morgenkaffe.

Kl. 10.00-10.10 Indledning.

Kl. 10.10-11.00 Adgangsfortegnelse, Vibeke Kanstrup,
Ringkøbing Amt.
Nuværende standard, procedure for
ajourføring.

Kl. 11.00-12.15 Status for overgang til edb-behandling
af adgangsregisteret.
a) N. E. Hansen, Fyns amt.
b) Arne Kjeldsen, Nordjyllands amt.
c) Runa Lorenzen, Sønderjyllands amt.

Kl. 12.15-12.45 Trafiksikkerhed/adgangsforhold.

Kl. 13.30-14.00 Ændret lovgivning, Finn A. Olsen,
Frederiksborg amt.
a) Ny planlov pr. 1. januar 1992.
b) Ny udstykningslov pr. 1. april 1991.
c) Vejdirektoratets cirkulære nr. 113

lokalplaner, udsendt 12. juli 1991.

Kl. 14.00-16.00 Diskussion af sagsbehandling, praksis
H. Fårup, Århus amt
a) Delegationsregler.
b) Adgangsbegrænsning og zoneloven.
c) Differentieret adgangsbegrænsning

N. E. Hansen, Fyns amt.
d) Stalddørssalg m.v.
e) Andet.

Pris: 300 kr. for AVF-medlemmer - 350 kr. for andre.

Tilmelding senest d. 3. oktober til Vibeke Kanstrup,
Ringkøbing amt - tlf. 97 32 08 66 lok. 5114.

L

_

DANSK VEJTEKNOLOGI AS
TLF: 65 98 22 13

ørbækvej 62
DK 5863 Ferritslev, Fyn
Telefon: 65 98 22 13
Telefax: 65 98 23 62

Esbjerg afdeling:
Jagtvej 39
DK 6705 Esbjerg ø
Telefon: 75 45 33 55

LI
RÅDGIVENDE INGENIØRER • LABORATORIUM FOR MATERIALEPRØVNING
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Så fik Jens Vejmand sit museum
At H. C. Pleidrup.

En turist er en person, der
kører tusindvis af kilometer
for at blive fotograferet ved
siden af sin bil. Efter den 12.
juli 1991 vil tusindvis af
turister standse på Farø for
at blive fotograferet ved si
den af arkitekt Henning Lar
sens flotte bygning, der rum
mer Danmarks Vejmuseum.
De 2500 kvm, som udgør 1.
etape, indeholder kiosk, vel
komstcenter og cafeteria
(med europas længste betje
ningsdisk), servicefaciliteter
som toiletter og baderum
samt udstillingslokale.

Byggeriet har været hektisk
siden 1. spadestik i december
1990 og er med arkitektens
ord gået som lyn og torden.
Derfor er det imponerende,
at museumsfolkene allerede
har indrettet en lille udstil
ling med eksempler på tidli
gere tiders vejbyggeri, og der
er også blevet plads til B. Ny
rops maleri fra 1917 af »Jens
Vejmand«.
Første etape til 20 mio. kr er
opført uden offentlig støtte,
derfor bliver 2. etape først
sat igang, når tilstrækkelig
sponsorstøtte er opnået.

Denne del vil indeholde et
glastårn med udsigtsplat
form, hvorfra alle broerne i
området kan ses.
De to store flagstænger på
billedet markerer højden på
tårnet, der danner »vejenes
katedral« og samtidig skaber
forbindelsen til 3. etape, der
skal indeholde de egentlige
udstillingslokaler og værk
steder.
Når de eksisterende kiosk-og
toiletbygninger bliver fjer
net, venter der publikum en
storslået oplevelse ved Faro
broerne, Vejmuseet og den
lille landskabsperle Faro
midt i Storstrøms amt.

Den nye flotte bygning, der rummer Danmarks Vejmuseu,n.

Maleriaf B. Nyrop fra 1917
af »Jens Vejmand<.
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Nyt fra vejsektorens leverandører

Vejprojektering med AutoCAD
på vej til Danmark
Rambøll & Hannemann er i færd med at indgå aftale med det norske fir
ma ViaNova om at markedsføre vejprojekteringssystemet N0vaCAD i
Danmark.

NovaCAD, som er en over-
bygning til AutoCAD, er in
tegreret med en digital ter
rænmodel og et omfattende
vejprojekteringssystem ud
viklet for det norske vejvæ
sen gennem de seneste 10-15
år. Sammenkoblingen giver
mulighed for interaktiv pro
jektering af linieføring,
længdeprofiler, tværprofiler
og krydsudformning på digi
tale og analoge kort.
Andre moduler omfatter
signal-, skilte- og afmærk
ningsprojektering, vand- og

afløbsprojektering, lednings
registrering, byggemod
ningsplanlægning og inter
aktiv 3D præsentation af
projekterede anlæg.
NovaCAD anvendes i Norge
af vejvæsenet, statsbanerne,
luftfartsvæsenet, adskillige
kommuner og en række råd
givende ingeniører, landin
spektører og landskabsarki
tekter.
NovaCAD afvikles i et PC
miljø under DOS, sammen
med AutoCAD, og det betje
nes som AutoCAD med

skærm- og tabletmenuer.
Det er derfor et let tilgænge
ligt system, som bør få bred
anvendelse til projektering af
veje, gader og andre anlægs
opgaver hos amter og kom
muner og hos rådgivende in
geniører og andre, der be
skæftiger sig med anlægs
projektering på basis af digi
tale kort. Programsystemet
er modulopbygget, og det er
derfor kun nødvendigt at an
skaffe de programdele, man
har brug for.
Rambøll & Hannemann går

aktivt ind i arbejdet med at
tilpasse NovaCAD til dansk
praksis. En effektiv tovejs
DSFL fortolker og tilpasning
til System 34 er under udvik
ling dog vil være i funktion
ved introduktionen på det
danske marked oktober/no
vember i år.
Flere oplysninger fås hos
Jens A. Jaquet
tlf. 42 85 65 00 og
Sten Hansen
tlf. 86 16 22 44.

Det er ikke blot danskerne der bygger store broer. Billedet her er hentet fra Japan og viser Seto broen derforbinder Honshu og
Shikoku.
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Støjdæmpende vejbelægninger
At civilingeniør Hans Bendtsen, Vejdirektoratet.

Nye måleresultater viser for første gang i Danmark, at nye drænasfalt
belægninger har nogle støjdæmpende egenskaber på hovedlandeveje.

Vej direktoratet udlagde i
samarbejde med Vestsjæl
lands Amtskommune nogle
forsøgsstrækninger med for
skellige former for drænas
falt på hovedlandevej nr. 120
ved Viskinge. Belægningerne
blev udlagt i sommeren 1990,
som et led i en løbende for
søgsrække for at udvikle og
afprøve støjsvage vejbelæg
ninger. Efter nogle måneder
var belægningerne »kørt
til<, og der blev foretaget
støj målinger.

Forsøgsstrækninger
På forsøgsstrækningerne er
der udlagt 3 forskellige typer
drænasfalt, en åben asfaltbe
ton og en tæt asfaltbeton.
Den sidste betragtes i støj
mæssig sammenhæng som
en referencestrækning, eller
en neutral belægning.
Drænasfalten havde et ind
bygget hulrum på mellem 18
og 22%, og den maksimale
stenstørrelse var henholdsvis
8 og 12 mm. De asfalttekni
ske specifikationer fremgår i
øvrigt af Tabel 1.
Den relativt lille maksimale
stenstørrelse var valgt, fordi
internationale undersøgelser
peger på, at belægninger af
denne type netop har det
bedste støjdæmpende poten
tiale. Det skyldes, at den lille
stenstørrelse sikrer en rimelig
jævn belægningsoverflade,
som er mere støjsvag end en
mere ru overflade, der typisk
fremkommer ved en maksi
mal stenstørrelse på 16 til 20
mm eller ved asfaltbeton
med nedtromlede skærver
(ABS). For derudover at væ
re specielt støj dæmpende
skal en belægning have et
stort indbygget hulrum (over
18 til 22T7o) samt kommuni
kerende porer ned igennem

belægningen. Dette er netop
karakteristisk for en drænas
falt.

Med undersøgelserne ved
Viskinge, er der for første
gang i Danmark foretaget
støjmålinger på drænasfalt.
Udenlandske måleresultater
kan ikke ukritisk overføres
til danske forhold, idet der
kan være forskelle i belæg
ningsrecepterne, de anvendte
materialer samt i drift og
vejrforhold.
I Danmark blev der i 1988
foretaget støjundersøgelser
af åben asfaltbetonbelæg
ninger på nogle forsøgs
strækninger ved Viborg (se
evt. Dæk- vejbanestøj, rap
port 88 fra Vejdatalaborato
net). Der blev ikke fundet
specielt støjsvage belægnin
ger.

Nordisk samarbejde
Forsøgene er et led i et sam
let skandinavisk projekt,
som delvist finansieres af
Nordisk Komité For Trans
portforskning (NKTF) og
delvist af de nationale vej-
myndigheder.
Bl.a. i Norge foretages der
samtidig forsøg med drænas
falt med større maksimal

kornstørrelse (12-20 mm),
samt med drænende belæg
finger i op til 20 cm’s tykkel

se bestående af forskellige
lag. Ligeledes har en belæg
ningsoverflade opbygget i
100% gummi været afprø
vet. Den viste sig imidlertid
at have nogle store
holdbarhedsproblemer,
hvorimod dens støj dæmpen
de potentiale var godt.

Stojresultater
Støjmålingernes resultater
fremgår af tabel 2. Målinger
ne er foretaget på en plan vej
uden stigninger, med jævnt
flydende landevej strafik og
en andel af tunge køretøjer
(over 3½ ton) på 10%.

Undersøgelsens generelle re
sultat er, at de afprøvede
drænasfalter med en maksi
mal stenstørrelse på 8 mm og
et indbygget hulrum i inter
vallet 18-22% har en støj
dæmpende effekt på 3 til 4
dB(A) for landevejstrafik
med en hastighed på 80 km/t
vurderet i forhold til en refe
rencebelægning af tæt asfalt
beton.

Alder
Belægningerne var nogle må
neder gamle, da målingerne
blev gennemført. Porerne i
drænasfalten kan i tidens løb

B1 DA8 0A8 DA12 IB12å
Slidlag 2t 18-22% > 22% > 22%

REF.

Blødhedspunkt (°C) 46 45 44 46 47

Penetration (1/10 mm) 87 106 118 99 93
Penetrationsindex -1,0 -0,6 -0,6 -0,5 -0,4
Bindeniddel (%) 6,2 5,5 5,4 5,1 5,5

Max. korn (mm) 12 10 10 16/12* 16/12*

Sten < 2 mm (%) 41 10 8 10 25

Filler (%) 6,9 4,5 4,8 5,2 5,2

Hulrum VL (%) 5,0 19/23* 23,5 18/23* 11,2

Kornprimering (%-) 97 106/99* 100 101 95

Tykkelse (cm) 3,8 4,4 4,1 4,3 3,4

Strukturdybde (cm) 0,050 0,17 0,18 0,28 0,10

Tabel 1. Udvalgte asfaittekniske specifikationer for forsøgs
strækningerne (* = forskel på højre og venstre kørebane).

Type slidlag Absolut støjniveau Stajdæmpning

Drænasfalt (DA8 18-22Wo) 75,1 dB(A) 3,6 dB(A)

Drænasfalt (DA8 22Wo) 75,5 dB(A) 3,2 dB(A)

Drænasfalt (DA12 22¾) 77,1 dB(A) 1,7 dB(A)

Tæt asfaltbeton (ABI2t) 78,7 dB(A) reference

Åben asfaltbeton (AB12å) 79,5 dB(A) -0,8 dB(A)

Tabel 2. Resultater af støjmålingerne ved en hastighed på 80
km/t. Støjniveauet angivet ved vejkanten i 1,2 m ‘5 højde.
Støjdæmpningen iforhold til tæt asfaltbeton (reference) er li
geledes angivet.
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blive stoppet helt eller delvist
til, af snavs fra afslidt vej- og
dækmateriale samt snavs fra
omgivelserne. Hermed vil
den støj reducerende effekt
blive reduceret.
Franske undersøgelser tyder
dog på, at ved landevejstra
fik, vil bildækkene i regnful
de perioder presse vand ned i
belægningernes porøse
struktur. Derved opstår en
rensende effekt, således at
belægningerne holdes rene i
køresporene, og dermed be
varer de støj dæmpende
egenskaber.
For at undersøge disse for
hold er det planlagt i de
kommende år at gentage
støjmålinger m.v. ved Vis
kinge.
Som led i det fællesnordiske

projekt arbejdes der i Norge
på at udvikle maskiner, der
rationelt kan rense porøse
belægninger ved højtryks
spuling.
I Berlin er der udlagt dræn
asfalt på en boliggade, hvor
bilernes hastighed var lav
(omkring 50 km/t). Her blev
belægningens porer tilstop
pet i løbet af nogle år, hvor-

ved den støjdæmpende ef
fekt forsvandt.

Bedre effekt ved høje
hastigheder
Støjen fra vejtrafik kommer
fra 2 primære kilder nemlig
henholdsvis motoren og kon
takten mellem dæk og vejba
ne. Ved høje hastigheder
over 50-60 km/t er dækvej

banestøjen dominerende.
Derfor har støjsvage vejbe
lægninger en anvendelses
mulighed på bl.a. hovedlan
deveje med høj hastighed.
Derimod er den støjdæm
pende virkning af porøs as
falt mere usikker ved lave
hastigheder.
For at afdække dette pro
blem, blev forsøgsstræknin
gerne ved Viskinge gennem-
kørt med hastigheder mellem
40 og 80 km/t med et par ud
valgte forsøgsbiler (en per
sonbil og en lastbil), samtidig

med at støjen blev målt. Dis
se resultater er omregnet til
en gennemsnitlig trafikstrøm
med forskellig andel tung
trafik (se tabel 3). Da der er
tale om beregninger på
grundlag af få målinger, må
resultaterne i tabel 3 vurderes
forsigtigt, men de giver dog
en tendensmarkering.

Af tabel 3 ses det, at hvis
man betragter en trafikstrøm
med 10% tunge køretøjer, så
reduceres den støj dæmpende
effekt fra 4,3 dB(A) ved 100
km/t til 2,9 dB(A) ved 40
km/t. Det indikerer, at porø
se vejbelægninger også har et
støj dæmpende potentiale på
bygader med hastigheder på
omkring 50 km/t. Støjre
duktionen er blot 1 til 2
dB(A) mindre end ved lande
vej strafik.
Tabel 3 viser ligeledes, at for
landevejstrafik formindskes

Fart V Procent tunge

(krn/h) 0 5 10 15 20

40 2,0 2,6 2,9 3,0 3,0
50 2,8 3,0 3,0 3,1 3,1
60 3,4 3,3 3,3 3,3 3,2
80 4,3 4,0 3,8 3,6 3,5

100 5,0 4,6 4,3 4,1 3,9

Tabel 3. Støjreduktion ved at udskifte en ny tæt asfaltbeton
(ABJ2t) med en ny drænasfalt (DA 8), beregnet på grundlag
af meget få målinger.

Fig. i. Helt nyudlagt prøvestækning med drænasfalt på ho
vedlandevej nr. 120 ved Viskinge øst for Kalundborg i som
meren 1990.

,

Fig. 3. Stojmålingerne ved Viskinge blev foretaget efter en
specialudviklet målemetode, hvor der foretages både støj- og
hastighedsmåling på hvert enkelt køretøj. Det sikrer en stor
nøjagtighed på måleresultaterne.

Fig. 2. Drænasfalt til venstre, der støder op til en tæt asfalt
beton til højre. Drænasfaltens åbne struktur ses tydeligt.
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støjreduktionen lidt, hvis an
delen af tunge køretøjer er
stor. Dette skyldes, at for
lastbiler, er motorstøjen den
dominerende støjkilde, og
så ved de høje hastigheder.
For bedre at afdække mulig
hederne for støjreduktion på
bygader (hastighed 50 km/t)
gennemfører Vejdatalabora
toriet i 1991 et projekt i sam
arbejde med Københavns
kommune, hvor der udlæg
ges drænasfalt på en bygade
strækning.

Fordele
Udover de støjdæmpende ef
fekter har drænasfalt visse
fordele, hvoraf nogle har en
positiv indvirkning på trafik
sikkerheden:
- God friktion.
- Ingen akvaplaning.
- Ingen opsprøjt i vådt føre

og dermed bedre sigt.
- Bedre synlighed af vejaf

stribninger i vådt føre.
- Gode lysreflektionsegen

skaber.

Vintervedligeholdelse
De porøse belægningers
drænende effekt kan betyde
en mere kompliceret vinter-
vedligeholdelse. Især hvis
der anvendes præventiv salt
ning, idet saltet kan blive
drænet hurtigere væk fra
vejbanen end normalt. Der
for undersøges disse forhold
også på forsøgsstrækninger
ne ved Viskinge.
I vinteren 1990-91 fungerede
drænbelægningerne ligesom
tætte belægninger, og det
var ikke nødvendigt med
specielle vintervedligeholds
rutiner. Men vinteren har
været mild med meget lidt
sne og frost, derfor fortsæt
tes disse undersøgelser i de
kommende vintre. Vejdirek
toratet har ligeledes en kon
takt til de hollandske vej-
myndigheder, hvor der ud-
veksles erfaringer om vinter-
forhold, idet der er udlagt
mange kilometer drænasfalt
i Holland.

Anvendelighed
Undersøgelserne ved Viskin
ge har vist, at ny drænasfalt
med lue maksimal kornstør
relse og et indbygget hulrum
på 18-22% har et støjdæm
pende potentiale på 3-4
dB(A) for landevejstrafik.
Ligeledes indikerer under
søgelserne at støjdæmpnin
gen ved bytrafik vil være 2-3
dB(A).
Derimod er forhold som vin
tervedligeholdelse og hold
barhed af den støjdæmpende
effekt endnu ikke endeligt
afklaret. Vej datalaboratoriet
vil i de kommende år fort
sætte forskningen bl.a. på
disse områder.

I
- *

•:r.

Fig. 4. 4 cm tyk drænasfalt med maksimal kornstørrelse på 8
min set fra siden ved vejkanten. Belægningens åbne struktur
med sammenhængende porer, der er afgørende for de støj
dæmpende egenskaber, kan fornemmes. Hulrumsprocenten
er ca. 20.

Hans Bendtsen er ansat i
Vejdirektoratets trafik
forskningsafdeling for
sikkerhed og miljø på
Vejdatalaboratoriet. Han
er bl.a. projektleder for
de danske forsøg med
støjsvage vejbelægninger.

Fig. 5. Den åbne overfladestruktur i drænasfaltbelægninger

kan blive tilstoppet afpartikler der slides af bl. a. dæk og vej-

bane, hvorved de støjdæmpende egenskaber kan blive for

mindsket. På dette foto er der kørt jord ned i belægningen,
hvilket dog vil blive skyllet væk af regnen.

Rapporten: »Støjdæmp
ning ved hjælp af porøse
vej belægninger< udkom
mer i slutningen af 1991.
Rapporten kan bestilles
hos Ulla Hansen på Vej
datalaboratoriet, Station
salleen 42, 2730 Herlev,
telf. 42 91 96 33.

Fig. 6. For at sikre en asfaitteknisk beskrivelse afforsøgsbe

lægningerne har Statens Vejlaboratorium foretaget en række

målinger, bl.a. affriktionen.
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Støjafskærmning på engelsk
At Hans Bendtsen, Vejdirektoratet, Vejdatalaboratoriet.

Vejdatalaboratoriet har net
op udgivet rapporten »Støj
afskærmning - et idékata
log« på engelsk, idet der fra
udlandets side er ytret en vis
interesse for denne rapport.
Rapporten, der er identisk
med den danske udgave, in
deholder nogle generelle
principper for design og ud
formning af støjafskærm
ningsanlæg. Ligheder gen
nemgås både i tekst og med
farvefotogafier, en lang ræk
ke eksempler fra både Dan
mark og Europa. Den engel
ske rapport koster 355 kr.
incl. ekspoditionsgebyr.
Rapporten »Noise Barrieres -

A Catalogue of ideas< kan
bestilles hos Ulla Hansen på
Vejdatalaboratoriet, Stati
onsalleen 42, 2730 Herlev.
Tlf. 42 91 96 33.

Annoncefolkene bag Vejtidsskriftet
Det er nu snart 2 år siden
Dansk Vejtidsskrift blev re
organiseret. Der blev etable
ret en redaktion med fagre
daktører og lokalredaktører
og herudover blev kontakt
fladen til annoncørerne æn
dret radikalt.
De 8 personer i annonce-
gruppen var i forsommeren
på besøg hos vores trykker.
Fra venstre ses Andreas
Haugaard (redaktør), Bent
Hansen, Klaus Bønløkke (di
rektør), Palle ø. Sørensen,
Holger Duus, Flemming
Wennike, Hugo Rasmussen
(trykker), Svend Tøfting
(ansv, red.) samt Gösta
Båchström.

44

44 —

_______

j

E



42 DANSK VEJTIDSSKRIFT NR. 9 •1991

Oktober 1991:

1.-i: Jordartsbedømmelse i
marken, VEJ-EU kursus,
Sabro.

2.: På-vej-hjem-møde, besøg
hos Vejdatalaboratoriet,
V&B møde, Herlev.

3.: Trafikinvesteringer i
Hovedstadsområdet, V&B
møde, DIF København.

7.-lO.: New Ways for
Improved Roads Safety and
Quality of Life.
Tel Aviv.

9.: Hvad er en bæredygtig
trafikplanlægning for byerne
- også??? V&B møde, AUC
Aalborg.

9.-lO.: Vejafvanding, VEJ
EU kursus, Korsør.

15.-16.: Högpresterande
Vågbetong. NVF-Temamöte
Stockholm.

17.-20.: EUROTRAFFIC

21.-23.: Komprimerings
teknik, VEJ-EU kursus,
Jystrup.

22.-24.: Asfalt - udbud og
udførelse af asfaltarbejder,
VEJ-EU kursus, Skørping.

23.: Dansk planlægnings
succes i udlandet, V&B møde
Odense.

28.-29.: Sikkerhedsdagene ‘91
Trondheim.

28.-29.: Trafikmiljø, VEJ
EU kursus, Jystrup.

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

30.: Ny viden om vejarbejder
1991, V&B/VEJ-EU møde,
Arhus.

30.: Drift og vedligeholdelse
af veje.
Temadag, VEJ-EU/V&B
Arhus.

November 1991:

5.: Støjsvage vejbelægninger
- En ny mulighed!
V&B møde, DIF København.

8.-il.: The Capital Cities of
Future Europe, Sofia.

12.-14.: Styring, samordning
og overvågning af gadesig
naler, VEJ-EU kursus,
Brædstrup.

12.-13.: Resbehov og trans
portmöjligheter år 2000,TFK
Stockholm.

12.-13.: Transportvågar
Norden - kontinenten, TFK.
Stockholm.

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

14.: SHRP’s - V&B møde,
DIF København.

19.-21.: Light Rail Exhibition
2nd International,
Manchester.

19.: Genbrug af asfalt
Teknisk - økonomisk - og
miljømæssig status, V&B
møde, Viborg.

19.-20.: Digitale kort, VEJ
EU kursus, Odense.

19.-20.: Entrepriseret, VEJ
EU kursus, Middelfart.

21.: Landinformationssy

26.-27.: Trafikøkonomi,
VEJ-EU kursus, Jystrup.

26.-28.: Byernes trafikarealer
VEJ-EU kursus, Odense.

December 1991:

3.-4.: Effektivare trafiksig
naler - Traffic Management,
TFK.
Göteborg.

3.-5.: Vejafmærkning, VEJ
EU kursus, Hillerød.

4.-6.: Vedligeholdelse af vej
befæstelser, VEJ-EU kursus,
Korsør.

11.: Effects of Aggregates
and Mineral Fillers on As
phalt Mixture Performance,
Symposium.
San Diego, California.

12.: Silkevejen, V&B møde,
DIF København.

12.: Kinaaften, V&B møde,
Odense.

Januar 1992:

8.: Storebæltsbroen - Trafik
overvågning og -styring.
V&B møde, DIF København.

12.-16.: World og Concrete,
Middle East ‘92, Dubai.

29.-31.: Advanced
Technologies for
Road Traction, Rom.

April 1992:

7.-9.: Piling Europe,
London.

13.-15.: Managing Traffic
and Transportation. MTT
conference.
Amsterdam.

13.-16.: Intertraffic ‘92.
International trade fair for
designing, management and
maintenance of traffic and
transport infrastructures.
Amsterdam.

Maj 1992:

7.-8.: Teknologien i
Menneskets Tjeneste.
København.

1l.-12.: Advances in con
crete technology, internatio
nal symposium.
Athen.

19.-21.: Teknologi og
kompetens. 8.de Nordiska
konferansen för information
och dokumentation.
Helsingborg.

27.-30.: Nordisk
Geoteknikermøde, Aalborg.

Juni 1992:

9.-li.: NVF-kongres
Tammerfors, Finland.

23.-26.: Second International
Symposium on Road Surface
Characteristics.
Berlin.

Juni/juli 1992:

28.-2.: Heavy Vehicle
Weights and Dimensions,
Third International
Symposium.
Cambridge.

29.-3.: Transport Research,
The 6th World Conference.
Lyon.

Juli 1992:

27.-31.: Alkali-aggregate
reaction in concrete, 9th
international conference.
London.

August 1992:

17.-21.: Asphalt Pavemants:
Design, Construction and
Performance. 7th Inter
national Conference.
Nottingham.

September 1992:

13.-17.: Velo Mondiale.
Pro Bike. Velo City.
Montreal.

14.-18.: Eurasphalt ‘92.
Haag.

Redaktionen påtager sig in
tet ansvar for fejl, ilytninger

og aflysninger.

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

1991 - Aalborg. stemer, V&B møde, Odense.



LEVERAN DØRREGISTER
Asfaltudlægning
Colas Vejmaterlaie AIS
Kongevejen 153,2830 Virum 458311 00
Asfaltudlægning, Overfladebehandling, Recycling,
Koidfalt.

Inreco AIS
Taulov Kirkevej 31-33, 7000 Fredercis . . . . 75562588
Fræaning, Remising, Recycling, Betonknusning.

Københavns Astaltkompagnl AIS
Dcandiagsde 14,2450 København SV . .31 21 4111
Støbesstalt (Broer og lndustrigulve, OB, Ralurnac.

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

Nytalt as
Grennemoaen 9,2860 Søborg 31697913
Aafaltudlægning, Miniremia.

Pankas AIS
Rundtorbivej 34,2950 Vedbæk 42891799
Aaf altud lægning

Phanla Vej
6600 Vejen 75361111
Aafaltudlægnlng, Overfladebehandling, Recycllng,
Koldaafalt

Superfos Constructlon AIS
Frydenlundavej 30,2950 Vedbæk 42893111
Aataltudlægning, Overtiadebehandling, Recycling,
Koldtalt.

Tarco Vej AIS
Ridderatien 38, Fjelated 5560 Årup 648817 17
Aafaltudlægning, Overfladebehandling, Recycling,
Koldaaf alt.

ASfaltreparation
Cotes Vejmaterlete AIS
Kongevejen 153, 2830 Virum 45 83 11 00
Aafaltreparation, Aafaltmaterialer, Colaamia
revnemaatic.

Peder Grønne Entrp. ApS
Sct. Jørgenavej 6, 3550 Slangerup 42 33 55 33
Rabatop retn ing.

inreco AIS
Taulov Kirkevej 31-33, 7000 Fredericia.... 75562588
Fræaning, Ramiaing, Recyclivg, Betonknuaning.

GG Constructton ApS
Sofiendalavej 88 A, 9200 Aalborg 98 16 95 00
Amopave aatalttortrærkning.

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

Msrius Petersen AIS
Ørbækvej 49,5663 Fjerritalev, Fyn 6598 1078
OB, Plet-OB.

Nytalt as
Grønnmoaen 9,2860 Søborg 31 6979 13
Minirecycling, Fræaning, Aafaltreparation.

Penkes AIS
Rundtorbivej 34, 2950 Vedbæk 4289 1799
Asfaltreparation, Aafaltmaterialer, Emulaion.

Phønix Vej
6000 Vejen 75361111
Aataltreparation, Aafaltmaterialer, Fugeasfalt,
Bitumenplader, Phønia revnemaatika

Superfos Construct ion AIS
Frydenlundavej 30,2950 Vedbæk 42893111
Astaltreparation, Asfaltmaterialer, Vinterpulver,
Fugeaatalt.

Terco Vej AIS
Ridderatien 38, Fjelated, 5560 Årup 648817 17
Asfaltreparation, Aataltmaterialer, Plet-OB.

Gtobeftea
Fabriksvej 10-12, 9690 Fjerritslev 9821 21 77
Plaataatalt.

Ftbertes ApS
Svendborgvej 16,9220 Aalborg Ø 98 156600
Fibertea AM2 til asfaltreparation.

Autoværn
Dansk Auto-værn
Tietgenavej 12,8600 Silkeborg 86822900
Beton- og atålværn.

OG Constructton ApS
Sotiendalavej 68 A, 9200 Aalborg 98189500
Stålautoværn.

Kebenhsens Aslaltkompsgnl AIS
Scandiagade 14, 2450 København SV . . . .31 21 4111
Betonautoværn, stationære og flytbare + plaat
flytbare.

Via Con
Øatergade 30, 7430 lkaat 77 25 03 00
Stålautoværn.

Håndværktøj m.m.
Scen-Vtsen Danmark AIS
Veatergade 24, 5471 Sønderaø 6484 1488
Diamantværktøj, fugeakæring, boring, træsning.

Maskiner Vintervedligeholdelse
Epoke
Aakov, 6600 Vejen 75 360700
Salt- og gruaapredere, sneplove og tejemaskiner.

Rtmas AIS
Helaingtorsgade 6,6200 Aarhua N 86 162444
Laigaard aalt- og gruaapredere, aneplove og
fejemaakiner.

Phenta Vej
6600 Vejen 75361111
Danline tejekoat-aneplov

Wlrtgen AIS
Taulov Kirkevej 31-33, 7000 Frederecia - . . 75563322
Fræaemaskiner, Remlamaskiner, Heateranlæg,
Betonknuaere.

Svenntngsens Maskinfabrik AIS
Temmerupvej 13-15
2770 Kaatrup 31 502902-865242 11
Saltapredere, traktorer, fejemaskiner, aneplove og
græaklippere.

Rådgivning
Phønix Vej
6600 Vejen 75361111
Rådgivning om vejvedligeholdelae
Måling al vejea bæreevne.

Skilte og afmærkningsmateriel
Armets ApS
Nordlandsvej 70,8240 Riaakov 8621 4044

Cotour Ret tex
Stæremosegårdavej 30
52300denseM 66159929-53722611

Phønix Vej
6600 Vejen 75361111
Vejakilte, tavlevogne og mobilatapærring

Sertcot AIS
Løvegade 67, 4200 Slagelse 53 521853

PFLUG Vejsklltstsbrtk
Troensevej 7, Aalborg Øat 961592 11

Tybo Stgnsttekntk AIS
Fabrikaparken 4,9230 Svenstrup 9838 1600
Industrivej 8,5772 Kværndrup 62 27 1626

Striber, stribemaling og vejmarkering
Brits Msllng AIS
Prins Jørgens Allé 8-10, 4760 Vordingborg 53770972
Stribemaling.

Gade Ebbesen AIS
StæremosegSrdavej 44, 5230 Odense M . . 66 158039
Premørk thermoplsstmsrkering.

Københavns Astettkompsgni AIS
Scsndiagade 14,2450 København SV - .. 31 21 4111
Sprsyplsstic.

Lsngetands Kemiske Fabrikker
Longelse 625010 IS
Malede striber, thermoplsst striber.

Trafik Produkter AIS
Lsngesvej 28, Postboks 92
3400 Hillerød 42269494
Mercalin spraylvejstribemsl., Mercslin Præfab.,
Termoplastmarkering.

Phønix Vej
6600 Vejen 75361111
Vejmsrkering I termoplsst eller maling.

Reol Vejmerkertng
Rugvænget 5, 4200 Slagelse 53 52 87 55
Malede striber, Thermoplast striLter.

Superfos Constructton AIS
Grenåvej 746, 8541 Skødestrup 66 9921 22
Spotfies, malede striber og thermoplast striber.

Marius Petersen AIS
Ørbækvej 49, 5863 Ferritslev, Fyn 6598 1078
Malede striber, Thermoplast striber.

Gtobetlex
Fabriksvej 10-12, 9690 Fjerritslev 98 21 21 77
Stri bemateri slør

Teknisk udstyr
Dansk Auto-værn
Tietgensvej 12,8600 Silkeborg 86822900
Rendestenselementer, Siloelsmenter m.m.

OG Contructlon ApS
Sofivndalsvej 88 A, 9200 Asiborg SV 98 189500
Geotekst iler

Københavns Astettkompagnl AIS
Scandlagada 14, København SV 31 21 4111
Thorma Jolnt Fugekonstruktion.

Trettk Produkter AIS
Carlsbergvaj 34, Postboks 92
3400Hlllerød 42269494
Rækværker, låger, led, sluser og stolper

Vte Con
Østergade 30,7430 Ikast 97250300
Brodæk i stål, geomembrvm, Geotekstil.

Wlrtgen AIS
Taulov Kirkevej 31-33, 7000 Fredervcis . . . 75563322
Fræsemaskiner, Remismaskiner, Heateranlæg.
Betonknussre.

Fibertes ApS
Svendborgvej 18,9220 Aslborg Ø 98 158600
Fibertes Elephsnt Geotestilvr.

Phønix Vej
6600 Vejen 75361111
Vejvedligeholdelss system (EDBj og faidlodsmålere.

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

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

Tunneller og Broer
OG Constructton ApS
Sotiendalavej 88 A, 9200 Aslborg SV 98 189500
Ståltunnelrør.

Phønix Vej
SBOOVejen 75361111
Reparation, isolering og brobelægning.

Vie Con
Østergade 30,7430 Ikast 97250300
Ståltunnelrør.

Vejafvanding
OG Constructton ApS
Sotiendalsvej 88 A, 9200 Aalborg SV 42 189500
Orænrør

Vejsalt
P. Breate AIS
Lundtoftegårdsvej 95.2600 Lyngby 4593 3333

Dansk Salt lIS
Hadsundvej 17, 9550 Mariager g 583222
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Jubilæer
Driftsvejingenior Hans Søren
Bremholm Jorgensen, Vest-
sjællands Amtskommune
har den 1. november 25 års
jubilæum for sin ansættelse
ved daværende Holbæk
Amts Vejvæsen.

Ingeniør Karl Otto Kaagaard
Nordjyllands Amtskommune
har den 15. november 25 års
jubilæum for sin ansættelse
ved Amtets Vejvæsen.

OKTOBER: Vejsektoren i Europa - temanummer i for
bindelse med kongressen EURO TRAFIK
‘91 i Aalborg.
Carl Bro i udlandet.

DYNATEST i ind- og udland.

Infrastruktur i Østeuropa.

Intemationale standarder.

KAMPSAX i udlandet.

Phønix i udlandet.

Vejdirektoratets systemeksport.

NOVEMBER: Informationssystemer.

DECEMBER: Vand i veje/Digitaie kort.

JANUAR: Specielle asfaltbelægninger/Vejprojekterings

systemer.

FEBRUAR: Trafiksikkerhed.

MARTS: Broer og tunneler.

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

Afdelingsingeniør Poul Mathiassen, Århus Amt, har den
1. oktober 25 års jubilæum for sin ansættelse ved amtets
vejvæsen.
Der er reception på Amtsgården kl. 15.00.

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

100.000 m2
udført i
ESBJERG LUFTHAVN

________ ___

11990 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

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


