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Status
Af civilingeniør Svend Tøfting,
ansvarshavende redaktør.

Nytåret nærmer sig, og det er tid at gøre status ov
er året, der snart er gået.
Dansk Vejtidsskrift har brugt året til at konsolide
re sig efter reorganiseringen for godt to år siden.
Bladet er nu ved at have en passende størrelse, og
vi skal nu bestræbe os på at gøre indholdet endnu
mere interessant. Jeg vil på bladets vegne gerne
takke for den opbakning, der i år er vist bladet fra
abonnenter, annoncører og forfattere.
Vort seneste initiativ med en langtidsplanlægning
af temanumre har givet mange positive reaktio
ner. Vi vil til foråret under temaet »Fra den store
verden» starte en referattjeneste med korte refera
ter af interessante emner fra omkring 30 uden
landske tidsskrifter og publikationer. Professor
Bent Thagesen er ankermand, og han har fundet
12 referenter, der hver dækker et fagområde. Der
vil komme mere herom senere, men jeg vil benytte
lejligheden til at byde velkommen til de nye i re
daktionen.
Det vil også her ved årsskiftet være nærliggende at
se lidt nøjere på vejsektoren. Trafikken og vejslid
det stiger stadigvæk uden at der bliver tilført flere
ressourcer til vedligeholdelse. Resultatet er på
trods af en mere effektiv udnyttelse af midlerne,
at vore veje langsomt nedslides. En tikkende bom
be.
Men selv om trafikken stiger, så falder uheldstal
let heldigvis. Opfølgning af den færdselssikker
hedspolitiske handlingsplan bærer således frugt.
Vejbestyrelsernes målrettede bekæmpelse af de
trafikfarlige vejstrækninger og de mange kampag
ner har virket. Her må det nye samarbejde mellem
Rådet for Større Færdselssikkerhed og lokale vej-
bestyrelser hilses velkommen. Men der vil også
her snart mangle midler. Det har hidtil været de
billige løsninger, der er gennemført. Sikkerhedsse
ler på bagsædet og kørelys har ikke kostet vejsek
toren penge.
Det er nu, der skal afsættes midler til trafiksikring
af de farlige steder og ombygning af vore byer.
Der er her tale om virkelig mange penge. Mange
vejbestyrelser har ikke afsat de tilstrækkelige mid
ler, og herimellem er staten! Handlingsplanen
blev ved vedtagelsen vist Stor velvilje, men denne
velvilje har desværre ikke ført til afsættelse af de
nødvendige midler til, at staten kan opfylde sine
forpligtigelser.

Teknikere hos alle tre vejbestyrelser arbejder med
stor entusiasme på at opfylde handlingsplanen, og
der er i mange amter og kommuner reserveret
midler. Men hvis der ikke kommer andre og mere
positive signaler fra Folketinget, er der fare for at
den lokale velvilje ganske langsomt forsvinder. En
af årsagerne til de manglende udmeldinger er gi
vetvis delingen af ansvaret for trafiksikkerheden
mellem mindst 3 ministerier. Ansvaret bør samles
ét sted.
Vej bestyrelsesforholdene er stadig ikke afklaret.
Diskussionen har efterhånden løbet i mange år, og
beslutningerne er udskudt så mange gange, at der
snart ikke kan findes flere undskyldninger for
yderligere udskydelse. Undersøgelser har vist, at
der ved ændring af vejbestyrelsesforholdene kan
spares Ca. 100 mio årligt. Disse besparelser er ind
arbejdet i finansloven for 1992, men der er fortsat
ingen tegn på en løsning af vejbestyrelsesforholde
ne.
Det har i det forløbne år været kendetegnende, at
politikerne hellere vil beskæftige sig med store og
mere prestigebetonede projekter. Der er helt i tråd
hermed reseveret yderligere 100 mio kr. til motor
vejsbyggeriet i 1992. Udfra et beskæftigelses- og
trafiksikkerhedshensyn ville det være bedre at an
vende disse 100 mio kr. til trafiksikring af de eksi
sterende veje.
Der er i finansloven afsat yderligere hundrede mil
lioner kroner tiltrafiksikkerhed og vejvedligehol
delse, men det dækker langt fra det reelle behov.
I forbindelse med forliget om finansloven blev det
også vedtaget at oprette et transportråd, som skal
rådgive politikerne. Hvilken funktion dette råd
skal have, er i skrivende stund uvis. Men spørgs
målet er, om et sådant kan medvirke til at løse de
ovenfor nævnte problemer. Det er ikke flere råd vi
har behov for - men handling.
God jul og godt nytår.

MÅNEDENS SYNSPUNKT:

Lokalredaktører i Amterne:
Roskilde Jørgen Thorsgaard
Storstrøm Hans Chr. Pleidrup
Ribe Eigil Kjær Sønderby
Viborg Søren Kølster Pedersen
Bornholm Hardy Pedersen
Arhus Gert Olsen
Sønderjylland Bent Johnsen
Fyn Dirk Botsen
Frederiksborg Finn A. Olsen
Ringkøbing Flemming Wennike
Nordjylland Svend Tofting
Vejle tens Erik B. Pedersen
Vestsjælland Frank Hagernp
København Lars Egeblad
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Vand i veje
Af Civilingeniør E. Kjemtrup.

Siden automobilet og navnlig lastbilerne i dette århundredes første årti
blevet en del af vort transportsystem, har vand i veje været et problem
for dansk vejvæsen.
Amtsvejingeniørforeningen arrangerede i foråret et seminar om emnet,
og denne artikel er hentet fra dette seminar.

Tobrudsskader
Læser man Dansk Vejtids
skrift nr. 4 fra 1924 ser man,
at problemet var stort i
tøbrudsperioderne 1912,
1917, 1922 og 1924.
Man erkendte, at vand i veje
ne efter strenge vintre var år
sag til, at lastbilerne kunne
bryde det spinkle bærelag på
vejene, som dengang hoved
sagelig bestod af grus blan
det med ler, men man for
søgte ikke at løse vandpro
blemet.
Skaderne udbedrede man
med granris og lyngtørv,
som senere blev afdækket
med grus.
I sommerhalvåret påførte
man bærelaget hygroskopi
ske stoffer, f.eks. Chiorcalci
um, for at mindske den af bi
lerne forårsagede støvplage.
Dette, i forbindelse med de
øvrige ovenfor nævnte be
lægningsmaterialer, gav med
sikkerhed en frostfarlig vej-
belægning.
Granris og lyngtørv, i delvis
udrådnet stand, er stadig at
finde i gamle uregulerede
veje. Vi har i Viborg amt
fundet lagtykkelser på op til
20 cm morrlignende (fjed
rende) muld, her kaldet
»swotman«, med planteres
ter som bekræfter brugen af
ovennævnte materiale.
Set med vore øjne var trafik
ken dengang ikke særlig om
fattende.
Man havde på landevejen
mellem Horsens og Vejle talt
en dagtrafik med lastbiler på
ialt 80 lastbiler å 8 t og skøn
nede en lastbiltransport på
sammenlagt 1000 t/ døgn.

Man stod åbenbart magtes
løs over for problemet og
stillede sig tilfreds i håbet
om, at regeringen ville give

amtsrådene bemyndigelse til
at forbyde lastbiltrafik i
tøbrudsperioder.

Uanset hvilke foranstaltnin
ger man måtte have truffet,
har tøbrudsskader været en
tilbagevendende foreteelse
med visse mellemrum. De af
os, der er gamle nok i tjene-
sten, husker frostvintrene
under og efter krigen og vel
særlig vinteren 1955, hvor
vejene over det meste af lan
det under og længe efter tø

brudsperioden lignede en
pløjemark.
Skaderne var så omfattende,
at midlerne i hele Viborg
amts vejvedligeholdelsesbud
get blev brugt til retablerin
gen.
De til denne retablering an
vendte fremgangsmåder og
teknikker er beskrevet i
Dansk Vejtidsskrift nr. 1.
1980, Afvandingssystemer.
De sidste vintre med tø

brudsskader i ret betydeligt
omfang havde vi i 1969/70
og 78/79. Siden har der på
betydende veje kun været
tøbrudsskader i mindre om
fang, formentlig fordi tø

brudets forløb har været
særdeles gunstigt, tørt og
langsomt.
Er tøbrudsskader et overstå
et problem? - måske på ho
vedlandeveje og betydende
landeveje, hvor fornøden af
vanding og forstærkning har
fundet sted - men hvad vil
der ske med de sekundære
landeveje og kommuneveje
ne, når det nu godkendte
11,5 tons akseltryk og den
efterhånden alm. singlemon
tering af dæk på lastbilaks
lerne i stigende omfang be
færder disse veje. Det kan
for kommunevejene blive Ii-

Figur 1. Århus-Silkeborgvejen ødelagt af tøbrud. Vejvæsenet
har dækket Hullerne med Granris og afmærket dem med Lyg
ter om Natten. To andre billederfra samme vej er vist side 36 i
Dansk Vejtidsskrift - dengang. Dansk Vejtidsskrift 4-24.

Figur 2. Svigtende bæreevne soi;z følge af opbledning i tø

brudsperioden. Dansk Vejtidsskrift 3-71.
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ge så katastrofalt, som det
var for landevejene i 1955,
da man hævede akseltrykket
fra 6,0 til 8,0 tons - det vil vi
se sig.

Vand i veje skal afledes
Ingen er i tvivl om, at vand i
vejenes over- og underbyg
ning er årsag til frost- og tø

brudsskader samt ikke
mindst en betydelig forrin
gelse af kørebanernes bære-
evne.
Men hvad har man i årenes
løb foretaget sig for at ændre
denne tilstand, nu hvor vi
ved, at den tunge trafik siden
1924 er blevet forøget indtil
150 gange og akseltrykket
for det enkelte køretøj er
fordoblet.
Vejdirektoratet, Statens Vej-
laboratorium, indledte i 1983
nogle forsøg for at finde
frem til vands bevægelse
gennem vejenes øvre jordlag,
underbygning og overbyg
ning samt vandets indflydel
se på kørebanens bæreevne.
Disse forsøg har foreløbig
resulteret i:

Notat nr. 148 af 1983
Notat nr. 171 af 1984
Notat nr. 189 af 1986
Notat nr. 206 af 1988

Det er notater, som alle vej-
ingeniører bør være i besid
delse af.
Herudover kan anbefales en
artikel i Dansk Vejtidsskrift
nr. 9 1987 skrevet af J. E.
Borch-Jensen, som har fore
stået forsøgene.

Problemstillingen for mange
praktikere er fortsat:
1) Hvilke jordarter kan af

drænes.
2) Er de hidtil anvendte af

vandingsmetoder tilstræk
kelige.

3) Står udgiften til afvan
dingsforanstaltninger ud
ført i l.t. gældende vej-
regler i et rimeligt forhold
til de forventede resulta
ter.

Hvilke jordarter kan
afdrænes
I Viborg amt forefindes alle
glacialtidens efterladenska
ber, som hovedsagelig består
af arterne groft grus, sand,
silt, ler og endvidere kridt fra
denne periode.
Jordarternes E modul varie
rer fra 50-1500 kgp/cm2.
Vi har siden midten af 50-
erne drænet alle jordarter
uden at skele til, om det iflg.
videnskaben var muligt.

Ved at dræne efter de i
Dansk Vejtidsskrift nr. I
1980 beskrevne metoder,
som i princippet svarer til
Vejregel 7.00.01 jvf. fig. 4,
har vi opnået:

1. Ingen frost- og tøbruds
skader på drænafvandede
veje, hvor der før var op
til 30 cm høje frostbuler
og som i tøbrudsperioden
brød fuldstændig sam
men.

2. Forøgelse af E modulet,
hvilket har givet sig til
kende i, at vejene kun er
blevet forstærket i takt
med trafikmængdens for
øgelse, flere strækninger
har kun været vedlige
holdt med slidlag.

3. Ingen sporkøring eller
kantrevner som kan hen
føres til udblødning om
kring kørebanekanten.

4. Store besparelser vedrø
rende asfaltreparationer
og forstærkninger.

5. Længere levetid for as
faltbelægninger.

Er de hidtil anvendte
afvandingsmetoder
tilstrækkelige
Metoden med at føre bund
sikringen ud under rabatter
ne er dyr og utilstrækkelig,
idet man har erfaret,
1. Den enskornede bundsik

ring giver en dårlig side-
støtte for kørebanen, når
den er tør og endnu ringe
re når den er vandfyldt.

2. Bundsikringens evne til at
afiede vand forringes hur
tigt som følge af porernes
fyldning med rabatvege
tationens rødder.

3. Bundsikringens dræn-
virkning er helt elimineret
i tøbrudsperioden, når al
le de vandfyldte porer er
frosset til islinser.

4. Bundsikringen reducerer
bæreevnen i kantzonen
navnlig efter lange regn-
perioder, idet trafikken
kan presse vandindholdet
i porerne over det optima
le.

Vej laboratoriets førnævnte
forsøg skønnes at bekræfte
ovenstående, nemlig at
bundsikringsmaterialer i ra
batterne er uegnet som af
vandingselement.
Af fig. 5 og 6 kan de påteg
nede vanstandskurver være
medvirkende til en saglig
vurdering.

Hovedlandeveje og lande
veje i Viborg amt som er af
vandet efter ovennævnte me
tode og som endnu ikke er
drænet med kantdræn hol
des under intens observa
tion.
Den mindste tendens til
kanthævninger i frostperio
der, kantrevner eller sporkø
ring, der kan henføres til
manglende afvanding, med
fører omgående etablering af
et kantdræn.
Det er meget vigtigt, at man
skrider ind inden revne- og
spordannelser viser sig.
I tykke asfaltbelægninger,
hvor spordannelsen bliver så
kraftig, at der sker brud i
belægningens underside, re
duceres E værdien i sporet
som bekendt til ca. en femte
del af den oprindelige, d.v.s.
E 30.000 kgp/m2 reduceres
til E 6000 kgp/m2.Skal køre
baneområdet omkring sporet
retableres til fuld styrke, er
det nødvendigt at bortfræse
og udskifte det beskadigede
bærelag.
At påføre et nyt lag ovenpå
det beskadigede bedrer ikke
en ensartet bæreevne i vejens
fulde bredde.
Hvis sporkøringen omfatter
en asfalteret grus eller maca
damiseret vej, kan man na
turligvis rette sporet op og
derefter påføre en ny belæg
ning.

Udgiften contra de
forventede resultater.
I Viborg amt har udgiften til
dræneafvanding efter de i
vejregel 7.00.01 givne ret
ningslinier været 30-50
kr/Ib. m dræn incl, drænrør,
permeabelt sand samt in
spektionsbrønde m.v.

Figur 3. Frostbule på 3 år gi. slidlagsbelægning.
Dansk Vejtidsskrift 3-90.
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Figur 4. Dræningsmetoder ‘ølge vejregel 7.00.01.
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/
Dræn 0.09 lis

forbedring af vejenes side-
støtte, hvor denne ikke har
været tilstrækkelig. En me
tode til vurdering af sidestøt
tens nødvendighed fremgår
af vejregel 7.00.01.

________ ________________________________________________

EE Afsluttenede bemærkninger
11 12 13 14 15 16 17 18 kl Ud fra de her forelagte erfa

ringer og de af Statens Vejla
boratorium foretagne og
igangværende forsøg, som
skønnes at bekræfte erfarin
gerne, kan der ikke være
tvivl om nytten af en effektiv
afvanding gennem de nu i
vejreglerne foreslåede dræn-
systemer samt nytten af i
denne forbindelse at etablere
en effektiv sidestøtte for vej-
enes kørebaner.
Med den i dag til rådighed
værende viden er det foruro
ligende at erfare, at kun 15-
20% af vore veje er forsynet
med en acceptabel afvan
dingsforanstaitning.
Det er navnlig foruroligende
i vore pengetrange tider,
hvor det må være en udfor
dring at få mest muligt ud af
de til rådighed værende mid

Sammenlignes denne udgift
med en forstærkning på 150
GAB I og påfølgende slidlag
af AB eller PA, udgør prisen
til dræneafvanding ca. 15%
af belægningsprisen.
Tages de forannævnte erfa
rede forbedringer i forbin
delse med en effektiv dræne
afvandig i betragtning, vil
dræneudgiften være afskre
vet inden den førstkommen
de slidlagsfornyelse. Af fig. 7
ses en maskine, som kan
nedpiøje dræn og afdække
drænene med et premeabelt
filtermateriale (sand, perle-
grus eller småsingels) efter
behov i én operation. Nu
savner man bare en maskine,
som også kan komprimere
filtermaterialet, hvilket er
meget vigtigt for at undgå ef
tersætninger.
Maskinen har i Viborg amt
været brugt til udførelse af
kantdræn ved anlagte veje.

Den er billig i drift og således
medvirkende til ovennævnte
prisers lave niveau.
Vejlaboratoriets forsøgsræk
ke resulterede i at man ned
pløjede et kantdræn som vist
på fig. 8.
Forsøget ses at have været
vellykket og svarer nøje til
erfaringerne, som er grund
laget for vejregel 7.00.01.
Dræn og fornøden sidestøtte
er nøje forbunden.
Dræning af ældre ikke regu
lerede veje er i regelen i Vi
borg Amt udført i forbindel
se med en sideudvidelse af
vejen.
Drænenes placering og op
bygning af sidestøtten sker
fortsat som beskrevet i
Dansk Vejtidsskrift nr. I
1980. Drænenes placering
sker dog i almindelighed i
h.t. vejregel 7.00.01.
Den fra drængrøften frigjor
te fyld er i regelen brugt til

l/s.halis
1.240

1.0
:30

0.8

0.6 20

0.4
10

0.2

/
Tilledning

1.2m3
3

0.9m

HJ
/Trug

1.09 l/s

23.4m3

0.74 /s

0—
9 10

Figur 5. Ti/ledning samt afstrømning i trug og dræn. Dansk
Vejtidsskrift 8-86.

0 0.5

Figur 6. Vandspeji i de ubundne bærelag på forskellige tid
spunkter optegnet på grundlag af observationer i de viste pej
lerør. Dansk Vejtidsskrift 8-86.

ler.

Figur 7. Laserstyret maskine til nedpløjning af dræn. D. V. 9-
87.
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Som nævnt var man i 1924
klar over vandets indflydelse
på vejens bæreevne, men
man vidste ikke hvad man
skulle gøre ved det.
I 1955, hvor de af landets
veje, som var bygget på ka
pillær underbygning, blev
ødelagt under tøbruddet,
stod vi fortsat uforstående.
Lærebøgerne og den højere
sagkundskab havde jo fast
slået, at kapillære jordarter
ikke kunne afvandes.
I dag kan vi ikke stå uforstå
ende, idet vi har både viden
og erfaring, som bekræfter
nytten af en effektiv afvan
ding.
Fornøden vejledning fås af
vejregel 7.00-01, hvor afsnit
tene om drænsystemer og
vurdering af sidestøtte byg
ger på mange års erfaringer i
praksis.
Nu har vi desuden Statens
Vejlaboratoriums forsøgs
række (jfr. notaterne 148,
172, 189 og 206) at støtte os
til og som foreløbigt er resul
teret i, at man har fundet an
ledning til at udføre kant-
dræn ved motorvejene efter

de i vejreglerne foreslåede
principper.
Man må håbe, at man vil ta
ge emnet op ude i vej konto
rerne.
Men husk, at teorien bygger
på et impirisk grundlag, som
for afvandingens vedkom
mende bygger på franskman
den DARCY’s LOV.
Intet er endegyldigt, der er
stadigvæk brug for en tilpas
ning mellem teori og praksis.
Det er tidligere nævnt, at
kun l5-20/o af landets veje
er betryggende afvandet, der
er nok at tage fat på.
Når nu vej laboratoriet har
afsluttet den igangværende
forsøgsrække må tiden være
inde til at indarbejde de hy
drogeologiske teknikker i Pa
vement Management syste
merne, idet disse teknikker
bør være et afgørende led i
kørebanedimensioneringen.

God afvanding
-det er vejen frem

Hedeselskabet yder totalrådgivning indenfor: I
- intern vajafvanding I

I - ekstern vejafvanding i
I

- sparebassiner I
- retablering af bestående ledninger
- vand løbsretslig sagsbehandling
- miljøbeplantning langs veje

I
i HEDESELSKABET I
i

Miljøteknisk afdeling “-‘

I
I

Få nærmere oplysning: I
Nordjylland: Østjylland: Midtjylland: Sønderjylland:
98336666 86286166 86676111 74661680

Fyn: VestiSyd Sjælland: Lolland.Falster Hovedstadsområdet) I66154640 53521701 54850700 Bornholm:

L 47380019J
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Figur 8. Vandrejsning i pejleror før og efter nedlægning af
nyt dræn. Dansk Vejtidsskrft 9-8 7.
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Geografiske InformationsSystemer
Al Bent Hulegaard Jensen, Aalborg Universitetscenter.

Et højt prioriteret mål i den offentlige forvaltning er at sikre en effektiv
sagsbehandling og en god informationsservice. Nogle af de virkemid
ler, der benyttes i forbindelse hermed, er udvikling at ledelses-,
organisations- og styringsmodeller samt forenkling af regelsæt. Effek
tiv udnyttelse af information er et andet virkemiddel, der inden for de se
neste år har fået en stadig stigende betydning. Årsagen hertil er bl.a. et
ønske om en mere rationel udnyttelse af den voksende mængde infor
mation, der indsamles og lagres i forbindelse
valtnings opgaveløsning.

med den offentlige for-

Georelaterede informationer
og GIS
En stor del af de informatio
ner, der er behov for i den
offentlige administration,
kan ofte direkte eller indirek
te relateres til en geografisk
stedfæstelse. Denne form for
information benævnes ofte
georelaterede informationer
og omfatter eksempelvis da
ta vedrørende miljø-, natur-,
ressource- og ejendomsfor
hold.

I praksis er der forskellige
metoder og teknikker for at
tilvejebringe og bearbejde
det nødvendige informati
onsgrundlag. Elektronisk
databehandling (edb) er en
af de teknikker, der har mu
liggjort, at store informati
onsmængder kan lagres, be
arbejdes og præsenteres på
en hensigtsmæssig måde.
Edb-baseret lagring, bear
bejdning og præsentation af
georelaterede informationer

omfatter et systemkoncept,
der ofte benævnes geografi
ske informationsystemer
(GIS).
Ved et GIS forstås således et
edb-baseret informationssy
stem, hvor der via den geo
grafiske reference sikres mu
lighed for sammenstilling af
forskellige typer georelatere
de informationer. Eksempel
vis oplysninger om registre
ringsobjekters egenskaber,
tilstand eller hændelser, som

er entydig geografisk sted
fæstet. Begrebsmæssigt kan
GIS opfattes som illustreret
på figur 1.
Grundlaget for et GIS er, at
alle data i informationssyste
met kan henføres til et enty
digt geografisk referencesy
stem. Valg af referencesy
stern afhænger af de krav,
der stilles til informationssy
stemet. Ofte benyttes et
kendt koordinatsystem som
reference - f.eks. System 34 -

Datalagring/
—bearbejdning

Figur 1: Begrebsinæssigt kan GIS opfattes som en eller flere
datasainlinger indeholdende forskellige typer georelaterede
data saint metoder og teknikker til indsamling, lagring, bear
bejdning og præsentation af data.
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men der kan imidlertid også
benyttes andre former for re
ferencesystemer - eksempel
vis vejnavn/kode, husnr. og
etage.
Ved opbygning af et GIS
indeholdende data af for
skellig karakter er det nød
vendigt, at disse umiddelbart
kan sammenstilles. Proble
merne i relation hertil knyt
ter sig til »objektrepræsenta
tion(<. I registrene er registre
ringsobjekterne identificeret
ved administrative nøgler -

f.eks. vejnavn/kode og
husnr., mens det i kortet ofte
sker via et kendt koordinat
system. Muligheden for en
samlet udnyttelse af infor
mationsmængden forudsæt
ter, at der via identifikations
data fra de enkelte registre
sikres mulighed for etable
ring af krydsreferencer mel
lem registrene, mens en enty
dig relation mellem register
og kort opnås ved etablering
af georeferencer - jf. figur 2.

Anvendelsen af GIS
Indførelsen af GIS har
grundlæggende til formål at
sikre mulighed for sammen-
stilling af forskellige typer
georelaterede informationer
m.h.p. tilvejebringelse af et
bedre beslutningsgrundlag.
Et GIS skal som følge heraf
opfattes som et redskab i en
beslutningsproces, hvor in
tentionen er at have adgang
til de rigtige informationer
pà det rette tidspunkt. Som
eksempel på en konkret GIS
anvendelse kan nævnes;
Fysisk planlægning: plan
lægningsopgaverne kan ikke
løses af et GIS, men et godt
informationsgrundlag er et
nyttigt redskab for beslut
ningstagerne, når konse
kvenserne af planlægningen
skal vurderes. Indsamling og
sammenstilling af data i et
manuelt informationssystem
er ofte tidskrævende og be
sværlig, hvorfor det som re
gel kun er de mest nødvendi
ge data, der indsamles, En
systematisk indsamling og
lagring af planinformatio

Brøste har igennem alle
årene været med til at
sikre den danske saitfor
syning ikke mindst efter
krigen, hvor Brøste var autori
seret af S.H.A.E.F. (Supreme
Headquarters Allied
Expeditionary
Forces) til at sikre
Danmarks salt
forsyning. I dag
sikrer vi Danmarks
saltforsyn ing
både fra
København og
Fredericia.

København:
45 93 3333
Fredericia,’
75921866

at
af:
Danmarks saltieverandør
siden 1915.
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nerne i et GIS vil åbne mulig
hed for en mangfoldig sam
menstilling af informationer
ne og dermed mulighed for
fremstilling af alternative
planer på en rimelig over
kommelig måde.
Tilvejebringelsen af et bedre
informationsgrundlag via et
GIS forudsætter imidlertid,
at der tilrettelægges en række
formaliserede og systemati
serede rutiner vedrørende
bl.a. indsamling og lagring
af data. En effektiv udnyttel
se af informationsgrundlaget
forudsætter, at data forelig
ger på en form, hvor de
umiddelbart kan indgå i for
skellige opgaveløsninger og
dermed benyttes af en større
brugerkreds. De hidtidige
udviklingstendenser vedr.
opbygning af edb-baserede
informationssystemer har i
vid udstrækning været ken
detegnet ved individuelle sy
stemer, hvor det enkelte in
formationssystem er opbyg
get med det formål at opfyl

de et specifikt informations
behov hos en enkelt bruger.
En hensigtsmæssig GIS
udvikling skal i modsætning
hertil sikre, at der opbygges
informationssystemer, hvor
data med fælles træk samles i
ét informationssystem, og at
strukturen i informationssy
stemet tilrettelægges således,
at data kan indgå i forskelli
ge opgaveløsninger.

GIS-implemetering
Indførelsen af GIS omfatter
ikke kun valg af metoder og
teknikker ved dataindsam
ling, lagring, bearbejdning
og præsentation. Organise
ringen omkring udnyttelsen
af den nye teknologi er altaf
gørende for opnåelse af en
høj nytteværdi af GIS.
Organisering af GIS er na
turligvis afhængig af, hvil
ken organisation og hvilke
opgaveløsninger informati
onssystemet skal benyttes i
relation til. Generelt er det
vigtigt, at samtlige medar

bejdere i en organisation er
inddraget i opbygningen af
GIS, da GIS-konceptet vil
påvirke den samlede infor
mationsstrøm i organisatio
nen. Ofte er det nødvendigt,
at der foretages en trinvis
implementering af GIS, men

fra begyndelsen skal målet
med informationssystemet
være afklaret.
Et centralt forhold i forbin
delse med implementering af
GIS er spørgsmålet om vedli
geholdelse. Forudsætningen
for en effektiv udnyttelse af

Digitale kortdata

Edb—baserede registre

Figur 2: En effektiv udnytte/se af GIS forudsætter etablering
af entydige nøgler mellem de forskellige datasam/inger.

Organisation

Figur 3: For atfå et GIS til affungere optimalt er det vigtigt,
at elementerne organisation, udstyr og programmel spiller
sammen.



et GIS er, at de data, der er
indeholdt i informationssy
stemet, er i overensstemmel
se med de faktiske forhold.
Et informationssystem, der
indeholder forkerte eller
ikke-ajourførte data, er en
usikker informationskilde og
vil som følge heraf ikke blive
anvendt i større omfang. Der
må være aftalt klare spille-
regler for, af hvem og hvor

ofte vedligeholdelsen skal
foretages, ligesom der må
sikres ressourcer til at vareta
ge dette arbejde.
I forbindelse med implemen
tering af GIS må det være
klart for enhver organisati
on, at det ikke er muligt at
købe et »færdigt< GIS. GIS
værktøjet - udstyr, program
mel, uddannelse mv. - kan
købes, men selve det geogra

fiske informationssystem må
skabes ved at organisere ar
bejdet vedr. dataindsamling
og -vedligeholdelse, lagring
af data, udarbejde præsenta
tionsfaciliteter o.m.a. Imple
menteringen af GJS er såle
des en fortløbende proces,
der til stadighed kræver en
gagement og videreudvik
ling.
Argumenterne for at indføre

GIS kan ikke udelukkende
baseres på økonomiske over
vejelser, selvom der på læn
gere sigt må forventes bespa
relser. Begrundelserne knyt
ter sig snarere til nødvendig
heden af en modernisering af
adm inistrationsapparatet,
idet kravene til en bedre ser
vice og informationsformid
ling konstant øges på bag
grund af brugerkrav.

Ajourføring af digitale kort
- teknik og organisation
Af landinspektør Vagn W. Laursen, Scankort liS.

Det er efterhånden accepteret, at kort skal ajourføres for med sikkerhed
at kunne bruges i den daglige administration. I den digitale kortverden
med flerbrugersamarbejder omkring kommunale kortorganisationer
kræver ajourføring ny teknik og organisation for at kunne fungere opti
malt. Den fremtidige strategi baseres på udveksling af ajourføringer på
en generel og entydig måde, som muliggør samtidig opdatering af for
skellige kortdatabaser. Denne udveksling skal ske via DSFL-formatet.

Den danske kortsektor kan i
dag producere, håndtere og
præsentere digitale kort.
Dette gælder kortproducen
terne men efterhånden også
mange af kortbrugerne.
Denne første udfordring i
indførelse af digitale korttek
nikker må dermed siges at
være løst.
Den næste store udfordring
er ajourføring af digitale
kort. Selvfølgelig burde dette
problem have været løst
samtidig med indføring af de
digitale teknikker, men prak
sis viser, at dette ikke funge
rer godt nok endnu. Mange
af de digitale kort, der hidtil
er produceret, trænger efter
hånden til en ajourføring.
Løsningen af denne opgave
på en hensigtsmæssig og der-
med økonomisk måde er
først mulig, når en række
tekniske og organisatoriske
problemer er afdækket og
løst.

Men hvorfor skal man over
hovedet ajourføre digitale
kort? Selv om spørgsmålet er
banalt, er det alligevel vigtigt
at gøre sig klart, at formålet
med ajourføring er, at en
kortbruger kan benytte kor
tet til løsning af en given
planlægnings-, projekterings
eller administrativ opgave
uden at være tvunget til at
gå i marken og konstatere
kortets aktualitet. Derved
opnås, at man bl.a. undgår
eller minimerer fejlslut
finger, ændring af projekter
under anlæg og kabelska
der.
I et digitalt kortsystem, hvor
mange forskellige brugere
trækker på det fælles kort-
grundlag via deres lokale
PC’ere eller arbejdsstatio
fler, skal den enkelte kort-
bruger i systemet være i
stand til at aflæse kortets
aktualitet. Organisationen
omkring systemet må være

så troværdig, at han kan
stole på oplysningerne om
kortets ajourføringstilstand,
og på basis heraf træffe be
slutning om kortet kan an
vendes til løsning af den
foreliggende opgave.

Parterne i kortspillet
Der er i princippet to parter
i spillet om kortene, nemlig
producenterne og brugerne.
Producenterne af hovedpar
ten af de digitale kort i store
målforhold, som ledningseje
rne og kommunerne har rek
vireret gennem de sidste 8-10
år, er de fotogrammetriske
firmaer. Disse firmaer var de
første til at investere i den
nødvendige teknologi, og det
er i dag den mest økonomi
ske metode til at fremstille
kort over større områder0).
Som et resultat af dette ligger
de fotogrammetriske firmaer
i dag inde med databaser,
som dækker hovedparten af

de digitalt kortlagte områder
i Danmark. Der produceres
også digitale kort ved hjælp
at terrestriske metoder, men
indtil nu dækker disse kun
mindre områder.
De senere år har der meldt
sig nogle nye kortdistri
butører/-producenter på det
te område. Det er nogle af de
regionale ledningsejere i det
jyske område samt Kort- og
Matrikelstyrelsen på Sjæl
land og Fyn. Med fremstil
lingen af det nye produkt
TO, som er et kort med få te
maer produceret på basis af
luftfotos i lille skala, er kort-
spillet blevet lidt mere indvik
let. På positivsiden kan hen
regnes, at landet hermed
bliver totalt dækket af digi
tale kort i løbet af få år,
hvorved den digitale korttek
nik kommer inden for ræk
kevidde af selv mindre kort-
brugere.
Brugerne af kort er først og

DANSK VEJTIDSSKRIFT NR. 12.1991
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fremmest kommuner, led
ningsejere, vejmyndigheder
m.fl. På brugersiden sker der
i dag en organisering i form
af kortsamarbejde på for
skellige måder. aml-projek
tet peger i delrapport på
etableringen af en kommu
nal kortorganisation og et
kortsamarbejde, hvor bru
gerne inden for kommunens
område tilslutter sig sam
arbejdet og deltager i finan
sieringen af kortlægning og
ajourføring.
Der vil selvfølgelig ofte være
andre kortbrugere, som blot
er interesseret i grafiske kort-
produkter og som ikke øn
sker selv at opbevare en kopi
af databasen. Disse vil kunne
købe kortene hos kommu
nens kortorganisation.
Vi får altså en model på
kortområdet, som i praksis
ser ud som på fig. 1. Model
len omfatter
- kortproducenter, som le

verer kort på grafisk og
digital form til bru
geren/brugerne og opbe
varer en kopi af databa
sen,

- kommunale og andre
kortorganisationer, som
har ansvaret for de origi
nale kortdatabaser (ma
ster), som i praksis kan
være placeret på eget edb-

udstyr eller hos kortpro
ducenterne og

- brugerne i kortsamarbej
derne, hvoraf nogle har
deres egen kopi af kortda
tabasen, som f.eks. led
ningsejerne, der benytter
den som geografisk refe
rencegrundlag i deres led
ningsinformationssystem,
(5), og andre som blot
abonnerer på grafiske
kort, som leveres fra
kortorganisationen.

Når der tales om ajourføring
af digitale kort, er det derfor
denne organisationsmodel,
som skal danne grundlag for
de tekniske og organisatori
ske overvejelser. Ved organi
seringen af ajourføringen
skal der endvidere tages høj
de for, at de forskellige
kortbrugere kan have helt
forskellige edb-systemer og
datastrukturer i deres data
baser.

Ajourforingsmodeller
Ved ajourføring af en kort
database kan der anvendes
forskellige modeller.
- Løbende ajourføing.

Kortbrugeren foretager
på basis af administrative
rutiner i organisationen
en løbende ajourføring af
kortdatabasen.

- Nymålingsmodellen.
Der foretages en total ny
måling af området, og
den gamle database slettes
og erstattes med den nye.

- Udskiftningsmodellen.
Med udgangspunkt i den
eksisterende database,
hvor bl.a. ændringer af
høj kvalitet bibeholdes,
foretages en ajourføring,
og den eksisterende kort
database udskiftes med
den ajourførte.

- Ændringsmodellen.
Som udskiftningsmodel
len med den forskel, at
kun ændringer udveksles
mellem producent og
kortbruger.

Valg af model
Kommunen har mulighed
for at udføre en løbende
ajourføring af kortet ved at
systematisere sagsbehandlin
gen, således at flest mulige
ændringer i forbindelse med
bygge- og anlægsprojekter
bliver registreret i kortdata
basen. Det er bl.a. derfor, at
det er naturligt at placere
kortorganisationen i kom
munen. Kommunen kan og
så i nogle tilfælde stille krav
til rådgivere og entreprenører
om at aflevere planer eller
as-built dokumentation for
anlægsarbejder, som kan
indgå i denne ajourføring.
Registrering af ændringer
kan udføres på basis af terre
strisk indmåling i marken el
ler ved digitalisering af plan-
materiale af forskellig art. I
denne proces er det vigtigt,
at data mærkes med oprin
delse og nøjagtighed, sådan
at de senere kan skelnes fra
de fotogrammetriske data.
En sådan tilnærmet tidstro
registrering af ændringer kan
også udvides til at omfatte de
faser, der går forud for selve
ændringen i marken. Der
kan altså være tale om, at
kortdatabasen udvides med
en oplysning, som angiver
status som planlagt, projek
teret, anlagt, i drift eller ude
at drift/nedlagt.
Sådanne oplysninger vil kun-

ne medføre en udvidet og
kvalitativt forbedret anven
delse af kortdatabasen i for
bindelse med planlægning og
projektering.
Hvorvidt en løbende ajour
føring vil blive foretaget og
hvilket omfang, den skal ha
ve, må være op til aftalepar
terne i kortsamarbejdet, men
er også afhængig af kommu
nens mulighed for at lægge
sagsbehandlingen til rette på
en sådan måde, at det bliver
teknisk og økonomisk for
svarligt.
Nv,nå!ing kan være relevant
i de tilfælde, hvor der er sket
så store ændringer i terræ
net, at ajourføring på basis
af det eksisterende kort ikke
kan betale sig.
Udskiftnings- og ændrings
modellen er relevante i de til
fælde, hvor databasen har
været forsøgt vedligeholdt
ved løbende ajourføring,
men hvor man ønsker en
gennemgribende revision af
hele kortet.
Forskellen mellem de model
ler, der benytter sig af total
udskiftning af kortdataba
sen, og ændringsmodellen,
hvor kun ændringer udveks
les mellem bruger og produ
cent, er meget central. Det er
påpeget (2), at det er en be
kostelig affære at foretage
udveksling af store data-
mængder mellem de forskel
lige parter på kortområdet.
Når omkostningerne derfor
skal holdes nede, må man til
stræbe at:
- den datamængde, som

skal udveksles og bearbej
des både hos producent
og hos bruger, reduceres
til et minimum, d.v.s. der
udveksles kun ændringer

- processen til indlægning
af ajourføringer skal stan
dardiseres og automatise
res mest muligt.

Et andet forhold, der taler
for kun at udveksle ændrin
ger, er problemerne med at
vedligeholde de logiske for
bindelser mellem grundkor
tets topografiske elementer
og de alfanumeriske inforFig. 1. Model for kortproduktion og kortsamarbejde.



mationer i det vedhæftede
informationssystem. Det er
selvfølgelig muligt at reduce
re disse forbindelser mest
muligt, f.eks. koncentrere
dem til adresserne i kortet,
men allerede i dag er der be
hov for sådanne forbindel
ser i fremtiden vil disse for
bindelser blive yderligere
udbygget snarere end reduce
ret. Data vil blive knyttet til
punkter, linier og specielt
flader, da dette er hele essen
sen i et geografisk informati
onssystem.
På baggrund af ovennævnte
betragtninger vil den eneste
acceptable model være ænd
ringsmodellen til brug ved en
fuldstændig ajourføring.
Denne model vil i praksis
supplere den løbende ajour
føring.

Generalitet en nødvendighed
Ajourføringerne må rent
teknisk defineres så generelt
som muligt. Dette indebærer
bl.a., at der skal anvendes et
standard udvekslingsformat
(DSFL - se senere), og at spe
cifikationen af de enkelte
ajourføringsordrer ikke må
rettes mod specielle forhold i
specifikke kortsystemer eller
databaser. En ajourforings
ordre skal kunne forstås i
samtlige eksisterende kortsy
stemer.

Hvis dette ikke opnås, rejser
der sig uoverstigelige vanske
ligheder for den kommunale
kortorganisation, som har
ansvaret for at levere ajour
føringer til abonnenterne.
Opfyldes kravet om fuld ge
neralitet derimod, vil kom
munen kunne overføre de lø
bende ajourføringer og kort-
producenten de regelmæssige
ajourføringsdata direkte til
alle brugerne i det samme
format uden hensyn til, hvil
ket kortsystem den enkelte
bruger er i besiddelse af, se
fig. 2.
Afledt af kravet om generali
tet må det præciseres, at en
hver ajourføringsordre skal
indeholde så megen informa
tion, at en entydig identifika
tion er mulig i enhver data
base. Dette indebærer, at et
objekt må identificeres med
en entydig objektkode og de
specifikke koordinater for
det pågældende objekt.
Selv om der satses på en lø
bende ajourføring, er det ik
ke muligt at tilrettelægge en
procedure, som sikrer at alle
ændringer bliver registreret.
Derfor er der behov for med
et regelmæssigt interval,
f.eks. hvert 3. år, at foretage
en systematisk ajourføring.
Revisionen kan evt, fordeles
med 1/3 af området hvert år.
På grund af økonomien vil
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• LABORATORIEUDSTYR til
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samt udskrift aT færdig
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• Gennemtestet og udviklet i

samarbejde med Statens
Vejlaboratorium.

tftrciding
AKTIESELSKAB

Kratbjerg 214 DK 3480 Fredensborg
Tlf. 42 28 26 33’ Fax 42 28 04 55 Telex 40138

IF Trading A/S er en moderne, højteknologisk handels- og pro
duktionsvirksomhed med egne kalibrerings- og servicefaciliteter.
Vi er specialister i avancerede kvalitetsprodukter til vejproducen
ter, bygningsindustrien, miljøundersøgelser samt til forskningsin
stitutter i ind - og udland.

Fig. 2. Model for ajourføring.
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det formentligt blive gen- Ajourføringens kvalitet bevare databasen på det eksi- Forbedring af kvaliteten kan
nemført ved hjælp af foto- Kvaliteten af ajourføringen sterende niveau, eller at for- bla. indebære:
grammetri. bestemmes af ønsket om at bedre kvaliteten på en række - udførelse af målinger

opretholde status quo, d.v.s. områder, med større nøjagtighed,

FOTOGRAMMETRISK AJOURFØRING - DE 8 TRIN

1. Ornrddeafgrænsning.
Brugeren udpeger det om
råde, der skal ajourføres.
Hvis producenten ikke
har området liggende i sin
database i den udgave,
der oprindeligt blev sendt
til brugeren, må en sådan
udgave fremskaffes og
indlægges i producentens
database.

2. Fremsending af
rettelser.
Brugeren fremsender de
objekter til producenten,
der er rettet ved den lø
bende ajourføring opdelt
på slettede og tilføjede
objekter. De nye objekter
forsynes med oprindelse
sinformationer som f.eks.
nøjagtighed, metode og
fødselsdato.

3. Ti/retning af
producen tens database.
Producenten noterer de
tilsendte rettelser i data
basen. Yderligere mærkes
alle data, som har en nn-

gere nøjagtighed end den,
der kan opnås ved den
igangværende ajourfø
ring, med oplysningen
»skal slettes<c Disse ob—
jekter indmåles i den nye
model. Herved kan bru
geren gradvist forøge da
tabasens nøjagtighed.

4. Generering af
indspejlingsbillede.
På basis af den tilrettede
database fremstilles det
grafiske skærmbillede,
som indspejles i stereoin
strumentets strålegang.
Dette bevirker, at stereo
operatøren foruden den
sædvanlige stereomodel
tillige kan se et stregkort
over området.
Databasen skal indeholde
Z-koordinater, som ind
går i beregningen af ind
spejlingen. Hvis Z-koor
dinater ikke findes, må de
genereres f.eks. ud fra en
digital hojdemodel. I
fremtiden bør kortdata
baser derfor indeholde Z

koordinater. Dette vil og
så blive mere og mere al
mindeligt, idet der på nog
le områder vil være en
tendens til at gå over til 3-
dimensionale kort, bl.a.
til brug ved projektering
og til fremstilling af
terræn- og bymodeller.

5. Sletninger, ændringer og
tilføjelser i stereo
instrument.
Stereooperatøren kan her
efter i stereoinstrumentet
udpege de punkter og lini
er i stregkortet, som ikke
findes i stereomodellen.
De udpegede punkter og
linier mærkes »skal slet
tes<(. Tilføjelser foregår
som ved almindelig foto
grammetnisk nymåling.
Der kan også være behov
for at specificere en for
andring i terrænet som en
ændring af et objekt. Det
gælder specielt i de situa
tioner, hvor kortet er en
del af et informationssy
stem, hvor elementerne
betragtes som objekter
med tilknyttet informati
on.

6. Eftereditering.
Data fra stereoinstrumen
tet kan nu indlægges i
producentens database.
Her tilpasses rettelserne,
så der ingen overgange
bliver mellem det hidtidi
ge kort og de fundne ret
telser. Der må ikke flyttes
eller slettes i det »gamle
kort<. Kun tilføjes eller
markeres »skal slettes<.
Ændringer behandles som
en kombination af de to
andre.

7. Aflevering.
Fra producentens databa
se udtrækkes nu alle ele
menter mærket »skal slet
tes« og alle nye og ændre
de elementer, der er op
stået under ajourfønin
gen. Disse data sendes til
brugeren på DSFL
format. Når brugeren
melder tilbage, at indlæg
ningen er forløbet uden
fejl, kan den fysiske slet
ning af »skal slettes<
elementer foretages hos
producenten. Herefter er
begge organisationers da
tabase ajourført, og næ
ste ajourføring kan tage
udgangspunkt i denne re
vision af databaserne.

8. Kortbrugerens arbejde.
Hos kortbrugeren skal sy
stemet være i stand til at
håndtere sletning, ænd
ring og tilføjelse.
Den entydige identifikati
on af de enkelte objekter
ved kode og koordinater
gør det muligt at opsøge
de enkelte objekter og
foretage sletning af hele
objektet eller dele heraf.
Ændring af et element
kræver den samme enty
dige identifikation for
korrekt opsøgning, hvor
efter ændring af kode
og/eller koordinater for
hele eller dele af objektet
kan gennemføres.
Tilføjelser håndteres som
ved nykortlægning.

i 8

7

DSFL-ændrtnger

2

DSFL

Fig. 3. Den fotogrammetriske ajourføringsproces.
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hvilket kan indebære
større brug af terrestriske
metoder eller fotografe
ring i større billedmålfor
hold
medtagelse af flere temaer
i kortene ved at opgradere
T2-kort til T3 eller TO-
kort til TI eller udnytte
flere af de options, som
fremgår af »Standard for
digitale, tekniske kort<,
(3)

udbygning af kortets mu
ligheder for tilknytning af
forskellige alfanumeriske
oplysninger fra f.eks. of
fentlige registre som BBR
og matrikelregisteret. Den
netop nævnte standard er
p.t. ved at blive revideret
bl.a. med henblik på at
beskrive sådanne mulig
heder
medtagelse af flere egen
skabsdata i forbindelse
med den generelle kort-

ajourføring. Det drejer
sig f.eks. om forskellige
areal- og objektrelaterede
informationer som byg
ningsmaterialer, bevoks
ningstyper o.lign., som er
koblet til kortet, og som
kan ajourføres i den fo
togrammetriske proces.

Fotogranimetrisk
ajourforing
Den fotogrammetriske ajour
føring af kort udføres med et
analytisk stereoinstrument.
Processen er vist i fig. 3. I
korte træk går teknikken ud
på at optegne kortet fra den
gamle database på en grafisk
skærm. Ved en optisk proces
indspejles skærmbilledet i
den stereoskopiske model,
som er dannet ud fra nyop
tagne billeder i instrumentet.
Forskellen mellem det gamle
stregbillede og den nye mo
del kan derefter tydeligt ses

og registreres af operatøren.
Der stilles store krav til det
programmel, der skal udføre
disse operationer. I en over
gangsfase må man nok af
sikkerhedsmæssige grunde
indskyde en dialog med en
korttekniker, som skal sikre,
at de enkelte rettelser går rig
tigt på plads i databasen.
Ved ajourføring i stor skala
er det nødvendigt, at proces
sen kan køre fuldautoma
tisk.

DSFL-formatet
Dansk Selskab for Foto
grammetri og Landmåling
(DSFL) har gennem de sene
ste knap 10 år stået for ud
viklingen af »Standard for
udveksling af digitale kortin
formationer«, i daglig tale
identisk med DSFL-forma
tet, (3), (6) og (7)• DSFL
formatet bliver løbende revi
deret med henblik på at leve

op til den gældende praksis
på kort- og GIS-området, s
ledes også i forbindelse med
håndtering af ajourføring.
De seneste 2 revisioner
(900101 og 910201) indehol
der specifikation af ajourfø
ring, således at oversættere
udviklet i overensstemmelse
hermed vil være i stand til at
håndtere de såkaldte + /—
data, altså tilføjelser og slet-
finger som rigtigt anvendt
også tillader ændring af et
eksisterende objekt.
I takt med, at oversttere
udvikles til at opfylde DSFL
standarden, kan udveksling
af ajourføringsdata udføres
generelt og entydigt, således
at DSFL-data fremstillet til
ajourføring af masterdata
basen også kan anvendes til
ajourføring af de andre bru
geres kopier. Det er også mu
ligt at medtage egenskabsda
ta i disse dataudvekslinger.

-- / I
p

:f f.-.t

: :ç:
i.

— ___Âg.J ‘ —

:

1•

L.
.

-i:

.-

__

Fig. 4. Indspe/ling af kort i model.
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Afslutning
Det er på høje tid at få færdig-
udviklet ajourføringsmeto
der og programmer til ud
veksling af data samt at få
etableret det organiske appa
rat, der skal til for at gen
nemføre en økonomisk for
svarlig ajourføring af vore
digitale kort.
Ajourføring må nødvendig
vis blive efter ændringsmo
dellen, som i det omfang det
lykkes at sikre generalitet og
entydighed vil give den opti

male løsning i det flerbruger
miljø, som bliver resultatet
af de etablerede kortsamar
hej der i fremtiden.

Referencer:
1: Karin Haldrup: Den digi
tale kortproduktion i de
private fotogrammetriske
firmaer.
Landinspektøren, april 1989.
2: Jens Juhl: Den digitale
kortlægnings teori og meto
de.

Landinspektøren, februar
1989.
3: 0. Brande-Lavridsen: Di
gitale tekniske kort, standar
der og formater.
Landinspektøren, februar
1989.
4: aml-projektet: Registre
ringsgrundlaget. Oktober
1987.
5: aml-projektet: Principper
for registrering og udveks
ling af ledningsdata. Januar
1988.

6: Vagn W. Laursen: The
Danish Geographic Exchan
ge Format. ISPRS Kongres i
Kyoto, 1988.
7: Søren R. Alexandersen.
Standardisering af udveks
lingsformater - en aktuel
vurdering. Landinspektøren
4/1991.

Nyt fra vejsektorens leverandører

Geotekniske løsninger

med Fibo letklinker

Det har vist sig, at Fibo let
klinker er et konkurrence-
dygtigt alternativ til de tradi
tionelle geotekniske løsnin
ger. Ofte kan flere problemer
løses samtidigt med hensyn
til stabilitet, sætninger,
jordtryk og fundering.
Derfor har Fibo udarbejdet
en vejledning om geoteknik
med Fibo letklinker til pro
jekterende og udførende, der
arbejder med bygge- og an
lægsopgaver på vanskelige
jordbundsforhold.

Projekteringsvejledningen,
der er udarbejdet sammen
med Geoteknisk Institut, er
baseret på indsamling af er
faringer fra Danmark, Nor
ge og Sverige. Endvidere er
der foretaget nye, suppleren
de undersøgelser af letklin
kernes fugtoptagelse og me
kaniske egenskaber.
Nærmere oplysninger:
Telefon 86 17 39 00.

• Større stabilitet
• Reduceret jordtryk
• Mindre sætning

Firma

Navn

Adresse --

___________

Postnr/By

Telefon —

__________________

-

_____

Det lette 1
Geoteknik
med Fibo Ietklinker

• God totaløkonomi

I kraft at lav vægt
samt enkel og hurtig
arbejdsudførelse er
Fibo letklinker et
meget konkurrence-
dygtigt alternativ til
traditionelle geotek—
niske løsninger.

Ee0»

Ja, jeg ønsker...

D Vejledning om Fibos
genI ekniske løsninger

Konsulentrådgivn ing

fibo
r. værket
I I I • ‘ 01sf, 8900 Randers

Å. Telefon 86 44 70 11

Kuponen sendes til AIS Fibo . Voldbjergvej 16 • 8240 Risskov • tlf 86 173900
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Radarpistoler og edb
N. E. Dollerup, Vejdirektoratet, Økonomisk Statistisk Afdeling.

Adskillige trafikdata bliver stadig indhentet med blyant og papir og det
koster penge. Vejdirektoratets økonomisk Statistiske afdeling har der
for udviklet et interface mellem radarpistol og PC, således at radardata
kan overføres til edb i stedet for omvejen over blyant og papir.

Adskillige vej- og trafikdata
indhentes stadig som i »go
de, gamle dage<c D.v.s. de
noteres på omhyggeligt udar
bejdede A4-ark med velspid
sede blyanter og sirlig skrift.
Det er gode og gennemarbej
dede data, som markperso
nalet har et næsten person
ligt forhold til. Adskillige af
disse data kan nu indhentes
på en måde, som giver mark-
personalet samme grundige
kendskab til trafikken i deres

distrikt som før, men som
gør efterbehandlingen lettere
og meget hurtigere.
En af disse målinger er has
tigheder med radarpistol. De
metoder, som hidtil har væ
ret brugt, har været blyant
og papir, det har været dik
tafoner og det har været his
togrammer, som blev ud
fyldt med små krydser.
Vejdirektoratet har gået en
anden vej. ØSA’s markper
sonale har fået pc i deres tje

nestevogne. Samtidig er der
blevet udviklet et interface,
et mellemled, mellem radar-
pistol og pc. Nu kan radar-
data både lagres direkte på
edb og beregnes med det
samme.

Radarpistolen
ØSA anvender radarpistoler
af det amerikanske fabrikat
Kustom (model Falcon). Her
vises hastigheden, som sæd
vanligt, i et display på bagsi

den. Tillige er der et stik,
hvor et elektronisk signal
analogt med den målte ha
stighed kan udtages.
Dette signal udtages og om-
formes til en digital repræ
sentation af den målte has
tighed ved hjælp af det om
talte interface. Desuden kan
der tilføjes en del andre op
lysninger, hvorved målingen
bliver ganske værdifuld. Det
drejer sig bl.a. om målested,
måleretning og koretøjsart,

———.—.—“.———
— —

Køretøjs— Alle Person- Person- Solo- Last- Sætte- Busser
art biler biler ni last- vogns- vogns- mv.

påhæng biler tog tog

Antal 361 286 2 37 18 14 4
Gns.hast 739 ‘74.2 66.0 74.3 73.1 70.3 68.5
Std.afv. 6.9 7.0 0.0 5.1 7.6 7. 9.5

Overskridelse af hastighedsbegrænsning i procent
+ Okm/h 28 18 0 81 61 57 50
+10 do. 2 1 0 11 11 7 0
+20 do. 0 0 0 0 6 0 0

Frakti ler
85 pct. 80.4 81.0 0.0 79.2 77.8 75.9 0.0
15 do. 66.8 67.2 0.0 67.6 65.7 61.1 0.0
85—15 do. 13.6 13.8 0.0 11.7 12.1 14.8 0.0

Vejdirektoratets hastighedsmålinger

Data fra en måling med radarpistol i RYNKEBY/RINGE
på vej nr. 0205 i km 16,524
Målingerne begyndte 30/10/91 10:00, retning med kilometreringen
og sluttede 30/10/91 10:58

Hastighedsbegrænsning for køretøjer under 3500 kg er 80 kin/h
Hastighedsbegrænsning for køretøjer over 3500 kg er 70 km/h

Der foretages ikke fraktilberegninger for grupper under 10 køretøjer.

Figur 1: Eksempel på efterbehandling af hastighedsmåling.
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Figur 2.» Hastighedsfordelingen kan præsenteres grafisk.

tidligere numre). Herefter
indlægges pc’ens systemtid
og dato. Til sidst foretager
observatøren en godkendel
se, evt, efter korrektion af
forkert indtastede oplysnin
ger, og målingen kan begyn
de.

Interfacet
Interfacet er indbygget i en
boks, der har et display og
otte trykknapper. De første
seks repræsenterer hver sin
bilart og der anvendes i øje
blikket følgende:

1. personbiler
2. personbiler med påhæng
3. sololastbiler
4. påhængsvognstog
5. sættevognstog og
6. busser.

De sidste 2 knapper bruges
til at annullere den sidste må
ling og til at ændre angivel
sen af retning.
ønsker man at registrere et
køretøj i den modsatte ret
ning, nedtrykkes en knap
»Skift retning» og interfacet
inddaterer nu den modsatte
retning af tidligere. Har man
begået en fejl under inddate
ringen, kan sidste måling an
nulleres ved et tryk på »An
nullere«.
De indhentede data beregnes
centralt af hensyn til de stati
stikker, hvori de skal indgå.
Der er dog intet til hinder for
at data kan beregnes (og
printes ud) lokalt, således
at en rekvirent kan få sine
ønskede oplysninger nogle få
minutter efter målingens af
slutning.
Radarinterfacet har allerede
vakt opmærksomhed, og den
første prøveordre fra udlan
det er indløbet.

pct. Alle køretøjer under eet.

24

22

20

i 8 »1»?

is

14
V

12

10

8 ..

6

4 .

derbOb5 Uv

som tilføjes manuelt og om
start- og sluttider, der tilføjes
automatisk.
Proceduren er følgende: Ved
ankomsten til et målested vil
observatøren opstille radar
pistol, interface og pc. Et
konverserende program vil

forlange oplysninger om vej
navn, vejnummer, kilome
trering af målested og måle-
retning (med eller mod kilo
metreringen). Desuden vil
programmet spørge om
hvor, d.v.s. på hvilket drev,
data skal lagres. Man kan

her frit vælge drev og kata
log. Når man er så vidt, vil
programmet foreslå et fil
navn, der bl.a. består af vej
nummer og et løbenummer.
(Programmet har i forvejen
sikret sig at løbenummeret
ikke kommer i konflikt med

Figur 3.’ Radarinterface.
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Mediainformation
1. januar 1992 - alle priser er excl. moms.

Dansk Vej tidsskrift
Dansk Vejtidsskrift er medlemsblad for Dansk
Amtsvejingeniørforening.
Desuden er det meddelelsesblad for:

• Amternes vejvæsener
- Vejdjrektoratet
- Trafikministeriet
- Dansk Vejhistorisk Selskab

Dansk Vejtidsskrift har siden dets start i 1924 væ
ret det eneste danske blad, der udelukkende be
skæftiger sig med vejbygning og vejtrafik i videste
forstand.
Ud over de klassiske problemer i forbindelse med
planlægning og udførelse af veje, gader og broer
mv. har i de senere år især trafikteknik, færdsels
sikkerhedmæssige sprøgsmål og miljømæssige
problemer med tilknytning til vejtrafik fået frem
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Entreprenør- og
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Rådg. ingeniører og
landinspektører 82 7
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Biblioteker,
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Udland 112 9

1205 100

Distribuerede ekspi. i 1990 var 1650 stk. pr. md.

Alle større vejforvaitninger her i landet abonnerer
på Dansk Vejtidsskrift, og det skønnes, at beslut
ningstagere for over 90% af de samlede vejinveste
ringer på 7 mia./år er blandt bladets læsere.
Også uden for Danmarks grænser har Dansk Vej-
tidsskrift et stort antal abonnenter, især naturligvis i
de nordiske lande, men også i det øvrige Europa og
i mindre omfang i lande i andre verdensdele.

Oplag
1542 eksemplarer pr. md. iflg. Dansk Oplags
kontrol for perioden I. juli 1989 - 30. juni 1990.

Udgiver
Dansk Amtsvejingeniørforening gennem Dansk
Vejtidsskrift ApS.

Udkommer
11 gange årligt, medio i hver måned excl. juli.

Distribution
Betalt abonnement.
Abonnementspris kr. 290,- excl. moms.
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Digitale grundpianer for
hovedlandeveje
- et driftsforsøg
Ved sektionsleder Eric thor Straten, Vejdatalaboratoriet.

Vejdirektoratet har i samarbejde med Fyns og Ribe Amt iværksat et

driftsforsøg med digitale grundplaner (administrationspianer) for ho
vedlandevejsnettet i de to amter. Forsøget finder sted i perioden frem til
udgangen af 1992 og har til formål at beskrive driftsituationen med dig i-
tale kort udfra såvel økonomiske som organisatoriske forhold.
Driftsforsøg med digitale grundpianer baseret på resultater fra et pi

lotprojekt, der er gennemført i perioden 1989 - primo 1991 i samarbejde
med Fyns Amt.
Pilotprojektet har resulteret i et forslag til kvalitet og dataindhold for en
digital grund- og administrationspian. Dens anvendelse er rettet mod
den daglige administration, drift- og vejplanlægning for vejbestyrelser
ne. Forslaget tager hensyn til, at standarden for planen skal kunne an
vendes til en eventuel kortlægning af landevejsnettet i fald det enkelte
amt har ønske herom.
I denne artikel resumeres de væsentligste resultater fra pilotprojekt di
gitale kort. Endvidere informeres om indhold i det igangsatte driftfor
søg, om årsagen til den valgte fremgangsmåde, og hvad vi tror grund-
planen kan anvendes til.

Målsætning
De digitale grundpianers op
bygning er udformet på en
sådan måde, at to væsentlige
målsætninger kan opfyldes.
- På kort sigt opnås et

ajourført teknisk kort-
værk, der kan håndteres
såvel manuelt som digi
talt.

- På længere sigt opnås et
grundlag for integration
med andre informations
systemer i og uden for
vejsektoren.

En ny grundplan
Den nye digitale grundplan
skal i så stor udstrækning
som muligt udnytte eksiste
rende digitale kortdatabaser.
Pilotprojektet vurderede at
TO-kortets kvalitet med hen
syn til bygninger og brugs
grænser er tilfredsstillende
for vej myndighederne. Det
digitale matrikelkort vil være
velegnet til en stedfæstelse af
grænsen mellem vejen og

dens naboer. Kvaliteten med
hensyn til selve vej anlægget
er i de fleste databaser ikke
tilfredsstillende for vejbesty
relsen. Denne del af grund-
planen må vejsektoren der
for nykortlægge undtagen i
områder, hvor der eksisterer
gode tekniske kort i T3 -

standard, jvf. Stadsingeniør
foreningens standard for di
gitale kort.
Indholdsmæssigt har vi op
delt grundplanen i tre: Et
vejteknisk tema (vejtopogra
fi), et skelterna og et omgi
velsestema. Et eksempel på
den nye grundplan er vist på
figur 1.
Vejtopografi: Ved vejtopo
grafien forstår vi de dele af
grundpianen mellem vejskel
lene, der beskriver vejanlæg
gets geometriske udformning
og som optræder som synlige
linier. I vejtopografien ind
går derfor kørebanekanter,
kanstribe, overkørsler, hel
ler, grøft, skråning samt vej-

databankens referencesy
stern.
Omgivelser: I dette tema ind
går bygninger, hegn og
brugsgrænser. Hvor der ikke
eksisterer egnede data vil
dette tema blive kortlagt
samtidig med vejtopografi
en.
Skeltema: Det er planlagt at
anskaffe det digitale matri
kelkort. I landområder an
skaffes et skelbillede dæk
kende en korridor på 50-100
meter på hver side af vejan
lægget. I byområder anskaf
fes skelsituationen for nær
meste række af ejendomme
op til vej anlægget.

Kvalitet: Den nye grundplan
er et sammensat produkt fra
forskellige digitale kortdata
baser og nykortlægning. Vej
topografi og skel har en nøj
agtighed på 10-15 cm, mens
omgivelsernes nøjagtighed er
ca I meter.
På en udtegnet plan kan »na

boflader« lappe henover hin
anden, se figur 2. Dette for
hold har vi valgt at acceptere
mod at få et prisbilligt pro
dukt, der giver et rimeligt an
vendelsesniveau.

Anvendelser af
grundpianen

Daglig administration og
drift
Grundplanerne kan anven
des som grundlag for be
handling af naboretsforhold
i almindelighed, idet der kan
tilknyttes tematiske oplys
ninger om byggelinier, servi
tutter, adgangsforhold og
ejendomsforhold på tilstø
dende matrikler. Til daglig
drift og vedligeholdelse an
vendes grundplanerne til ori
entering i marken, vurdering
af vejskellets placering og
pleje af vejens beplantning.
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Skitseprojektering/
planlægning
I forbindelse med mindre an
lægsarbejder, som fx kan
være en følge af det løbende
sortpletarbejde, vil grund-
planerne kunne anvendes til
skitseprojektering og plan
lægning af mindre sideudvi
delser, ombygninger, reno
vering af kryds, og ændret
vejafmærkning (tavler og
striber). Se figur 3.
Grundplanen vil i målefor
holdet 1:4000 kunne anven
des til skitseprojektering på
en større strækning i forbin
delse med opretning af vej
ens tracé. Det kræver, at den
projekterende er opmærk
som på den mindre målenøj
agtighed uden for vejskellet,
som følge af TO-kortets regi
streringsnøjagtighed.

Detailprojektering
Grundplanerne er ikke be
regnet til detailprojektering,
men et detailprojekt kan re
gistreres som et tema i sam
menhæng med grundplanen.

Registreringer
En væsenlig anvendelse af
grundplanerne er som grund
lag for indberetninger til
Vejdatabanken. Det bliver
muligt at foretage en digital
planangivelse af vejbelæg
ningsarealers og sideudvidel
sers placering i forhold til
Vejdatabankens referenceli
nie.
Grundplanerne kan påføres
registreringer af trafikuheld i
forbindelse med sortpletar
bejdet, hvor der foretages en
automatiseret kobling til re
levante i trafikuheldsdata i

Vejdatabanken. På grund-
planen kan foretages regi
streringer i lokale registre for

Figur 1: Et eksempel på den nye grundplan. Udsnittet stam- Figur 2: En prototype afden nye grundplan. Det sammensat
mer fra den nyligt modtagne leverancefor Fyns Amt. Det di- te produkt kan medføre, at naboflader »overlapper hinan
gitale skelbillede tilføjes i starten af 1992. den i udtegningen.

vejbelysning, trafiktavler,
vej afstribning og afvanding,
f.eks. brenddæksler.

Figur 3: Anvendelse af grundplanen til planlægning af for
eksempel buslommer.
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Projektplan for driftforsoget
Selve kortlægningen i Fyn og
Ribe Amt er foretaget i 1991
og forsøget med anvendelse
af de digitale grundpianer
forløber frem til slutningen
af 1992 hvor projektet skal
evalueres. (figur 4).
Det er vigtigt, at opnå erfa
ringer med brug af de digita
le teknikker og få afklaret
om det foreslåede produkt
lever op til de tænkte anven
delsessituationer. Af denne
årsag er der ikke fastlagt en
etapeplan for de resterende
amter.
Når driftsforsøget er slut ved
vi, om der er behov for en ju
stering af produktet. Vi op
når et godt erfaringsgrund
lag til at opstille forslag til
udformning af den organisa
tion, der skal etablere og
ajourføre den digitale
grundplan. Herefter kan en
plan for det resterende ho
vedlandevejsnet blive udar
bejdet.

Det geografiske
informationssystem
I pilotprojektet udførtes for
søg med integration af digi
tale kort og tekstdatabaser.
Forsøgene peger på at Vejdi
rektoratet og amterne med
fordel kan anvende geografi
ske informationssystemer i
forbindelse med de daglige
opgaver. (figur 5).
For at opnå et bredere erfa
ringsgrundlag er det besluttet
at videreføre aktiviteterne i
VIS-projektet, som blev
nærmere beskrevet i novem
ber nummeret af Dansk Vej-
tidsskrift.

1/3-91 1/10-91 1/2-92 1/10-92
Pris

31/12-92 En digital grundplan bestå
ende af vejtopografi og om
givelser kan produceres for
3500 kr. pr. kilometer vej.
Dette fremgår af den afhold
te licitation for den topogra
fiske kortlægning i Fyn og
Ribe, der gennemføres fo
togrammetrisk. Herudover
vil der være udgifter til det
digitale matrikelkort.

Kortlægning Kortlægning Anvendelses Evaluering og
Fyn Amt Ribe Amt forsøg driftorganisation

Figur 4: Overordnet projektplan for driftforsøget.

,—-

GIS - Geografisk Informations System

OD .VEDE

-ÅeN iw-s DATO

-SIDEANL,cl

SERVICE FACILTETE
-HOTEL

KIO
— APAC1TET

REC(0NS O

L0L PLAN

AEALDATA
-OPD5UND
-sOy

PLAN LAGT
VEDL.AEDER

1<SIST. VENET
—VEDE

- STIER
—5IDEANLÆ-

- RUTER

RIFE R EE N CE
SYS.
(534-)

FIXPUNKTE
OPRINDELSE

G EOGAFI
— CZNSR

- BYOMRÅDE?.

Figur 5: Også for vejsektoren er der mangfoldige muligheder
i anvendelse af et geografisk informationssystem.
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Vand og bæreevne
Af Jørgen Krarup, Vejforskningsafdelingen, Statens Vejlaboratorium. N’

Forsøg i vejprøvemaskinen på Danmarks Tekniske Højskole. Udført af
Statens Vejlaboratorium og Institut for Veje, Trafik og Byplan.
Målinger på en instrumenteret vejkonstruktion i vejprøvemaskinen vi
ser, at når de ubundne bærelag vandmættes, nedsættes vejkonstrukti
onens bæreevne i en sådan grad, at et køretøj slider fem gange så me
get, som det samme køretøj ville slide på den afdrænede vejkonstrukti
on.
Resultaterne er fremkommet ved brug af blandt andet faldlod, tøjnings
målere i undersiden af asfaitlaget, og et vandingsanlæg til etablering af
kunstig regnafstrømning.
For at få et visuelt indtryk af hvordan bundsikringsmaterialets partikler
lejrer sig i henholdsvis tør som mættet tilstand, blev der special-
fremstillet tyndslib af to grusprøver.

Vejprøvemaskinen
De fleste har hørt om vej
prøvemaskinen på DTH, -

alligevel skal et par nøgletal
nævnes her: Anlægget befin
der sig i forsøgshallen i byg
ning 117 på DTH. Det består
af et cirka 25 meter langt
bassin af jernbeton. I bassi
net, der er 2 meter dybt og
2,5 meter bredt, opbygges de
vejbefæstelser man ønsker at
undersøge.
Trafikbelastninger påføres
med en halv lastbilaksel, der
kan køre op til 25 km/t. Ved
hjælp af modholdsskinner
og hydraulik kan de tvilling
monterede lastvognsdæk
overføre kræfter til køreba
nen på op til 13 ton aksellast,
svarende til en lastvogn med
overlæs.
Et pumpeanlæg med reservoir
og et drænrørssystem indgår
i kontrollen af grundvands
niveauet i vej konstruktio
nen. Temperaturen styres
med et klimaanlæg, der kan
fastholde lufttemperaturen
mellem minus 10 og plus 40
grader Celsius.
Hele anlægget er fra begyn
delsen af 70’erne og kræver
manuel overvågning, når det
med sine 220 HK påfører
omkring 1000 akselpassager i
timen.

Forsøgsbelægningen er i ter
rænniveau, så man kan køre
for eksempel faldlodsudstyr
og andet målegrej direkte ind
på kørebanen.

Forsøgsbelægningen
De seneste forsøg er udført
på en vej konstruktion med
den lagfølge, der ses på figur
1: Nederst på betonbassinets
bund er der udlagt 13 cm fu
tergrus med drænrør for
grundvandskontrol. Som rå-
jord er der indbygget moræ
nesand fra Nordjylland, et
lag på en meters tykkelse.

Bundsikringslaget er 40 cm
tykt og består af 0/8 mm
grus med et fillerindhold på
kun 4 procent. Stabilgrusla
get er på 13 cm i 0/32 mm
kvalitet II. Derefter kommer
et GAB I lag på cirka 4 cm
og 2,5 cm slidlag af AB 6t.
Hvis man slår op i »Vejregler
for dimensionering af befæs
telser((, har den udførte be
lægning stor lighed med ka
talogets belægninger under
betegnelsen »let trafik«. Ind
sættes vejreglens skønsmæs
sige E-værdier i ækvivalente
tykkelsers metode finder

cm Asfalt
13,0cm SG

40,0 cm BL

m Råjord

13.0cm FG

man, at belægningsopbyg
ningen har en teoretisk leve
tid svarende til 11.000 ÆlO
totalt.

Vand i vejen
Der blev udarbejdet en for
søgsplan omfattende tre
kraftige regnhændelser.
Regnafstrømningen blev
etableret ved hjælp af et
specialfremstillet vandings
system. I det følgende gives
eksempler på målinger fore
taget under og efter den ene
af regnhændelserne.
Ved afstrømningsforsøgene
var målet alene, at lade vand
infiltrere i grusrabatten, ind
til der blev opnået positivt
porevandstryk i de ubundne
materialer.
Målet blev kontrolleret ved
at pejle vandstanden i 28 pej
lerør, placeret på to tværsnit
som vist på figur 2. På figu
ren er der også indtegnet to
af de syv lodrette alumini
umrør, der blev brugt til ned-
sænkning af isotopudstyr for
bestemmelse af vandind
hold. I isotopudstyret indgår
en neutron- og gammakilde,
der sænkes til et ønsket ni
veau i aluminiumrøret; den
reflekterede intensitet af
gamma- og neutronstråling
er et udtryk for det omgivenFigur 1. Tværsnit i vejprevemaskinens befæstelse
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de materiales tørdensitet og
vandindhold. Ved at kombi
nere de to størrelser bestem
mes mætningsgraden, der
fortæller hvor stor en pro
centdel af materialets pore
volumen, der er vandfyldt.

Asfaltiagets trafikrespons
Når et køretøj står eller kø
rer på en vej deformeres be
fæstelsen. Overfladen ned-
trykkes af kraften fra dæk-

ket. - Man kan tydeligt mær
ke det, når man opholder sig
ved vejkanten og en lastvogn
passerer på kørebanen. Ned
synkningen er typisk kun
nogle få tiende- eller hundre
dedele millimeter.

Et lastvognshjul, der ruller
forbi på vejbanen, giver altså
anledning til, at der sker en
nedbojning, som medfører
skiftevis tryk og træk i un

dersiden af asfaltlaget, - hvis
man kunne se det i slow mo
tion, ville man se nedbøjning
af asfalten allerede en halv
meter foran dækket, - ved
denne krumning sammen-
trykkes undersiden af asfalt
laget; lige under dækket
krummer asfaltlaget den an
den vej, hvorfor der er træk
(tøjning) i undersiden af as
faitlaget; og lige bag dækket
vender krumningen igen, så
der er tryk i undersiden af
belægningen. Kontaktfla
dens længde er omkring 20
centimeter.
I forsøgsbelægningen i vej
prøvemaskinen er der ind
bygget asfaittøjningsmålere i
undersiden af asfaitlaget. En
asfalttøjningsmåler består af
en strain-gauge, hvis elektri
ske modstand ændres ved
længdeændring. Tøjnings
målerne er placeret vandret, i
køreretningen, på undersi
den af asfaltbelægningen.
Figur 3 viser signaler fra en
af tøjningsmålerne. Den ene
kurve viser, hvordan tøjnin
ger varierer, når der står
vand i de ubundne lag; den

anden viser signaler målt
med normalt vandindhold i
de ubundne lag. Ved de to
målinger er der samme aksel
last, dæktryk og temperatur,
og der har ikke været bety
dende trafikbelastninger på
befæstelsen mellem de to
målinger.

Målinger
Efter at have fordelt vand på
rabatten i nogle timer, var
vandstanden i pejlerørene
steget til et niveau omkring
undersiden af asfaitlaget.
Det betød, at der var positivt
poretryk i jorden omkring
pejlerørenes filtre. Under
disse betingelser blev der ud
ført følgende målinger på be
fæstelsen:

* tøj ningen i undersiden af
asfaltlaget blev målt med
asfalttøjningsmålere un
der det ene af vejprøve
maskinens hjul med 8
tons aksellast (80 kN) og
700 kPa dæktryk (7 bar)

* vandmætningsgraden i
forskellige dybder blev
bestemt med isotopson
den

* befæstelsens bæreevne
blev registreret ved fald
lodsmålinger (0-30 cm
plade med cirka 500 kPa)

Efter udførte målinger fik
befæstelsen lov at afdræne i
7 dage. Vandet kunne kom
me væk to steder: dels via et
plastdræn, placeret under ra
batten i niveau med rå
jordsplanum, og dels via
drænrørene i filtergruset un
der råjordslaget (se figur 1).
Begge dræn var anlagt uden
egentligt afløb, men med
mulighed for at pumpe van
det op fra drænene. På den
ne måde kan man vælge, om
drænene skal være aktive el
ler ikke. I perioden efter de
første målinger blev der
pumpet fra begge dræn.
Vandsøjlerne i pejlerørene
forsvandt helt i løbet af de
første timer, - og indikerede
dermed, at poretrykket i de
ubundne lag overgik fra po
sitivt til negativt tryk.

Figur 2. Placering afpejlerørsfiltre og lodrette rørfor isotop
sonde

E 10.6
(Microstrain)

400-

f Mættet

/Drænet
300

200
I

100-

Træk
Efter hjulpassage Før hjulpassage

-100-

-0.54 -0.36 -0.18 0 0.18 0.36 0.54 s k.
I I

-300 -200 -100 0 100 200 300 cm

Figur 3. Respons fra asfalttøjningsmålere under hjulpassage
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Efter en uges »tørvejr< blev
måleprogrammet gentaget.

Resultater og tolkning
På figur 3 kan man aflæse
befæstelsens maksimale tøj
ning i undersiden af asfaitla
get. Læg en lineal på figuren
og find maksimaltøjningen
(epsilon) målt på den våde
vej. Man aflæser lidt over
400 x 106 (microstrain).
Træk »Vej regler for dimen
sionering af befæstelser« ned
fra reolen og slå op på DIA
GRAM III. Gå ind med 400
på y-aksen og aflæs asfaltla
gets levetid, N, til noget i ret
ning af 200.000 ækvivalente
10 tons aksler. Tag nu den
afdrænede befæstelses epsi
Ion værdi på cirka 300 x i06,
den giver en N-værdi på
1.000.000.
Der er en faktor 5 til forskel
på de to teoretiske levetider.
Formuleret i normalsprog vil
det sige, at når de ubundne
lag vandmættes, nedsættes
bæreevnen af den undersøgte
befæstelse i en sådan grad, at
et køretøj slider fem gange så
meget, som det samme køre
tøj ville slide på den afdræ
nede vejbefæstelse.

»Våde« og »drænede«
E-værdier
Vel vidende, at det ikke er
tilrådeligt at anvende faidlod
på tynde belægninger, har
forfatteren alligevel gjort
det. Værdierne vil alene blive
sammenlignet, og ikke brugt
til nogen form for vurdering
af faktiske E-værdier.
Nedsynkningsbassinerne fra
de to målinger kan sammen
lignes på figur 4, hvor det er
den målte nedsynkning af
befælstelsens overflade, der
er vist. Hvert punkt repræ
senterer én geofon-af
læsning. I den efterfølgende
tabel viser de E-værdier,
man kan komme frem til,
hvis man beregner dem på
præcis samme måde i de to
tilfælde. Kolonnen yderst til
højre i skemaet indeholder
forholdet mellem våd og
drænet E-værdi. (E

materiale som vandmættet,
når det besidder positivt po
revandstryk. Imidlertid kan
der være et stort luftvolumen
fanget i porøse materialer

et selvom poretrykket er langt

over atmosfæretrykket. Her
skal gives et eksempel på, at
grusmaterialers hulrum ikke
er fyldt med vand, selvom
der står vand i pejlerør med
filter i materialerne. I tabel 2
gengives målte mætningsgra
der i de ubundne lag. (Til
hjælp for nogle er det tilsva
rende vandindhold givet i
søjlen under vv’o).

Mikrokopi
Som antydet i indledningen,
ville det være interessant,
hvis man kunne få et kig ind
i gruset og se, hvordan lejrin
gen tager sig ud, når gruset
er vandmættet, og når det er
drænet. Figur 5 og 6 er fo
tografier af epoxyimprægne
ret bundsikringsgrus med
cirka 4 procent fillerindhold.
Billederne er såkaldte tynd
slib af grusprøver imprægne
ret under vacuum med fluo
rescerende epoxy. Ved denne
metode opnår man, at prak
tisk talt alle hulrum udfyldes
med epoxy. Af de hærdede
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Figur 4. Den mættede og drænede befæstelses nedsynknings
basin under faldiod.

dato: 90—02—09 90—02—16

tilstand: vandmættet drænet

MPa MPa v/d

Asfalt 9235 8462 1.09

Stabilgrus 110 1S9 0.69

Bundsikring 68 98 0.69

Underbund 46 65 0.71

Tabe! 1. E-værdier for den mættede og drænede befæstelse,

dato: 90—02—09 90—02—16

poretryk: positivt negativt

mætningsgrad niætningsgrad vv%

Asfalt * * *

Stabilgrus 0.62 0.25 4.1

Bundsikring 0.72 0.46 6.1

Underbund 0.80 0.80 9.3

Tabel 2. Mætningsgrad ved positivt og negativt poretryk.

værdierne er ikke tempera
turkorrigerede.)

Poretryk og målt
mætningsgrad
Almindeligvis opfattes
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prøver udsaves en tynd
skive, der poleres ned til en
tykkelse på 20 jim (0.02
mm), som giver mulighed for
gennemlysning som et lysbil
lede i mikroskopet. Den an
vendte kombination af epo
xy og lys filtre får epoxyen til
at fremtræde med gul farve
på billederne. De udsnit der
er vist på fotografierne er
cirka 1.5 gange 1.0 mm.
Billedet på figur 5 er taget af
en komprimeret materiale-
prøve, der blev tørret i var
meskab, før epoxyimpræg
nering. Det andet billedet, fi
gur 6, viser en prøve fra sam
me materiale, men denne
prøve er komprimeret med et
væskeindhold på cirka 10
vægtprocent, bestående af
flydende epoxy. Det blev
gjort for at modellere vand
mætning. Efter hærdning af
den komprimerede prøve
blev den egentlige epoxyim
prægning foretaget for ud
fyldning af de øvrige hul
rum.
På den tørrede prøve, kan
man se hvordan finstoffet i
gruset under udtørringen, af
kapillarspændingerne mel
lem kornene, er blevet ce
mentreret sammen som et
tæt lag omkring de større
partikler/sandkorn. Det an
det billede illustrerer hvor
dan finstoffet nærmest ligger
frit i den flydende fase.

Afslutning
I denne artikel er der refere
ret resultater af målinger ud
ført i den danske vejprøve
maskine på en tynd asfaltbe
lægning.
Målte tøjninger i undersiden
af asfaltbelægningen indike
rer, at når de ubundne mate
rialer er vandmættede, for
bruger trafikken 5 gange så
hurtigt af asfaltbelægningens
levetid, som når de ubundne
materialer af afdrænede.
Målinger med pejlerør og
isotopsonde viser, at der i
grusmaterialer opstår posi
tivt porevandstryk, når 70-80
procent af hulrummet er
vandfyldt.

Med tyndslibsteknikken er
det forsøgt at anskueliggøre
hvordan partikellejringen ser
ud i bundsikringsgrus, når
det er tørt og når det er vand-
mættet.
Forbehold: Alle resultater er

stikprøver af enkeltmålinger
fra netop den befæstelse, der
er bygget i vej prøvemaski
nen. Der er ikke på indevæ
rende tidspunkt foretaget
statistisk bearbejdning eller
videregående fortoikning af

den store, samlede data-
mængde fra projektet i vej
provemaskinen.
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Figur 5. Mikrokopi af tørt bundsikringsgrus.
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Figur 6. Mikrokopi af »vådt bundsikringsgrus.
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Militæringeniøren
Gottfried Hoffmanns projekt til
København-Korsør landevej 1685
At afdelingsbibliotekar Bjørn Westerbeek Dahl, København.

I midten af 1680’erne planlagdes en omfattende udbygning af landevej
en tværs over Sjælland fra København til Korsør. Det var formodentligt
Christian den 5. selv, der tog initiativet til at nedsætte en kommission til
at forbedre vejen, som han kendte fra sine mange berømte rejser fra
hovedstaden til Fyn og Jylland, hvor han ofte satte en ære i at nå sit mål
så hurtigt som muligt. Den 22. april 1685 blev amtmændene A. L. Knuth
(for Københavns Amt) og Otto Krabbe (Roskilde og Tryggevælde Amter),
generalmajor Hans Schack, og rentemester Peder Brandt, krigssekre
tær Jens Harboe og officererne Hans Ernst von Frisensee og general
kvartermester Gottfried Hoffmann beordret til at overveje, hvorledes
landevejen fra København til Korsør »bedst og bekvem mest kan forfær
diges og hvorledes Sten og tømmer kunne fremskaffes. Arbejdet skulle
resultere i en skriftlig
kongelige resolution1).

redegørelse, der kunne danne grundlag for den

Kommissionen arbejdede
hurtigt: Allerede fem dage
senere, 27. april, kunne man
aflevere betænkningen om
vejanlægget til kongen2), og
dermed indledtes et projekt,
hvis detaljer er nøje doku
menteret i det bevarede ku
demateriale, og som ikke tid
ligere har været draget frem.
Indledningsvis konstaterer
kommissionen, at det er for
sent at sætte arbejdet i gang
samme sommer: Træerne
skulle have været fældet før
løvspring, og bøndernes he
ste er her i begyndelsen af
foråret i en så slet tilstand, at
man ikke kan regne med at
få. transporteret materialer til
de steder, hvor de skal bru
ges. Som et yderligere argu
ment anføres det, at bønder
ne selv har brug for al træk-
kræft i netop forårstiden.
Når man alligevel ikke kan
anlægge vejen i løbet af året,
vil det heller ikke være prak
tisk at grave grøfter, der ikke
vil kunne holde vinteren
over. Desuden er den økono
miske fordeling af udgifterne
heller ikke blevet beregnet.

Kommissionen anbefaler der
for kongen at udskyde arbej
det til 1686, men råder til gen
gæld til at gå i gang med pro
jekteringen ved straks at sen
de en ingeniør ud på stræk
ningen for sammen med
amtsforvalterne og andre
»deputerede« at afstikke vej
en og undersøge behovet for
broer og stenkister m.v.
Samtidigt skal amtmændene
udfærdige en »retfærdig«
udgiftsfordeling, således at
de, der har gavn af vejen, og
så kommer til at betale for
holdsmæssigt mere end de,
der bor fjernere væk og der
for vil bruge den mindre
hyppigt. Der var altså tale
om en almen vej, og ikke
blot en vej til brug for kon
gen og hans embedsmænd
som de gamle kongeveje fra
Frederik den 2. og Christian
den 4.s tid.
Ingeniøren skal give et over
slag over udgifterne til sten,
tømmer, vognkørsel, ris
o.s.v. og sammen med amts-
forvalteren undersøge, hvor
fra man kan få materialer.
Kommissionen anbefaler des

uden, at man udser sig træer
i de nærliggende skove, pri
vate som kongelige, som så i
tide kan fældes og tilhugges
og føres til de steder, hvor de
skal bruges.
i løbet af sommeren 1685 kan
bønderne, stadigvæk ifølge
kommissionen, transportere
sand og sten til dertil anviste
pladser, ligesom de til vinter
kan transportere tømmer fra
skovene. Jordejere, der be
røres af linieføringen, skal li
geledes adviseres i god tid.

Projektering
Danske Kancelli handlede
også hurtigt, og man aner i
baggrunden en kongelig utål
modighed efter at se resulta
ter: Den 21. maj beordres
Gottfried Hoffmann til sam
men med amtsforvaltere og
»andre deputerede«, herun
der herreds- og birkefogeder,
proprietærer og sognefog
der, at inspicere vej
føringen3.
Hoffmann skal indpæle vej
en og amtsøvrigheden udar
bejde den omtalte fordeling
af udgifter til anlægget på

samtlige jordbesiddere i en
afstand af 1 ½ mii fra vejen.
Når bøndernes forårsarbejde
er slut, skal de begynde at
age sand, sten og grus til op
fyldninger langs vejen.
Hoffmann og amtsøvrighe
den skal desuden undersøge,
hvor der kan tages ris til fas
ciner, så arbejdet kan begyn
de så hurtigt som muligt »til
huer mands nötte og gavn«.
I den følgende månedstid op
holdt Gottfried Hoffmann
sig på sin inspektionsrejse
omkring den sjællandske
hovediandevej. Han var den
der havde det faglige, ingeni
ørmæssige ansvar for vejan
lægget og havde gode forud
sætninger for at arbejde med
denne praktiske opgave, selv
om han kun en enkelt gang
tidligere havde beskæftiget
sig med vejbyggeri, da han
som ung ingeniør i Køben
havn i 1661 blev beordret til
at reparere den nuværende
Lyngbyvej ud for Emdrup
Sø4.
Siden sin ansættelse som in
geniørofficer i 1648, havde
han arbejdet med en række
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omfattende militære og civile
byggeopgaver af meget blan
det karakter. 11685 var han
kommendant i Kastellet i
København og blev brugt
som stads konduktør i hoved
staden. Samtidig var han
chef for det året før oprettede
Fortifikationskorps, dati
dens bygningstjeneste, og
var i fuld gang med at udvide
Christian den 4.s gamle vold
rundt om Christianshavn, så
befæstningen kom til at luk
ke sig helt om Nykøbenhavn
ovre på SjæIlandssiden5.

Alternative linieforinger
I en foreløbig rapport fra 27.
juni til krigssekretær Jens
Harboe, der også har været
medlem af vej kommissio
nen, nævner Hoffmann lidt
om den kommende linie
føring6). Han havde lagt sin
hjemrejse »den lige veje fra
Slagelse til Roskilde, altså
nord om Sorø og Ringsted
for at orientere sig i områ
det. Det må betyde, at man i
første omgang har planlagt
at følge den gamle alfarvej
fra Roskilde over Osted/
Ringsted/Fjenneslev syd om
Sorø til Slagelse, men at en
nordlig vej føring nu har væ
ret undersøgt. Den var præ
get af færre mosestræknin

ger og var skovrig, kun ved
Ski oldnæsholm var landska
bet bakket. Samtidig nævner
Hoffmann, at han snarest vil
forfærdige et kort over
strækningen, så man ikke ta

.ger fejl af den nye linieføring
og den gamle kongevej fra
Roskilde over Haraldsted/
Ringsted nord om Sorø til
Antvorskov, som oprindeligt
var anlagt af Frederik den 2.,
og som den undersøgte linie
føring åbenbart har ligget i
nærheden af.
En uge senere afleverede
Hoffmann så sin endelige
rapport7: Han har fastslået
antallet af broer og stenkister
og beregnet materialeforbru
get til tømmer, jern og sten.
Uden for Københavns Amt
har han forefundet konge-
vejene for bugtede, og det vil
forlænge arbejdet at benytte
sig af deres gamle tracé. Fra
Sorø til Slagelse har han
foreslået en ny vej i et lige
stræk, der vil forkorte af
standen mellem de to byer.
Moserne i området vil volde
de største problemer: Jorden
skal eventuelt føres med he
stekraft til vejen, og det vil
tage en hel sommer. Det er
endvidere nødvendigt at få
afstukket vej forløbet allere
de i løbet af 1685, da bønder-

ne ikke må komme vejen
nærmere end 10 roder (sva
rende til ca. 35 m.) af hensyn
til transporterne, og såsæden
ellers vil blive trådt ned.

Flere nye veje
Hoffmann henviser flere
gange til en tegning over vej
en, men den er uheldigvis gå
et tabt, ligesom det afrids
han har gjort af en bro og en
stenkiste.
Den 22. august nævnes det,
at kongen har besluttet at an
lægge vejen som foreslået af
Hoffmann, og han beordres
nu til at udvise sand, grus,
sten o.s.v.8. Desuden skal
han nu også gøre overslag
over udgifter til en forlæg
ning af vejen fra København
til Køge, som også skal ud
bygges i 1686. Også vej-
strækningen fra København
til Skovshoved (altså Strand
vejen) har man nu planer
for.
Vejarbejdet havde grebet om
sig!
Den 3. oktober faldt en kon
gelig resolution på endnu et
vejprojekt, angiveligt udført
af Gottfried Hoffmann.
Kongen godkendte, at der
som en forbindelsesvej mel
lem de tre københavnske ind
faldsveje skulle anlægges en

allé fra Øresund til Kalvebo
derne lidt uden for Søerne,
omtrent svarende til vore da
ges Jagtvej/Falkoner Allé.
Hvor indfaldsvej ene krydse
de alléen skulle der bygges en
kro, så folk, der ikke nåede
at komme ind i byen, før
portene lukkede, kunne fin
de natteleje.
Projektet kendes kun fra sel
ve den kongelige resolution,
der er gentaget på to af de 4
kort, som Gottfried Hoff
mann har efterladt sig9. Det
omtales overraskende nok
ikke i forbindelse med god-
kendelsen af projektet til
hovedlandevejen mellem Kø
benhavn og Korsør, som blev
afgjort samme dag.

Godkendelsen
Ifølge godkendelsen af 3. ok
tober 1685 skal den nye ho
vedlandevej mellem Køben
havn og Korsør gå over Val
by Bakker, videre mod Dam
hussøen og til Roskilde i den
gamle kongevejs tracé. Fra
Roskilde til Ringsted skal
den - som det udtrykkeligt
fremgår - gå i en ret linie, alt
så nogenlunde som vore da
ges hovedvej over Osted og
datidens alfarvej. Fra Ring
sted skal vejen gå mod Fjen
neslev og derfra videre som
den gamle landevej syd om
Sorø mod Slagelse i en så lige
og direkte vej føring som mu
ligt.
Fra Slagelse skal vejen gå vi
dere over dæmningen ved
Vårby Bro, forbi Vemmelev
og Ormeslev langs volden til
stranden og så endelig ind i
Korsør nordfra.

Anlægsarbejdet
På trods af Hoffmanns un
dersøgelser af en nordligere
linieføring mellem Roskilde
og Slagelse har man altså al
ligevel valgt en sydlig forbin
delse mellem de to byer, som
i hovedtræk følger den gamle
alfarvej. I resolutionen næv
nes der videre, at Fortifikati
onskorpsets menige, skan
segraverne, skal begynde at
grave grøfter uden at fælde
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Fig. 1: Plan fra 1685, der viserforslaget til ringvejalle’ rundt om København, Rigsarkivet.
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underskoven, hvor vejen
skal gå. Til deres fornøden-
hed skal der anvises 27 skov
le, 19 økser, 18 småøkser, 6
hakker og 200 favne dobbelt
mening (snor) fra Køben
havns Tøjhus. Desuden skal
skansegraverne have rådig
hed over 6 vogne og have
natteleje, hvor de måtte
komme frem10t.
Samtidigt beordres land
mændene til at fælde træer i
vejens tracé i løbet af vinte
ren samt at transportere dem
væk. Omvendt skal de sørge
for at bringe sten til stenki
ster og broer, hvor de får be
sked om det.
Af en opgørelse over materi
aleforbruget til anlægget ses
det, at man regner med yder
ligere 60 underføringer af
træ, og samtidigt udbeder
man sig Hoffmanns bereg
ninger over forbruget af
tømmer og sten til broerne.

Desuden skal han udarbejde
et overslag over arbejdsløn
til tømrere og brolæggere.
Et par dage senere sender
Rentekammeret kongens åb
ne brev til amtsskriverne i de
berørte amter med besked
om, at de skal være Hoff
mann behjælpelig med at
skaffe to bønderplove til vej
ens afstikning.
Den 7. oktober udleverede
tøjhusskriver Günther Vos
bein de ønskede redskaber,
og i de følgende halvanden
måned blev vejen afstukket i
terrænet. Den 28. november
beordres bønder, der bor i
en afstand af op til halvan
den mil fra vejen, at bringe
sten, grus og ris fra skovene
til nærmere anviste steder.
Under selve afstikningen
havde man fået behov for en
række opfyldninger af mo
seområder. De er remset op,
og på den måde får vi en

nærmere præcisering af vej
ens forløb: Der var moser
ved Klovtofte, i Tåstrup
(mellem Rorup og Osted),
ved Restrup og Ortved,
Bringstrup, Fjenneslev, Sas
semølle, Grøfte og endelig
ved Landsgrav lige vest for
Slagelse.

Nye planer
Linieføringen var på dette
tidspunkt den samme, som
var angivet ved den kongeli
ge resolution fra 3. oktober:
Fra København over Valby
Bakke ad den gamle konge
vej til Roskilde. Herfra i en
ret linie over Osted til Ring
sted som alfarvejen. Derfra
gik den videre syd om Sorø
til Slagelse, og derfra nord
om Korsør Nor til Korsør
by. Men den 5. december
beordres opfyldningerne
mellem Ringsted og Grøfte
indstillet øjeblikkeligt, da

der muligvis skal ske en
ændring i den anlagte linie.
For at få styr på dette ud-
sendtes en af Gottfried
Hoffmanns ingeniører, hans
senere efterfølger som chef
for Fortifikationskorpset,
Peter Poulsen Arrebo, der
skulle have al den hjælp han
måtte fordre af amtsforval
terne »saa ingen forsinkelse
med arbejdet skulle fore
gaae«. Man ville stadigvæk
igang i løbet af sommeren
1686.
Poulsens vidtløftige instruk
tion af 11. december 1685 er
bevaret. Han skal med to
konduktører og et antal
skansegravere, udpeget af
Gottfried Hoffmann, der nu
sad hjemme i København og
trak i trådene, afstikke og
afpæle en ny linie mellem
Ringsted og Antvorskov ef
ter »det nye afstik paa kor
tet<.
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I hvert amt skal et antal
skansegravere forblive på
stedet for at instruere de lo
kale arbejdsfolk om, hvorle
des opfyldningerne skal ud
føres, risknipper lægges,
moser opfyldes o.s.v.
Samtidigt skal Poulsen be
mærke sig egnede træer til
tømmer og sørge for, at de
ikke benyttes til andet end
vejprojektet. Tillige skal
træerne taxeres.
Broer og stenkister skal læg
ges så bekvemt som muligt,
ikke mindst af hensyn til
den fremtidige vedligeholdel
se, og Poulsen skal - som
tidligere Hoffmann - udar
bejde fortegnelser over de
res antal og forbruget af
materialer til dem. Desuden
skal han konferere med
amtsskriverne om udgifter-
nes fordeling, så alting med
»sagtmodighed oc god be
schaffenhed forrettes«. Han
skal nøje tilse arbejdets
gang og hver anden uge ud
arbejde arbejdsrapporter og
planer for det videre arbej
de.
Samme dag udsendtes ordrer
til førsterne i de kongelige
skove på Midtsjælland om at
være Poulsen behjælpelig
med at finde egnet træ.
Alt skulle således tilsynela
dende gå planmæssigt, men
kun to uger senere, den 19.
december, slår man pludselig
bak: Nu skal Poulsen finde
den bedste linie ved at betje
ne sig af den gamle lande- og
kongevej, hvor den falder
»udi Linien« for at undgå
besværlige moraser og hul
ler. På den måde vil man
undgå et stort ekstra arbej
de, og man ødelægger heller
ikke bøndernes marker. Des
uden skal Poulsen »afpasse
sig efter situationen« som
det eufemistisk formuleres.
Det er dog vanskeligt at skju
le, at projektet er ved at
smuldre. Tilmed antydes det,
at kongen alligevel ikke vil
lade soldaterne arbejde i
1686.
I et postscriptum - åbenbart
tilføjet lige inden afsendelse

af brevet - bekræftes det, at
der ikke bliver mulighed for
at sætte arbejderne igang i
1686, fordi de omfattende
bygningsarbej der på Christi
anshavns Vold (Nyværk) ik
ke er afsluttet som planlagt.
Poulsen bedes derfor ikke
»arbejde for vidtløftigt.
Unægteligt en ordre! Bøn
derne skal dog endnu føre
materialer til de anviste plad
ser og vejen skal afpæles ef
ter kortet. Vejprojektet var
ikke opgivet - endnu!
Peter Poulsen har åbenbart
været for energisk: Få dage
senere sender Rentekamme
ret ham en reprimande for at
have faret for hårdt frem, og
man understreger kraftigt, at
han skal gå frem med sagt
modighed »saa iche bønder
ne ouer Ileis under arbejdet«
og skovene lide overlast.

Projekter opgives
Sagtmodigheden blev 12. ja
nuar 1686 til absolut stil
stand: Vejprojektet indstilles
indtil videre og redskaberne
tilbageleveres til Vosbein på
Tøj huset. Det sidste man hø
rer om anlægget, er et svar
på en forespørgsel fra
amtsskriveren over Ringsted-
Sorø Amt, Simon Madsen,
som har indberettet, at bøn
derne overpløjer den jord,
der er afstukket til den nye
landevej. Det må de godt - i
år (1686) - lyder Rentekam
merets svar, men de må ikke
fjerne afpælningen, og hvor
den er blevet fjernet, skal
den anbringes igen.
Håbet om at gennemføre an
lægget eksisterede fortsat i
foråret 1686, men de Christi
anshavnske byggearbejder
trak ud - og blev først afslut
tet i 1690. Da var både Gott
fried Hoffmann og Peter
Poulsen Arrebo døde, og hos
kongen og i regeringskonto
rerne var interessen for at
gennemføre det omfattende
projekt tilsyneladende køl-
net.
For eftertiden står Gottfried
Hoffmanns vejprojekt som
et af den ældre enevældes

mange store opgaver, der
blev undersøgt og igangsat
for derefter hurtigt at blive
indhentet af tidens barske
økonomiske realiteter. I
midten af 1680’erne arbejde
de fortifikationskorpset, der
var datidens eneste tekniske
byggeekspertise med en lang
række vigtige militære pro
jekter, som nødvendigvis
måtte prioriteres højere end
selv den vigtige vej forbindel
se mellem København og
Korsør.
Først 80 år senere begyndtes
en nyprojektering af den vig
tige vejstrækning, da der
etableredes en fast opbygget
vejadministration til vareta
gelse af den vigtige opgave at
forbinde rigets enkelte dele
med hinanden. Da var Gott
fried Hoffmanns vejprojekt
gemt - og glemt, og man star
tede helt forfra.

Noter
Alle kilder til vejprojektets
historie findes i Rigsarkivet. -

Hvor intet andet er anført er
kilden: Rentekammeret
2243.46. Sjællandske Ren
teskriverkontor. Ekspediti
onsprotokol 1685, under de
respektive datoer.

1) Danske Kancelli. Sjæl
landske Tegnelser,
22.4.1685, nr. 147.

2) Danske Kancelli. Koncep
ter og indlæg til Sjælland
ske Tegnelser,
5.5.1685, nr. 103.

3) Som 1, 21 .5.1685, nr. 139.
4) Som 1, 5.7.1661, nr. 805.
5) Bjørn Westerbeek Dahl:

Gottfried Hoffmann. In
geniør, administrator og
militærkartograf, i:
Krigshistorisk tidsskrift
1987. Arg. 23, nr. 1,
s. 10-22.

6) Landetaten. Krigskancel
liet. Indkomne breve til
Overkrigssekretæren.
Gottfried Hoffmann,
27.6. 1685.

7) Som 6, 4.7.1685.
8) Iandetaten. Krigskancel

liet. Udgående sager.

Kongelige ordrer. Kopi-
bog 1685, 22.8.1685, nr.
372.

9) Kortene i: Rigsarkivets
Kort- og Tegningssam
ling. Krigsministeriets
kortaflevering, mappe 1,
nr. 9; Det Kongelige Bi
blioteks Kortsamling. Kø
benhavn større udnævnte
dele; Tøjmuseets Histori
ske Kortsamling U-4 og
U-420. -Kortenes påskrif
ter er gengivet som note
8, 3.10.1685, nr. 450.

1O)Som 8, 3.10.1685, nr.
461. - Herefter overtog
Rentekammeret sagen og
resten af artiklen bygger
på den i indledningen
nævnte kilde.

Annoncemateriale til

Dansk
Vejtidsskrift
skal være annonceafdelingen i
hænde senest den sidste hver
dag i måneden.
Bladet udkommer omkring
den 20.
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Styringsprogram for
vedligeholdelsesdistrikter
Af Frank Jeppesen, vejkontoret, Storstrøms amt.

I 1988 vedtog Storstrøms amtsråd at gennemføre et kontor-auto
matiserings projekt. kaldet KA-projektet.
KA-projektets mål var at gøre alle arbejdspladser i amtsrådhuset til
»Teknologisk Multifunktionelle Arbejdspladser . TMA.

I forsøget på at lade så man
ge som muligt komme i gang
så hurtigt som muligt, ud
dannede man et korps af
brugerkonsulenter til at un
dervise og instruere kolleger i
de fire WordPerfect produk
ter -tekstbehandling - regne-
ark -database og »office«.
Database - DataPerfect -blev
mit instruktørområde.
I takt med gennemførelse af
KA-projektet i amtsrådhuset
tog man fat på at indføre de
samme produkter i eksterne
institutioner og således også i
Vej kontorets vedligeholdel
sesdistrikter.
I sommeren 1991 fremsatte
distrikterne ønsker om at få
et kursus i, hvordan Data
Perfect kunne indgå som et
værktøj i dagligdagen.

Brugerdeltagelse
Det bedste udbytte af et så
dant kursus opnår man, når
dét, der undervises i, er så re
alistisk som muligt - oplevel
sen af noget man kan gen
kende fra dagligdagen øger
motiveringen i indlæringen.
Derfor blev distrikternes
medarbejdere bedt om at
præcisere nogle ønsker og
krav til opgaveløsning.
Da krav og ønsker forelå gik
»programmeringen« igang.
I uge 42 var programmet så
langt fremme, at det kunne
forsvares at lade kursisterne
teste »skrivebordsversionen«.
Det skulle snart vise sig, at
der var ting, der ikke var ta
get højde for. Korrektioner
blev foretaget undervejs i to-
dages kurset, medens andre
måtte tilbage til »værkste
det«.

Mange typer data
Programmet er udarbejdet
for at give vedligeholdelses
distrikterne en mulighed for
at holde styr på medarbej
dernes ferieafvikling - over-
tids optjening og afvikling -

kursusdeltagelse - indkøb af
beklædning. Herudover gi

ver det mulighed for at regi
strere ansættelses- og lønfor
hold - løntrin - timesatser -

telefongodtgørelse - tillæg -

vejmandsrute m.v. Til hver
vejmandsrute er knyttet op
lysninger om vejstræknin
ger/vejnumre/stationering -

vognmænd/biler. Hertil kan

yderligere føjes oplysninger
om vintervedligeholdelse med
saitnings- og snerydningsdi
strikter.
Programmet er åbent for ud
videlser, som kunne være el-
installationer i vejmandsdi
strikterne med tilknyttet op
lysninger om vedligeholder/

Erik Holse 030448-0831
Erling Pedersen 140635—0467
Finn Rasmussen 161238—1077
Flenining Hansen 210147—1333
Flemming Larsen 250749—0533
Flemming Petersen 300345—1665
—VISER POST Afslut—F7 Opret—F9 Redigér—F6 Opslag— Hjælp—F3———--
—PERSON. PAN—55
Personaleoversigt — stainkort

Personnummer: 210147—1 333
Fornavn: Flemming
Efternavn: Hansen
Adresse: Solsikkevej 8
Lokalitet:
Postnummer: +4990 Sakskøbing
Telefonnummer: 00 00 00 00 Telefongodtgørelse:+0
Vejmandsrute: +00

Ferie og overtid Beklædning Ansættelse Kurser Tillæg

Fig. 1. Stamkort giver oplysninger otn medarbejderens
cpr.nr., navn, adresse in.v.

-PERSON. PAN—55 —VOGNMAND. PAN—l—Niveau —VOGNE. PAN—l—Niveau
Personaleoversigt - stainkort Adressel iste over vogm Vognnumre

Personnummer: 210147—1333
Fornavn: Flemming
Efternavn: Hansen
Adresse: Solsikkevej 8
Lokal itet:
Postnummer: +4990 Sakskøbing
—VEJMAND.PAN—l—Niveau 2
Ve.jmandsniter

3—

Vognmand: 00
Fornavn:
Efternavn:
Adresse:
Lokal itet:
Postnummer: +0000

Vognmand:
Vognnummer:
Biltelefon:
Rad i otel efon:
Vejmandsrute:

00
00—00
00—00—00—00
000
00

Vejmandsrute: 00
Vej nr. 1+130 Nykøbing F. — Storstrømsbroen
Vognmand:+00 Vogn nr. :+00—00

Fig. 2. Fra stamkort er der link (adgang) til oplysninger om
vejinandsruter, herfra videre til oplysninger on vognmænd
og enkelt vogne med tilknytning til vejmandsruten.

Km 000,000 — 000,000
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reparatør, ledningsejere,
afløb- og brønde af forskel
lig art.

Hvordan udnytter man så
disse oplysninger?
DataPerfect giver mulighed
for at generere udskrifter
(rapporter) efter eget valg.

Den mest simple udskrifts
rapport er navne og adresser
på de enkelte medarbejdere,
vognmænd, installatører og
ledningsejere. DataPerfect er
fuldt integreret med Word
Perfect og en database adres
sefil kan flettes med en tekst
fil til »personlige« breve.

Data fra basen kan flettes
med WP-definerede skemaer
f.eks. vagtskemaer i forbin
delse med vintertjenesten.
Statistik over merarbejde/
overtid for den enkelte med
arbejder løses også med da
tabasen. Ligesom den enkel
te medarbejder hurtigt vil

kunne få en totalopgørelse af
forbrug af feriedage - op-
tjent overtid, beklædnings
points, overtidsbetaling og
arbejdsbestemte tillæg.

Hvorfor er DataPerfect
valgt.
Nogle af de stærke sider i
DataPerfect er, at det er bru
gervenligt i forbindelse med
yderligere programmering.
Det giver mulighed for udvi
delser uden de store ændrin
ger i allerede programmeret
område og det giver udskrift
af en defineret rapport for et
enkelt »individ«.
En svag side er, at det er
nødvendigt at lære mere end
fire tasters funktion at kende
for at få udskriften - men er
det ikke til at »leve med«?

Debat blandt unge om
»Ulykkelige trafikanter
Med en ny pjece - »Ulykkeli
ge Trafikanter« - opfordrer
Københavns Amt unge trafi
kanter til debat om sikker
hed i trafikken.
Trafikdrab er den største el
ler den næststørste dødsår
sag blandt unge, hedder det
blandt andet i pjecen, der
stiller skarpt på, hvorfor un
ge har højere risiko for at
komme galt afsted på veje
ne end andre. Pjecen stiller
iøvrigt en række spørgsmål
til læseren om, hvad han selv

kan gøre for at undgå at
blive en af de »Ulykkelige
Trafikanter«. Den skal fun
gere som debatoplæg ved en
række arrangementer om
trafiksikkerhed for unge tra
fikanter.
Amtets trafiksikkerhedsråd
afholdt i oktober og novem
ber 3 debatarrangementer
for eleverne på Metalindu
striens Fagskole i Ballerup,
på Landtransportskolen i
Hvidovre, og på. Schnee

kloths Gymnasium. På bag
grund af indlæg fra politiet,
Falck, en trafikinformatør,
som selv har været ude for en
alvorlig trafikskade og ende
lig pjecen, diskuterer elever-

ne hvordan de bedst undgår
at blive ofre i trafikken. Ar
rangementerne er en del af
amtets trafiksikkerhedsråds
kampagne for at sikre trafik
ken på amtets veje.

—BEKLAED2. PAN—i—-Niveau 3
Beklædningsregnskab — indkøb
Personnurin,er:2l0l47—l333 Bestilt: 10.10.1991 Afleveret:

Jakke: 1 P: 140 Bukser: 2 P:130
Kedeldragt: i P: 245 Overalis: 0 P:150
Thermokedeldragt:0 P: 400 Skjorte: 0 P: 75
Skindjakke: 0 P:1700 Skindhue: 0 P:l75
Kasket: 0 P: 140 Regntøj: 0 P:215
Thermotøj: 0 P: 200 Thermotøj/H H 0 P:250 Thermotøj/F M:0 P:300
Parcacoat: 0 P: 600 Vinterjakke: 0 P:300
K1.M jakke: 0 P: 330 Nanok: 0 P:330

Sømand s—/armysweater: 0 P: 200
Ragsokker: 0 P: 25 Thermoundertøj: 0 P:150
Alm. undertøj: 0 P: 40 Sum: 0645

Fig. 3. Fra stainkort er der link (adgang) til oplysninger om
forbrug af »bekkedningspoint< og de enkelte indkøb.

TRAFIKSIKKER MILJØ
Flytbare og stationære park- og
trafikstejlere, i ædelt træ og stål -

Lev. i flere farver

0 —

/
//

//

-

__

Rekvirer specialbrochure

Den gennemgående figur i kampagnen som blev gennemført
af Københavns Amts Trafiksikkerhedsråd.

Postbox 92

iriti Telefon 42 26
A DK-3400 Hillerød

Telefax 42 26 92 93
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Arkil i Afrika
At Knud Fryland

Asfaitfirmaet Ove Arkil A/S er gået i gang med et u-landsprojekt, der
kort fortalt går ud på at male Afrika sort. Det er første gang, det danske
entreprenørfirma bevæger sig uden for Europas grænser. I den seneste
tid har selskabet sat fem asfaltværker i gang i det tidligere Østtyskland,
men nu er turen altså kommet til den vestafrikanske stat Ghana, som
skriger på asfaltveje.

I første omgang går opgaven
ud på ved hjælp af dansk
ekspertise og materiel at pu
ste nyt liv i et stenbrud om
kring et granitbjerg midt på
savannen i delstaten Volta,
så skærveknuseriet kan kom
me i gang igen. Skærverne
skal bruges til hårdt tiltræng
te vejanlæg og byggeopga
ver. Senere kan det måske
komme på tale at oprette en
dansk ledet asfaitfabrik i
Ghana. - I Ghana ser vi en
mulighed for sammen med
entreprenører på stedet at
deltage i den udvikling af in
frastrukturen, som helt nød
vendigt må finde sted, siger
administrerende direktør,
civilingeniør Niels Ove Arkil
fra selskabets hovedkontor i
Haderslev.

Headhuntet
Han fortæller, at firmaet i en
alder af 50 år så at sige blev
headhuntet af den ghanesi
ske ambassade i København
til vejbygnings-eventyret i
Vestafrika. Det er godt to år
siden, de første kontakter
blev etableret, og i slutningen
af oktober i år blev entrepre
nørmaskiner og trecontainere
med materiel, sprængnings
udstyr, reservedele m.v. af
skibet fra Hamborg. Ved
årsskiftet ventes stenbruddet
i Ghana i drift igen. Det blev
oprindeligt sat i gang af lo
kale folk for en halv snes år
siden, men kort tid efter gik
en generator i stykker, og si
den da har stenbruddet ligget
stille. Man havde ingen erfa

ringer med drift af sådanne
anlæg.
Ove Arkils samarbejdspart
nere i Ghana er Industrialise
ringsfonden for Udviklings
landene (IFU) og et rege
ringsejet selskab i en af de
mindst udviklede regioner i
Ghana, Volta. Aktiekapita
len i det nystiftede selskab,
Volta Arkil Quarries A/S,
udgør seks mill. kr., hvoraf
Ove Arkil tegner sig for de
50 procent og IFU og den lo
kale partner hvor hver 25
procent.

Verdensbanken er med
Niels Arkil lægger ikke skjul
på, at han stillede som betin
gelse for at gå med i projek
tet, at IFU, som har forstand
på at drive forretning i u
lande, gik med. Også Ver
densbanken og Den Interna
tionale Valutafond er invol
veret som en slags sikker
hedsnet.
Ove Arkil har sendt to dan
skere til Ghana med alt det
tekniske udstyr. Leder af
projektet er den 43-årige in
geniør Søren Nissen, der tid
ligere har gjort erfaringer i
Afrika. Han indledte i sin tid
sin karriere hos Ove Arkil og
er nu tilbage igen efter nogle
år hos Phønix og Grundfos.
Med sig har han en mekani
ker, som sammen med lokal
arbejdskraft på 30-40 mand
skal få stenbruddet og skær
veknuseren i gang igen. Med
arbejderne hentes fra den
nærmeste landsby, Akundo,

hvor husene udgøres af ler-
hytter.
Selve stenbruddet ligger ved
et højt granitbjerg, som sky
der op midt på den flade sa
vanne en halv dags kørsel fra
hovedstaden Accra.
Når anlægget kører igen om
kring årsskiftet, går mand
skabet i gang med at spræn
ge store blokke ud af klippen
og nedknuse dem til skærver
til brug for vejbyggeri og bo
ligbyggeri.
Niels Arkil har selv besigtiget
lokaliteten, og han siger:
- Det er en flot, god og solid
granitsten, velegnet også
som kantsten og brosten og
velegnet som eksportvare,
men i første omgang gælder
det udbygning af Ghanas
eget vejnet.
Revitaliseringen af stenbrud
det forventes at øge landets
chancer for at tiltrække
udenlandske investeringer i
virksomheder. Ghana er et
land på vej frem. Og Ove
Arkils engagement i sten
bruddet kan måske føre an
dre og større investeringer
med sig for entreprenørsel
skabet Ove Arkil.

Støt
vore
annoncører -

de støtter
os!
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DANSK VEJTIDSSKRJFT
IiED.4 K TIO v I Professor i. 11. Christensen (ansvarlig).

— 1. .lg,itsisssessor I’. Chr. i,. Stestionn.

nedakCon: Puggaurdsga»)e Ja’, Kjisbei,l,avn B.

1924. Ek’peci)Lion: Vesterbrogade 3 )JS, Njobenliavn II.

VEJENE OG TOBRUDET.

Nr. 4.

Til Illustration af Tøbrudets Virkning paa enkelte af vore Lande
veje skal gengives nedenstaaende Fotografier af tre Steder paa Aar
hus—Silkeborg Vejen. som blev odelagte under Tobrudet. Vejvæse
net dækkede straks Hullerne med Granris, og hai senere haft et me
get stort Arbejde med at udbedre den skete Skade.

Vejuæsenel har dæl.kel Hullerne med
Granris og afmærket dem med Lygter

om Nalle,,.

I Dansk Vejtidsskrift nr. 2-1924 side 90 ef
terlyser redaktionen korte meddelelser om
iagttagelser vedrørende virkningerne på
vejene af »det sjældent voldsomme Tø-
brud i Marts Måned<c
Der spørges »Hvorledes har Grøfter og
Gennemløb virket, hvorledes er det gået,
hvor en Grøft er kastet til og erstattet af
Dræn, hvor dybt har Drænene ligget, hvor
de ikke har virket godt, og hvor de har vir
ket godt? Hvad Færdsel har der været på
Vejene i de Dage, de eventuelt har taget
Skade? Hvorledes har Beskadigelsen vist
sig? Har der været drænet under en beska
diget Vej? Er Undergrunden Ler eller hvil
ken anden Jordart? Hvor er Iagttagelsen
gjort?<c
Efterlysningens resultater findes i Dansk
Vejtidsskrift nr. 4-1924 side 176-84 med
indlæg fra amtsvejinspektørerne i Køben
havn, Skanderborg og Vejle amter samt fo
tos fra »Motor».
I Københavns Amt har man fulgt optønin
gens fremadskriden f.o. og f.n. af det fros
ne lag i en rabat, (se nedenstående figur fra
s. 180), men ellers er der mere tale om me
ninger og holdninger end om tal og facts.
Trods ansøgning til Justitsministeriet lyk
kedes det ikke Skanderborg amt at få di
spensation til at lukke visse vejstrækninger
i de kritiske dage for køretøjer af større
vægt end 1450 kg.

.I 3ti2»» -2v ttzt
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Figur 1. Optøning afjorden efter vinteren
1923-24 registreret af Københavns amt.
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Forsøg med blændingsafskærmning
pa motorveje
I den første uge af december
sættes blændingsafskærm
ning op i midterrabatten i 3
kurver på Holbækmotorvej
en ved Roskilde.
I forsøget afprøves 3 typer
afskærmning:

- en helt ny type udviklet i
forbindelse med forsøget
og bestående af plastrør
monteret direkte på auto
værnsbj ælkerne.

- to kendte typer - nemlig net
og flade lameller monteret

på henholdsvis lodrette pæ
le og langsgående bjælker,
ligeledes fastgjort på auto
værnene.

Virkningen af afskærmnin
gen vil blive undersøgt ved

dels en spørgerunde blandt
trafikanterne, dels ved iys
tekniske målinger.

Statens Vej laboratoriums bib
liotek har netop udgivet 3
nye fortegnelser:

Oversigt over tidsskrifter og
seriepublikationer.

Fortegnelser over Statens
Vejlaboratoriuins publikati
oner 1971-1991.

Oversigt over kommende
kongresser, seminarer og lig
nende.

Alle fortegnelser kan bestil
les gratis på:
Tlf. 42 35 75 88, lokal 234.

Utraditionel og elegant
fodgængerbro

I Næstved kommune har
man løst sikring af skolevej
på en ny og spændende må
de.
Ud fra et ideoplæg har en
projektgruppe udarbejdet
forslag til fodgængerbro
over østre Ringvej, hvor der
daglig kører 12.000 biler.
Projektgruppen har bestræbt
sig på at løse opgaven både
funktionelt og skulpturelt,
og materialevalget, stål og
aluminium, binder bygnings-
delene sammen på en natur-

lig måde. Konstruktionen
virker let, og helhedslosnin
gen er en elegant detalje i
vejbilledet.
Broen er ganske naturligt
blevet døbt A-broen.
Projektgruppen bestod af:
Totalentreprenør, Rasmus
sen og Schiøtz øst A/S.
Arkitektfirma m.a.s. Niels
Chr. Hansen.
Rådgivende ingeniører
F.R.I. Nielsen og Risager
A/S.

NYE BØGER
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Januar 1992:

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

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

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

Februar 1992:

24.-25.: Udbuds- og anlægs
forskrifter, VEJ-EU kursus.
Middelfart.

24.-26.: Rationel brug af vej
maskiner. VEJ-EU kursus.
Skanderborg.

26.: Et Vej-informations
system, VEJ-EU kursus.
Hillerød.

Marts 1992:

3. -4.: Effektivare trafik-
signaler - Traffic Manage
ment - TFK. Göteborg.

3.-4.: Belægningers levetids
forlængelse. VEJ-EU kursus
Middelfart.

4.-5.: Anlægsarbejde. VEJ
EU kursus. Jystrup.

9.-il.: Vejbelysning. VEJ
EU kursus. Hillerød.

11.-12.: Private vejes admini
stration. VEJ-EU kursus.
Ebeltoft.

11.-12.: Driftsledelse, Oko
nomistyring. VEJ-EU kur
sus. Middelfart.

16.-18.: Vejetablering, led
ningsgrave. VEJ-EU kursus.
Skanderborg.

17.: Trafikkens rolle i sam
fundet. VEJ-EU kursus.
Herlev.

24.-26.: Väg ‘92 Sverige
Europavågen VTI Konfe
rencer. Luleå.

30.-2.: Kontrolundersøgelser
asfalt. VEJ-EU kursus.
Jyllinge.

31.-I.: Driftsledelse, mark
sektoren. VEJ-EU kursus.
Skanderborg.

April 1992:

1.-2.: Cad i vejbygnings
processen, VEJ-EU kursus.
Ebeltoft.

2.: Grundvandsproblemer,
vej bygning. VEJ-EU kursus.
Skanderborg.

6.-8.: Gadesignaler. VEJ-EU
kursus. Korsør.

7.-9.: Piling Europe,
London.

8.-9.: Nyoverdragelse, anlæg
drift. VEJ-EU kursus.
Middelfart.

13.-15.: Managing Traffic
and Transportation. MTT
con ference.
Amsterdam.

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

27.-30.: Kontrolundersøgelser
jord og grus. VEJ-EU kursus
Roskilde.

28.: Aftaler om teknisk
rådgivning. VEJ-EU kursus.
Gentofte.

28.-30.: Road traffic monito
ring and control. Sixth inter
national conference. London

29.-30.: Kollektiv trafik
VEJ-EU kursus. Hillerød.

29.-30.: Kampagne ogsikker
hed. VEJ-EU kursus.
Liselej e.

Maj 1992:

3.-8.: Fly ash, silica fume,
slag and natural pozzolans in
concrete. Istanbul.

4.-5.: Restprodukter som
vej materiale. VEJ-EU kursus
Middelfart.

5.-6.: Smukkere gader.
VEJ-EU kursus.
Vordingborg.

5.-7.: Kryds i landområder.
VEJ-EU kursus. Vipperød.

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

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

11.-13.: Trafikteknik.
VEJ-EU kursus. Middelfart.

12.-13.: Systematisk vejved
ligeholdelse. VEJ-EU kursus
Skanderborg.

18.-19.: Vedligeholdelse, vej
belægninger. VEJ-EU kursus
Ebeltoft.

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

20.: Nedklassificering, kom
muneveje. VEJ-EU kursus.
Ebeltoft.

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.: AlkaIi-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:

2.-4.: Vehicle Navigation &
Information Systems. Inter
national Conference. VNIS
‘92. Oslo.

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

14.-18.: Eurasphalt ‘92.
Haag.

14.-18.: Snow removal and
Ice Control Technology,
Minneapolis, Minnesota.

Oktober 1992:

6.4.: Trafiksanering på tra
fikveje. VEJ-EU kursus.
Middelfart.

7.-9.: Komprimeringsteknik
VEJ-EU kursus. Ebeltoft.

27.-28.: Gadesignalsystemer
VEJ-EU kursus. Jystrup.

27.-28.: Ekspropriation,
modul 1. VEJ-EU kursus.
Brædstrup.

27.-29.: Ekspropriation og
matriklen. VEJ-EU kursus.
Brædstrup.

28.-29.: Matrikulære forhold
modul 2. VEJ-EU kursus.
Brædstrup.

28.-29.: Vintertjeneste. VEJ
EU kursus. Middelfart.

29.-30.: Trafikmiljø. VEJ
EU kursus. Ebeltoft.

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

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

Kalenderen



LEVERAN DØRREGISTER
Asfaltudlægning
Colas Vajmatartaia AIS
Kongevejen 153, 2830 Virum 458311 00
Astaltudlægning, Overfladebehandling, Recycling,
Koldfalt.

Inreco AIS
Taulov Kirkevej 31-33, 7000 Fredercia . . . . 75562568
Fræsning, Remixing, Recycling, Betonknusning.

Københavns Asfaitkompagnt AIS
Ocandiagade 14, 2450 København SV... .31214111
Støbeasfalt (Broer og Industrigulve, OB, Ralumac.

Marlua Peteraen AIS
Ørbækvej 49,5863 Fjerritslev, Fyn 6598 1078
Overfladebehandling, astaltudlægning.

Nyfait as
Grennemosen 9, 2860 Søborg 31 69 79 13
Asfaltudlægning, Miniremix.

Penkes AIS
Rundforbivej 34, 2950 Vedbæk 42891799
Astaltudlægning

Phønix Vej
6600 Vejen 75361111
Aafaltudlægning, Overtladebehandling, Recycling,
Ko ldasfalt

Superfos Constructlon AIS
Frydenlundavej 30, 2950 Vedbæk 42 89 3111
Asfaltudlægning, Overtiadebehandling, Recycling,
Koldt alt.

Tema Vej AIS
Ridderstien 38, Fjelsted 5560 Arup 648817 17
Asfaltudlægning, Overtladebvhandling, Recycling,
Ko Idas i alt.

Asfaltreparation
Coles Vejmateriate AIS
Kongevejen 153,2830 Virum 458311 00
Astaltreparation, Astaltmaterlaler, Colasmiv
revnemastic.

inreco AIS
Taulov Kirkevej 31-33, 7000 Fredericia. . - - 75562588
Fræsning, Remising, Recycling, Betonknusning.

OG Constructlon ApS
Sotiendalavej 88 A, 9200 Axiborg 98189500
Amopave asfalttortrærkning.

Kebenhaens Astaltkompagnl AIS
Scandiagade 14, 2450 København SV .. . . 31 21 4111
Støbeastalt, Broer og Industrigulve, OB, Ralumac.

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

Nytait as
Grønnmosen 9,2860 Søborg 31 69 79 13
Minirecycling, Fræsning, Asfaltreparation.

Pankes AIS
Rundforbivej 34, 2950 Vedbæk 42891799
Aafaltreparation, Astaitmaterialer, Emulsion.

Phønix Vej
6000 Vejen 75361111
Asfaltreparation, Astaitmaterialer, Fugeasfalt,
Bitumenpiader, Phønix revnemastiks

Superfos Conatructlon AIS
Frydenlundavej 30, 2950 Vedbæk 42 89 3111
Asfaltreparation, Astaitmaterialer, Vinterpulver,
Fugeastalt.

Tarco Vej AIS
Ridderstien 38, Fjelated, 5560 Arup 648817 17
Asfaltreparation, Astaitmaterialer, Plet-OB.

Globet lex
Fabrikavej 10-12, 9690 Fjerritslev 9821 21 77
Plastast alt.

Fibertex ApS
Svendborgvej 16,9220 Aalborg Ø 98 158600
Fibertes AM2 til astaltreparation.

Autoværn
Dansk Auto-værn
Tietgensvej 12,8600 Silkeborg 8682 2900
Beton- og stålværn.

GO Construction ApS
Sotiendalsvej 88 A, 9200 Aalborg 98189500
Stålautoværn.

Københavns Aafaltkompagnl AIS
Scandiagade 14, 2450 København SV - . .. 31 21 4111
Betonautoværn, stationære og flytbare + plast
flytbare.

Via Can
Østergade 30,7430 Ikast 77250300
Stålautoværn.

Håndværktøj m.m.
Scan•Vlsen Danmerk AIS
Vestergade 24,5471 Søndersø 6484 1488
Diamantværktej, tugeskæring, boring, fræsning.

Maskiner: Vintervedligeholdelse
Epøke
Askov, 6600 Vejen 75360700
Salt- og grusapredere, sneplove og tejemaskiner.

Rtmas AIS
Helsingtorsgade 6,8200 Aarhus N 86162444
Laigaard salt- og grusapredere, sseplove og
tejemaskiner.

Phønix Vej
6600 Vejen 75361111
Danline tejekost-sneplov

Wlrtgen AIS
Taulov Kirkevej 31-33, 7000 Frederecix . . - 75563322
Fræsemaskiner, Remiumaskiner, Heateranlæg,
Betonknusere.

Svenntngsens MaskinfabrIk AIS
Tømmerupvej 13-15
2770 Kastrup 31 50 29 02-86 52 42 11
Saltspredere, traktorer, tejemaskiner, sneplove og
græsklippere.

Rådgivning
Phønix Vej
6600 Vejen 75361111
Rådgivning om vejvedligeholdetse
Måling at vejes bæreevne.

Skilte og afmærkningsmateriel
Armeta ApS
Nordlandsvej 70, 8240 Risskov 86 21 40 44

Colour Rettes
Stæremosegårdsvej 30
52300denseM 66159929-53722611

Phønix Vej
6600 Vejen 75361111
Vejskilte, tavlevogne og mobilstspærring

Sericot AIS
Løvegade 67,4200 Slagelse 53521653

PFLUG Vejsktitetabrlk
Troensevej 7, Aalborg Øst 98159211

Tybo Signalteknik AIS
Fabriksparken 4,9230 Svenstrup 9838 1600
Industrivej 8,5772 Kværndrup 6227 1826

Striber, Stribemaling og vejmarkering
Brila Maling AIS
Prins Jørgens Allé 8-10, 4760 Vordingborg 53770972
Stribemaling.

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

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

Langetends Kemiske Febrikker
Longelse 62501016
Malede striber, thermoplast striber.

Trafik Produkter AIS
Langesvej 2B, Postboks 92
3400 Hillerød 42269494
Mercalin spraylvejstribemal., Mercalin Prætab.,
Termoplastmarksring.

Phønix Vej
6600 Vejen 75361111
Vejmarkering i termoplast eller maling.

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

Superfos Construction AIS
Grenåvej 746,8541 Skødestrup 869921 22
Spottles, malede striber og thermoplaxt striber.

Marius Petersen AIS
Ørbækvej 49,5863 Ferritalev, Fyn 6598 10 78
Malede striber, Thermoplast striber.

Global lex
Fabriksvej 10-12, 9690 Fjerritslev 9821 21 77
Stribematerialer

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

GG Contructlon ApS
Sotiendalsvej 88 A, 9200 Aalborg SV 98 189500
Oeotekstiler

Københavns Astaltkompagni AIS
Scandlagade 14, København SV 31 21 4111
Thorma Joint Fugekonstruktion.

Trafik Produkter AIS
Langesvej 2B, Postboks 92
3400 Hillerød 42269494
Rækværker, låger, Ind, sluser og stolper

Via Can
Østergade 30, 7430 Ikast 97250300
Brodæk i stål, geomembram, Geotekatil.

Wirtgen AIS
Taulov Kirkevej 31-33, 7000 Frederecis - . - 75563322
Fræaemaxkiner, Remixmaakiner, Heateranlæg.
Betonknunere.

Ftbertea ApS
Svendborgvej 16,9220 Aalborg Ø 98 158600
Fiberlev Elephant Geoteatiler.

Phønix Vej
6600 Vejen 75361111
Vejvedligeholdetse system (EDBj og faldlodsmålere,

Ole Thomsen Vejmesklner Askov AIS
Farmervej 1, Askov, 6600 Skjern 753641 66
OLETTO Astaltcontainere.

Jens Ranfelt
Ilderholm Borris, 6900 Skjern 97366310
OREEFIX 4- Tensar til jord- og xxi alt armering samt
eroxionabeakyttelse.

Tunneller og Broer
GG Constructlon ApS
Sofiendalsvej 88 A, 9200 Axlborg SV 98 189500
Ståltunnelrør.

Phønix Vej
6600 Vejen 75361111
Reparation, isolering og brobelægning.

Via Con
Østergade 30, 7430 Ikast 97250300
Ståltunnelrør.

Vejafvanding
GO Consfructlon ApS
Sotiendalavej 88 A, 9200 Aalborg SV 42189500
Drænrør

Peder Grenne Entrp. ApS
Sct. Jørgenavej 6,3550 Slangerup 42335633
Rabatopretning, Rabattræsning.

Vejsalt
P. Bresfe AIS
Lundtoftegårdavej 95,2800 Lyngby 45933333

Dansk Ssit lIS
Hadsundvej 17,9550 Mariager 98583222



Ingeniør Geert Lund Johan
sen, Vejle Amt har den 1.
februar 25 års jubilæum for
sin ansættelse i Skanderborg
amtsvejvæsen fra 1/2-67 til
1/4-70 og fra 1/4-70 til 1/2-
92 i Vejle Amts forvaltning
for teknik og miljø.

PLANLAGTE TEMAER
BIEL..SfDTEKET

JANUAR: Vejprojekteringssystemer.
herunder bI.a. følgende:
EDB-vejprojektering i amterne
lntergraph til vejprojektering
Moss-systemet
VEJ-PC
Vejprojektering i fremtiden
Vejprojektering med Autocad
VIA-NOVA - et vejprojekteringssystem

FEBRUAR: Specielle asfaltbelægninger.
Jembaneoverkorsler.

MARTS: Broer og tunneler.
Vejafmærkning.

APRIL: Sporkøring/friktion.
Geoteknik.

MAJ: Trafikantinformation.
Trafiksikkerhed.

JUNI/JULI: Motorveje.

På grund af Stor Stofmængde har det været nødvendigt at ændre i temaræk
kefølgen. Vi er dog fortsat interesseret i relevante artikler til temanumrene.

Jubilæum

Civilingeniør Lars Berthel
Egeblad, Københavns Amt,
har den 1. januar 25 års jubi
læum for sin ansættelse ved
Amtets Vejvæsen.

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

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

RALUMAC er effektiv
og økonomisk ved lige
holdelse af vej m.v.

Eneret for Danmark
- et led i KAK’s vejvedligeholdelsessystem

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


