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Fremtiden er altid spændende, fordi den
åbner mulighed for at give fantasien frit
løb. Men hvad enten fantasien drejer sig
om personlige forhåbninger eller tekniske
fremskrivninger, er mulighederne for at de
kan realiseres helt afhængig af omgivel
sernes udvikling og samspillet hermed.
Når noget nyt derfor viser sig at være
bæredygtigt selv efter en længere årræk
ke, må det skyldes, at det drejer sig om no
get basalt rigtigt. Men det bliver jo først
bevist med tiden.
Fantasien tager sit udgangspunkt i en
aktuel situation (politisk, økonomisk, tek
nisk og andet), men når vi nu ved, hvor
forskelligt de samme facts vurderes og ve
jes mod hinanden, så er det ikke underligt,
at kun en meget lille del af forhåbningerne
eller fremskrivningerne går i opfyldelse.
Ser vi tilbage, var vores nutid dengang
datidens fremtid, og skal vi vurdere ud
viklingen fra dengang til nu, må vi kende
datidens forudsætninger. At redegøre for
dem er en helt anden og mere bunden op
gave. Til gengæld kan processen være nok
så lærerig.
For 100 år siden var vore jernbaner
blevet den helt afgørende faktor i land
værts transport over stØrre afstande, en ud
vikling, der var foregået på blot et halvt
århundrede. Men kun 25 år senere ved
udgangen af første verdenskrig kunne
man se begyndelsen til en anden udvik
ling. Af det hurtigt voksende trans
portarbejde overtog vejene en større og
større procentdel på jernbanernes be
kostning. Nye vejbelægninger måtte ud
vilcles for at imødegå voksende krav om
hastighed og bæreevne, og der måtte mo
torveje til for at klare visse kapacitets
problemer.
Vejnettets længde voksede hurtigt, så
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enhver lokalitet allerede for årtier siden
kunne nås pr. bil. Udviklingen har acce
lereret, så tidshorisonten for realistiske
prognoser er blevet kortere og kortere.
Men hvordan var situationen så for
200 år siden? I artiklen i dette nummer af
Dansk Vejtidsskrift beretter Torben Topsøe-Jensen om udviklingen af det danske
vejvæsen indtil da. Dengang under den
oplyste enevælde så fremsynede mænd
nødvendigheden af at forbedre mulighe
derne for transport over land af gods og
personer, og en storstilet plan for et
landsdækkende vejnet blev motiveret,
planlagt, lovfæstet og igangsat. Planen re
sulterede i Vejforordningen af 13. de
cember 1793’, som er den første samlede
danske vejlov.
I såvel forordningen som i den for
udgående betænkning af 1791 findes ad
skillige bemærkninger og forudsætninger,
der er aktuelle den dag i dag. Selv om forordningen forlængst er ophævet, fungerer
adskillige af dens principper stadig, som
det vil fremgå af de kommende numre af
Dansk Vejtidsskrift.
Nok er det interessant at bruge sin vi
den til at arbejde med fremtiden. Men det,
at hente viden fra fortiden og at følge en
tidligere udvikling, kan være både inte
ressant og lærerigt, og det giver en erfa
ring, der letter og forbedrer arbejdet med
såvel dagens som fremtidens problemer.
Det er i høj grad fortjenstfuldt, at
Dansk Vejtidsskrift vil markere 200 året
for vor første egentlige vejlov med en
artikelserie.
Og det vil være glædeligt, hvis jubi
læet kunne bidrage til at forøge interessen
både fra kulturelt og teknisk hold for
vort vej nets historie og for dets betydning
gennem tiderne for samfundet.
-

-

-

-

-

-
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Sjællandsbroen 4 sporet motortratikvej 20 000 k/d
Ældre AB forsynet med P08.

Det planlagte tema om betonbelægninger er udskudt til næste nummer

Red.

...for en sikkerheds skyld

if,

Superfos
Construction als

DANSK VEJTIDSSKRIFT NR. 4• 1993

4

De danske veje før
vejforordningen at 1793

Torben Topsøe-Jensen

siger en jysk talemåde. Og vist er vejen gammel, meget
‘Liså gammel som æ vej
gammel endda, og som alle gamle har sine mærkedage, har vejen det også. En af dem
er den 13. december i 793. Den dag satte Kongen Christian VII sit navn på den store og
skelsættende forordning om Vei-Væsenet i Danmark forordningen, som for første gang
satte skik på vejene både i administrativ og teknisk henseende, Vi skal i de følgende
numre af Dansk Vejtidsskrift beskæftige os med vejtorordningens nærmere indhold, men
forinden skal her kort fortælles lidt om den lange og trange udvikling af vejenes historie fra
de første spæde tilløb til veje i en fjern forhistorisk tid og frem til 1 793.
..“

-

-

-

De første veje i Danmark
Man kan formentlig gå ud fra, at de
første primitive veje her i landet blev
dannet, da bosættelsen var blevet nogen
lunde fast, og befolkningen begyndt at
slå sig ned i landsbyer, hvilket skete i
bondestenalderen eller tiden mellem
2.000 f.Kr. Vejfund fra denne
3.500
periode viser veje, der bestod af grene og
risknipper, lagt ud over sumpede
strækninger. Sådanne veje kendes også
fra bronzealderen, hvor nu også veje,
bestående af træplanker kommer til, men
først i førromersk jernalder, de sidste
århundreder f. Kr., træffer man på egent
lige stenveje. Eksempler på dem er et
vejstykke ved Krogsbølle på Fyn, vejen i
Tibirke Mose i Nordsjælland samt Bor
remosevejen i Himmerland. Noget yngre
end disse er Broskovvejen ved Hulebæk
ken på Præstøkanten. Her blev afdækket
to stenveje en vej fra romersk jernalder
og, delvis dækkende denne, en middelal
dervej. Begge veje førte over Hulebæk
ken.
I vikingetiden kommer broer til. Et
imponerende broanlæg blev fundet for
en snes år siden i Vejleådalen nær lands
byen Ravninge. Der blev arbejdet i man
ge år med udgravningen, og efterhånden,
som den skred frem, afdækkedes en 700
m lang og 5 m bred bro. Den var gjort af
solidt egetræ, havde talrige brofag hvi
lende på egestolper og afstivet med
svære skråstivere. Alle konstruktioner
var af høj teknisk standard og udført med
forbavsende nøjagtighed. Men der findes
også mere beskedne mindelser om
vikingetidens broer. Ved Fjenneslev står
en runesten, der kort fortæller, at “Sasser
rejste stenen og gjorde broen” en begi
-

venhed, der nok var værd at give videre
til eftertiden!
Veje og broer i middelalderen
Runeindskriften fra Fjenneslev turde
være den ældste skriftlige overlevering
med relation til veje i Danmark. En
egentlig omtale af veje eller vejlinier
møder vi først i en beretning, som en
abbed i Bremen i midten af 1100-årene
skrev om det hamburgske ærkebispe
dømmes historie. Her omtales Danmark
kort. Om Jylland, siger forfatteren, at det
næsten helt er dækket af dybe skove, og

da der er mangel på afgrøder, er det knap
nok egnet til menneskelige boliger, og
man undgår det helst. Men det er dog
trods alt muligt at rejse derigennem, og
det siges videre, at hvis man vil lægge
vejen fra Slesvig til Aalborg i lige linie,
så har man fem eller syv dagsrejser foran
sig. Denne vejlinie omtales igen henved
hundrede år senere i et værk, en slags
“rejsevejleder”, skrevet af en gejstlig på
Island til brug for pilgrimme, der agtede
sig fra Island til Rom. Skriftet henviser
de rejsende til, så snart de er gået i land i
Aalborg, da at søge over Viborg og
-

-

-

“

.

Broskovvejene ved Hulebækken nær Præstø. Begge veje sigter mod vadestedet men
der er 2000 år mellemn dem.
-
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teksten fortsætter med at fortælle, at
“romafarere regner med, at fra Aalborg
er der to dages rejse til Viborg og derpå
en uges rejse til Hedeby”. Den omtalte
vejlinie er jo Hærvejen, men beretnin
gerne siger ikke noget om selve vejen
eller dens udseende. Lidt mere fortæller
mest Jyske
de middelalderlige love
Lov, som er en officiel lov, givet af Kong
Valdemar Sejr på et møde med “rigets
bedste mænd” i 1241. Den fortæller, at
der til hver landsby skal føre fire veje
“de, som fra Arilds tid har ført derhen”
og dem “må ingen spærre eller øde
lægge, men den, som spærrer eller øde
lægger dem, skal bøde tre mark til Kon
gen og dog gøre vejen godt farbar”.
Vejenes vedligeholdelse gør Jyske Lov
en del ud af. Den siger: “På hver bymark
skal de ejere, der bor på ,narken, istand
sætte den offentlige hovedlandevej. Men
er den meget ufarba, enten på grund af
mose eller store åer da skal hele kirke
sognet være behjælpelig med at bygge
bro, hvis det er nødvendigt. Men er det
hele herredets vej, da skal herredet hjæl
pe til med at bygge bro og senere med at
holde den.” Ej heller må nogen lukke
eller spærre “de svorne veje, der fører til
købstad eller ting eller strand eller til
skov.” Med denne artikel fastslår Jyske
Lov som princip, at det er bønderne, der
skal udføre alt vejarbejde og sådan ved
blev det at være i de følgende 600 år.
Ud over en bemærkning om, “at
hovedvej skal være fjorten alen bred”,
giver Jyske Lov ingen oplysninger om
vejenes indretning, og man skal ikke
forestille sig større vejanlæg i denne
periode. At man imidlertid var i stand til
at anlægge gode stenveje på steder, hvor
det var påkrævet, er der flere eksempler
på. Et af dem er den foran omtalte mjd
delaldervej ved Broskov, et andet er den
såkaldte “Hoibro Herreds Vej” i Nord
sjælland, som i modsætning til Broskov
vejen er anlagt på flad mark.
-

-

-

-

Onde og dybe veje
og Kongens egne veje
Der skulle gå lang tid fra Jyske Lovs
givelse, før veje igen blev taget op af
lovgivningen. Det skete i en af Christian
Il’s love fra 1521, som dog ingen betyd
ning fik, da Kongen to år senere blev
fordrevet, og hans love offentligt
opbrændt på Viborg Landsting. Men i
Christian Ill’s lovgivning dukker veje og
broer op igen. Først i recessen fra 1547
og dernæst gentaget i den store reces fra
1558, den såkaldte “Koldingske reces”.
Det siges her, at lensmænd og andre,
skulle være
som oppebær “brokorn
pligtige at istandsætte alle broer i deres
len med gode stærke stolper og bulfjæle
“vel tilslagne og tilnaglet med gode
-

“,

Kortet, der er dateret 1697, viser de af Ole Rømer opmålte “Store Veye udi Selland,
Jylland, Fyen, Slesvig Holsten og Stormarn.
stærke rækker på begge sider”. Hvis
nogen var forsømmelig med disse arbej
der, skulle de stå Kongen til rette, og
hvis der blev klaget, bøde den skade,
som nogen vejfarende havde lidt.
Om de “de alfare veje” sagde reces
sen, at hvis der her var “onde og dybe
putse” eller anden slig farlighed, skulle
Kongens lensmænd lade tilsige menige
herredsmænd til at møde på en fastsat tid
med heste og vogne og tilføre grus og
hvad andet, der var nødvendigt for at
“forfylde og færdiggøre slige onde og
dybe veje”. Hvis nogen “fortrykker sig”
og ikke giver møde til fastsat tid, skulle
den pågældende bøde 3 mark til sit herskab og en tønde øl til sognemændene i
det sogn, hvori han bor. To gange om
året skulle lensmanden lade broer og de
alfare veje tilse, at “de holdes ved
magt”, og gjorde han det ikke, kunne
han risikere at måtte stå til rette derfor.
Bestemmelserne i recessen af 1558
blev under Frederik II og Christian IV
stadig indskærpet. I talrige breve til
lensmændene fortæller Kongen som en
kendsgerning, der ikke lader sig ændre,

at recessen ikke overholdes, hvorfor han
forlanger, at de veje, han agter at benytte
på forestående rejser, straks sættes i
stand. Mange af dem er ufremkomme
lige og over alt både på veje og i vejsider
flyder det med sten, som “akselvogne
ne” kan støde på og vælte.
Men i Frederik Il’s sidste regeringsår
skete der noget. I 1585 skrev han et
åbent brev, hvori han fortalte, at da hans
rejse tit “falder mellem vor slot Frede
riksborg og København har Vi ladet gøre
og berede Os en vej deri,nellem”. Det
fremgår af brevet, at vej en har været dyr,
og at den, hvis alle og enhver kunne køre
her, snart ville blive ødelagt og blive
værre end ret alfar vej. Han forbyder
derfor alle, særlig kronens bønder i
Københavns og Frederiksborg len og
vognmænd at benytte vejen, og hvis
nogen alligevel gør det, skal han have
forbrudt hest og vogn med deri værende
gods. Og for effektivt at forhindre
ulovlig benyttelse af vejen, lod han på de
steder, hvor de nye veje “Kongevejene
som de kaldtes, krydsede de alfare veje,
opsætte bomme med låse, som kun Kon
“,
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møjsommeligt hentede langvejs fra,
mens de intet gjorde for at skaffe vandet
afløb fra vejen.
Enkelte positive ting blev dog gen
nemført under Christian V. Således blev
alle rigets store veje opmålt og forsynet
med milemærker. Opmålingen blev
forestået af Ole Rømer. som i årene 1691
97 lod alle de store veje køre igennem
med en dertil indrettet “mnilevogn en
to-hjulet kærre, hvorpå var anbragt et
tælleapparat, som kunne registrere læng
den af de gennemkørte strækninger. I
forbindelse med opmålingen blev der
rejst milemærker. De havde form af små
jordhøje, som hver var omkransede af 20
svære kampesten. Oven på højene blev
selve milestenene anbragt. Det var tilhuggede granitsten, ca. 1 2 alen høje og
forsynede med skålformede fordybnin
ger, der markerede de kvarte mil.
-

“,

-

Næsten helt frem til slutningen af det l8de århundrede var vejbroerne opført af træ,
som oftest af svære “bulfjæle”. Her ses broen over Tryggevælde å efter maleri Ca.
1815 afJ. C. Dahl.

gen og nogle få priviligerede, der måtte
benytte vejen, fik nøgler til. Det kneb
gevaldigt med at få færdselsforbudet
overholdt og trods talrige indskærpelser,
var der stadig flere, der lod sig friste til
at benytte de forbudte veje. Nye konge
vejsstrækninger kom til
særlig i
Nordsjælland og kampen mod den uøn
skede færdsel fortsatte under de følgende
konger og kunne efterhånden antage
voldsomme former. Under Christian VI
hændte det, at folk simpelthen rev bommene ned, og at det ikke blot drejede sig
om enkelte tilfælde fremgår af en forord
ning af 1734, hvor Christian Vi’s util
fredshed tydeligt kommer frem. Han for
byder nu enhver
høje eller civile,
gejstlige eller militære som ikke er for
undt en nøgle til Kongevejene “under
noget so,n helst påskud at køre på Ko,,
gevejene enten tned karosse,; chaise,;
kapriolei; borger- eller bøndervogne” I
tilfælde af overtrædelse af dette forbud,
skulle en bonde betale 4 mark og alle
andre 5 rigsdaler i bøde, og de skyldige
skulle med deres hest og vogn uden rin
geste modstand følge opbringeren til den
af ham forlangte gård, hvor de skulle bli
ve i arrest, indtil bøden blev betalt eller
kaution stillet.
Kongevejsbegrebet kunne jo ikke
opretholdes i det lange løb og allerede i
1743 lempedes færdselsforbudet, idet det
blev tilladt alle og enhver, som om som
meren ville divertere sig i Lundehuset, at
-

-

-

-

-

benytte Kongevejen fra Vibenhus og da
de store veje åbnede i vejreformernes tid,
var Kongevejenes tid udløbet.
-

Tilløb til forbedringer
I Kongevejens epoke henlå de alfare veje
stort set i samme dårlige tilstand som før.
Men på Christian V’s tid blev der gjort
nogle forsøg på forbedringer. Der kom
som
nye forordninger og nye påbud
dog ikke hjalp. 11688 forsøgte man sig
med at beskikke “vejmestre”. Men alle
rede to år efter blev de alle afskediget
“såsom de lidet eller intet havde iagtta
get og forbedret imod den lØn, som dem
hos bønderne har været tillagt”. Til
gengæld voksede klagerne fra de rejsen
de. Her skal blot omtales en enkelt, som
hidrører fra Ludvig Holberg. Han skriver
i en af epistlerne fra 1730erne om en
præst, der kom ulykkeligt af dage. fordi
hans vogn væltede efter at være stødt på
en stor sten midt på vejbanen og Hol
berg undrer sig over “den skØdeslØshed,
der udvises ved vejene” og slutter med
sammenfattende at sige, “at man nu om
stunder ikke uden fare kan rejse, og at
man ofte må age hele timer formedels
vejenes ulighed førend man kan komme
til et sted, der ligger ganske nær”. Og så
sent som 1764 undrede Marmillod, som
da var kommet til Danmark, sig over, at
bønderne endnu kun reparerede vejene
ved at kaste skarnet fra grøfterne op på
vejene og dække det med sand, som de

Vej reformerne begynder
Omsider stod det klart for regeringen, at
nu måtte der gøres noget. Og vejre
formerne begyndte. En kongelig reso
lution af 1761 bestemte, at der nu skulle
anlægges nye hovedveje i alle landets
provinser til gavn “såvel for ager
dyrkningens, handelens og den indre
samfærdsels fremme so,n til bekvemme
lighed for de rejsende”. 11763 oprette
des “Direktionen for de nye Veianlæg”,
og derefter gik det slag i slag. Men først
og fremmest og meget hurtigt gjaldt det
om at finde frem til folk med tilstrække
lig teknisk viden og kunnen. På foranled
ning af J.H.E. Bernstorff. der var godt

-

-

Milesten fra Ole RØmers tid på vejen
mellem Hillerød og Fredensborg lige
overfor “Egelund”. Som alle Ole RØmers
Milesten stod den oprindelig på en
jordhøj, som her er fjernet i forbindelse
med en vejregulering
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Til alle broer og stenkister på de nye store veje blev der udarbejdet smukke farvelagte tegninger. I Marmillods tid blev de signeret
af ham selv. Her er vist tegningerne afEbbekøb bro over Langstrup å. Rigsarkivet.
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kendt med franske forhold, og vidste, at
Frankrig havde fortrinlige veje, kom
man i forbindelse med ingeniør ved den
franske vej- og brobygnings tjeneste
Jean Marmillod. Han var villig til at
flytte til Danmark, og den 12. april 1764
ankom han med to franske kolleger til
København.
Marmillod var født i Schweiz ca.
1720, tog som ung til Frankrig, hvor han
blev uddannet på den højt ansete Ecole
des Ponts et Chausée. Efter ankomsten
til Danmark blev han ansat som
“Overvejinspektør”. Noget af det første,
han kom til at beskæftige sig med, var
anlæggene af Fredensborgvejen og den
nye hovedvej til Roskilde, som blev
færdige i henholdsvis 1775 og 1776.
Marmillod kom til at betyde overordent
lig meget for opbygningen af det danske
vejvæsen. Beklageligvis opstod der for
skellige uoverensstemmelser mellem
ham og de danske myndigheder, som
førte til, at han i 1775 frigjorde sig for
sine efterhånden mange hverv her i lan
det, og året efter flyttede tilbage til
Frankrig med sin danskfødte hustru.
Efter Marmillods afgang fik løjtnant
Hans Frederik Rosenberg overledelsen af
vejarbejderne. Han blev i 1776 udnævnt
til overvej inspektør.
Generalvej kommissionen
I henhold til kongelig resolution af 7.
januar 1778 nedsatte man en vejkommis
sion, der bla. fik til opgave at gennemgå
alle gældende anordninger vedrørende
veje og at fremsætte forslag til eventuelt
nye “saint derefter om bemeldte Veje at
forfatte en sådan med Landet og Vores
havende øjemed passende Plan, som

—
-

.‘
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Vistnok eneste eksisterende mnilehøj fra Ole Rømers tid. Den ligger i Nyrup Hegn lidt
nord for Mørdrup-Gurrevejen.
siden kunne følges.” Men først og frem
mest skulle kommissionen forestå de
igangværende og kommende vejarbejder.
Kommissionen, hvis medlemmer var
chefen for ingeniørerne og artilleriet
general v. Huth, generalprokurer Henrik
Stampe og deputerede i finanskollegiet
Grev J.C. Moltke, blev den 2. november
1778 ophøjet til “Generalvejkommis
sion”, som i et reskript af samme dato
fik sine opgaver nærmere præciseret.
Indledningsvis meddeltes det, at denne
“bestandig vedvarende” kommission
skulle havde bestyrelsen over det ganske
vejvæsen i Danmark”. Og som vejled
ning for kommissionen opstillede
reskriptet en række almindelige regler og

grundsætninger for vejenes anlæg og
vedligeholdelse. Særlig gjaldt det de
såkaldte “landeveje hvorved foreløbig
kun skulle forstås vejen fra København
gennem Sjælland og Fyn til Assens og
vejene fra København til Fredensborg,
Helsingør og Køge. De såkaldte “chaus
séer” skulle kun anlægges på de steder,
hvor de findes “uomgængelig nødvendi
ge”. Landevejene skulle anlægges i en
bredde af 20 alen, men det blev overladt
til kommissionen selv at bestemme, hvor
stor en del af denne bredde, der burde
anvendes til henholdsvis stenvej og jordvejene på begge sider af stenvejen.
Broer skulle opføres af sten og have en
bredde af 12 alen. Hvor søer og dæmnin
“,

i
.1.

“Prospekt af den nye Vey uden for Stadens Nörre Port” har F L. Bradt kaldt denne radering fra omkring 1780. Den viser en af de
store veje, der i årene efter 1780 blev anlagt mellem søerne og KØbenhavns porte. Hver af disse veje bestod af en bred brolagt
kØrevej i midten med jordveje på begge sider og alléer for gående.
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på de nye Landeveje, som deels allerede
ere færdige, deels begyndte og herefter
anlegges i Danmark”. Det bestemtes, at
der på de nævnte veje for hver mil skulle
opstilles en bom og et bomhus, hvor de
vejfarende skulle betale bompenge så
ofte, de passerede, være sig frem eller
tilbage, efter nærmere angivne takster,
som man kunne læse på tavler ved bomhusene. Taksterne var forskellige alt
efter, hvilket befordringsmiddel man
benyttede. Dyrest var “karet med 6 eller
flere heste”, som måtte erlægge 6 skil
ling, mens en bondevogn eller slæde slap
med 1 skilling.
Der gjaldt en række fritagelser for at
betale bompenge som f.eks. for en ræk
ke embedsmænd og for alle, som rejste i
offentlige ærinder. Der var ikke pligt til
at benytte de store veje, men man måtte
ikke, hvis man valgte at benytte dem,
gøre kortere omveje uden om bommene
for derved at unddrage sig betaling.
Rettigheden til oppebørsel af bompen
ge blev udbudt i auktion og overdraget
til den højstbydende. Forpagteren skulle
være ansvarlig for, at de rejsende blev
behandlet sømmeligt af bombetjentene,
og at de ikke blev opholdt på rejsen eller
afkrævet for meget i afgift.
Der blev efterhånden opstillet bomme
på alle de sjællandske og fynske “lande
veje”, i alt over 50 steder, men uden for
Sjælland og Fyn nåede de ikke.
Bompengeopkrævningen blev meget
snart yderst upopulær og gav anledning
til en mængde gnidninger med deraf føl
gende skænderier, grovheder og klager.
Skænderierne havde deres naturlige
forklaring. Der kom stadig nye vogn-

Bomhuset med bom ved foden af Geels bakke. Bygningen til venstre i billedet er Holte
kro. Nederst til højre arbejder en “Skærveslager”. Efter maleri 1851 af Andreas
Juuel. Søllerød Museum.
ger forekom, skulle opsættes træræk
værker eller “parapeter”, brystværn af
kampesten m.m., men hvor sådanne sten
ikke kunne skaffes, skulle der plantes
træer. Nye milepæle omtales og også
opkrævning af bompenge, som skulle
være de vejfarendes bidrag til vejenes
vedligeholdelse.
Generalvejkommissionen skulle efter
reskriptet af 1778 som nævnt være
“bestandig vedvarende” men holdt kun
til 1808, da dets funktioner blev henlagt
under Rentekammeret. Selve udførelsen
af vejarbejderne blev forestået af
Vejkorpset, som Marmillod havde orga
niseret. Det var i begyndelsen et blandet
militært og civilt korps, men fra 1785
skulle det betragtes som rent militært.
Inden 1793 havde Generalvejkommissio
nen nået at færdiggøre følgende hoveds
trækninger: Roskilde Korsør, Vejen fra
Klovtofte til Køge, hovedparten af vejen
fra Roskilde til Kalundborg, vejen fra
Usserød til Helsingør samt Dragørvejen.
Endvidere var arbejdet med en ny vej til
Frederiksborg påbegyndt.
At folk stort set var glade for General
vejkommissionens veje, er der ikke tvivl
om. Det fremgår til overflod af breve
gengivet i det i sin tid så kendte blad
“Politivennen”. En af brevskriverne
svømmer over af begejstring og siger, at
bedre veje end disse findes ikke i hele
Europa. Men der rejser sig også kritiske
røster, som dog mere kritiserer vejenes
vedligeholdelse end vejene selv. En
brevskriver klager f.eks. over, at man
ikke fyldte grus på vejbanen, når det var
skyllet væk med det resultat, at de store
-

-

sten stak frem og gjorde kørslen til en
sand pine. Det var måske det, der var
grunden til, at dagvognene på Helsingørruten mand og mand imellem blev kaldt
“radbrækkermaskiner”.
Der var også dem, der fandt Generalkommissionens veje utrolig kedelige. En
ung student skrev i sin dagbog fra 1797
over en “fodvandring” i Nordsjælland, at
“det er skrækkelig ennuyant at fare af en
sådan snorret vej” og han vil derfor
råde enhver fodvandrer, der rejser “for at
nyde naturen og se mærkværdigheder, så
lidet som muligt at følge landevejene”.
Sådan så nok også Adam Oehlenschläger
på det. Han skrev i alt fald i sin “Lange
lands-Reise” fra 1804:
-

Langsomt, strengt og lige
den brede kongevej fremgaar,
Sparsom på Skygger og Krat.
Hvilken kiedsommelig Tid!
Om bompenges erlæggelse
på de nye landeveje
Et af de mange spørgsmål, Generalvej
komssionen stod overfor, var, hvorledes
opkrævningen af bompenge skulle prak
tiseres. Selvfølgelig skulle alle, der hav
de glæde af vejene også bidrage til deres
vedligeholdelse. Princippet var allerede
blevet indført på Marmillods tid, idet der
i 1773 og 1774 var etableret bomme hen
holdsvis ved Damhuset på Roskildevejen
og i Lyngby på Fredensborgvejen. Men
der savnedes en generel ordning, gæl
dende for alle de store nye veje. Den
kom ved forordningen af 15. februar
1786 “angående Boinpenges Erlæggelse

“Tegn” fra det Kongelige Danske Vei
Corps til fri passage af bommene på lan
devejene.
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Vare, Heste eller Vogne, med ulige mjn
dre Bekostning og Tidsspilde føre sine
Varer til Afsætningsstedet. Flere kunne
concurere on Afsætningen; Priserne bli
ve lettere paa de største Nødvendig/i eder
i Landet selv, og Afsætning til Fremmede
aabnes saa’’el af raae som afforarbeide
de Vare,; hvor tilforn ingen var mulig
Reventlow lod generaiprokurøren
Christian Colclbiørnsen på grundlag af
den udarbejdede plan forfatte et detaille
ret forslag til en vejforordning, som efter
at have været til udtalelse hos forskellige
myndigheder kunne forelægges Kongen
til godkendelse. Den 13. december 1793
satte Christian VII sit navn på forslaget,
som trådte i kraft den følgende 1. januar.
Og dermed begyndte en ny epoke i de
danske vejes historie, en epoke, der var
karakteriseret ved orden og fasthed i
ledelsen og præget af stor teknisk viden
og kunnen. Forordningen blev i 1841
underkastet visse ændringer, men var i
øvrigt gældende lige til Vejloven i 1867.
Forordningens 97 paragraffer var opdelt
i 5 kapitler med følgende indhold:
“.
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iftinibora øt ben 13 tCCU11Ct 1793.

I.

Almindelige Forskrifter, angaaende
Veienes Inddeling og Indretning.

II. Om Forpligtelse til Veiarbejdet,
samt Arbejdets og de øvrige
Bekostningers Fordeling.
III. Om Arbeidsmaaden.
IV. Om Opsynet med Veiene og Veiar
hej det.
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typer på vejene, men takstregulativerne
blev kun sjældent ajourført, hvorfor det
var ganske vilkårligt, hvad der blev for
langt i passagepenge af nye vogntyper.
En klager fra 1820 besværede sig over,
at han på en slædetur i januar fra Køben
havn til Fredensborg og hjem igen, hvor
i alt 10 bomme var passeret, var blevet
afkrævet 7 forskellige beløb, varierende
fra 3 til 13 skilling. Ved en af bommene
blev der først forlangt og betalt 6 skil
ling, “men da slæden holdt nogle Øje
blikke, mens en af selskabet var stået af
for at forrette et nødtørftig ærinde, kom
bomkonen tilbage og forlangte 4 skilling
til, da hun først nu blev va ‘er at der var
4 heste for slæden.”
Bompengesystemet holdt jo ikke evigt.
På Fyn kom man af med det i 1851, på
Sjælland bortset fra Københavns Amt
-

-

-

fth

V. Om Veipolitiet.

n,
11
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YajI*t

Qitfcr,

i 1854 og i Københavns Amt først i
1915.
Vejforordningen af 13. december 1793
bliver givet
En af de vigtigste opgaver for General
vejkommissionen var at forberede en
almindelig vejforordning. Senere stats
minister Christian Ditlev Frederik
Reventlow, der i 1784 var blevet medlem
af Generalvejkommissionen, udarbejde
de en plan til en sådan forordning og led
sagede den med en længere redegørelse,
hvori han motiverede sin plan. Han skrev
heri bl.a.: “Naar Veiene er gode, istedet
for som tilforn slette, da kan den Reisen
de i een Dag komme saa langt, som
ellers i to; da kan Landmanden og
Fabrikanten med den halve Hestekraft i
den halve Tid, uden Fare for at fordærve
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Evaluering af fly type
rund kørsel i N a ks kov
•

candpsych.

-

trafikforsker

Tro

Rundkørslen Perlestikkergade/Rødbyvej i Nakskov by er en del af en netop færdiganlagt
cykelrute gennem bymidten. Den er bygget efter et specielt, sikkerhedsfremmende
design, bla. med bump samt cykelstier med deleheller ved frafarterne.
Præsentation af rundkorslen
I 1988 afsatte Folketinget midler på
finansloven til de to forløbig sidste
cykelruteforsøg (i en række på ialt 6)
med samfinansiering fra staten. Nakskov
kommune blev valgt som en af delta
gerne. Med en samlet projektsum på 18
mio. kr. er projektet i Nakskov det hidtil
største cykelruteprojekt i Danmark.
Rundkørslen Perlestikkergade/Rødby
vej ligger i Nakskov hys østlige del, og
den blev anlagt som en del af cykelruten
gennem byen.
Der er ved projekteringen arbejdet
meget med rundkørslens sikkerheds
mæssige udformning. Der er således
etableret fartdæmpende brostensheller
ved tilfarterne for den motoriserede tra
fik. Ligeledes er fodgængerfelterne
hævede til fortovsniveau, således at
motoriserede trafikanter kører over et
bump, før de kommer ind i selve rund
kørslen. Cykelstierne har synlig, rød
belægning, og inde i selve rundkørslen
deles stierne af brostensheller ved fra
farterne, hvilket skulle lette de motorise
rede trafikanters vurdering af, hvilken
rute cyklisterne vælger (videre rundt
eller ud af rundkørslen).
Rundkørslen adskiller sig således på
mange måder fra traditionelt designede,
danske rundkørsler, og designet skønne
des på forhånd at have sikkerhedsfrem
mende effekt. Derfor har der været stor
interesse for at gennemføre kapacitets
og adfærdsundersøgelser her.
På foranledning af Vej direktoratet har
IVTB således i efteråret 1991 gen
nemført de nævnte undersøgelser med
henblik på at belyse, hvorvidt for
ventningerne til det sikkerhedsfremmen
de design holder stik.
-

Figur 1. Rundkørslen.

rv

) ij
Område for målte
hastigheder

Figur 2. Område for målt hastighed.

-

Kapacitets- og hastighedsmålinger
Det kritiske interval, t (dvs, den mindste
tidsafstand til hovedtrafikstrømmen, som
accepteres, når trafikanten skal ind i
(dvs.
rundkørslen), og passagetiden,
afstanden i tid mellem to trafikanter, der
kører ind i rundkørslen), er målt for

rlsUkkL.

Figur 3. Mulige konfliktpunkter.
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motoriserede trafikanter i selve Rød
byvej-tilfarten. Rådata udgør 5 timers
videooptagelse, foretaget onsdag den 18.
september 1991. Talværdierne for t og
er målt til hhv. 4,2 og 3,0 sekund.
Disse værdier er en smule større end
tilsvarende parametre, målt i andre dan
ske rundkørsler. hvilket muligvis hænger
sammen med de anlagte bump i til
farterne. At -r og
er lidt større end
normalt betyder, at kapaciteten er lidt
mindre end normalt. Den nedsatte kapa
citet antages i øvrigt at være uden større
betydning, da trafikbelastningen på dette
sted må siges at ligge langt under kapaci
teten.
Hastighederne er målt ved Perlestik
kergade-tilfarten for de motoriserede tra
fikanter, der skal lige gennem rundkørs
len. Målingerne er foretaget ud fra selve
videooptagelsen, hvor tidskoden angiver
enheder ned til 25 frames pr. sekund.
Hastighedsmålingerne vedrører
fritkørende trafikanter, dvs trafikanter, der
kører så frit i forhold til den øvrige tra
fik, at de selv kan vælge deres hastighed.
“
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Målingerne viser en højeste hastighed
på 27 km/t og en middelhastighed på 19
km/t. Så lave middelhastigheder er ikke
fundet ved tilsvarende målinger i andre,
danske rundkørsler.
l-lastighedsniveauet stemmer således
godt overens med forventningerne til
rundkørslens fartdæmpende design.
Samspils- og konfliktstudier
Det nævnes ofte, at cyklister er udsatte i
rundkørsler specielt når de cirkulerende
cyklister befinder sig ud for til- og fra
farterne. De brostensbelagte cyklisthel
ler, der deler cykelstierne ved frafarterne
inde i selve rundkørslen, har til formål at
gøre de motoriserede trafikanter op
mærksomme på mulige konflikter med
cyklisterne.
Ved hjælp af videooptagelserne er der
foretaget undersøgelse af samspillet mel
lem cyklister og motoriseret trafik ved to
mulige konfliktpunkter ved Rødbyvejen
(nemlig hvor den cirkulerende cyklists
bane skærer banen for ind- og udkørende
tung trafik).
-

Det er således registreret, hvor mange
såkaldt samtidige cykel/bil ankomster,
der er ved konfliktpunkterne, (samtidige
ankomster er defineret ved, at der kun er
ganske kort tid mellem ankomsten af
cykel og bil ). Disse situationer rummer
et ulykkespotentiale, som een eller begge
trafikanter må afværge, hvis ulykken
skal undgås.
Videooptagelserne rummer kun om
kring 100 cyklistpassager af kon
fliktpunkterne. 12 af disse kan karakteri
seres som samtidige cykel/bil ankomster.
Samspillet er karakteriseret ved, at bili
sterne er de tydeligste
samspillere
idet de bremser kontrolleret eller afpas
ser farten, således at konfliktpunkterne
passeres med god afstand til cyklisterne.
Alvorlige konflikter (endsige ulykker)
er der ingen af i materialet.
Samspilsanalysen giver få data, men
resultaterne hænger godt sammen med
det lave hastighedsniveau og de relativt
store i- og b-værdier for Perlestikkerga
de-rundkørslen. Den langsomme færdsel
med god afstand mellem parterne giver
“

Genbrug

der sparer

millioner

NYFALT

Gronnemose 9
DK-2860 Søborg

Tlf. 39 69 79 13
Fax. 31 67 73 77

“,
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rundkørslen er overskuelig og virker
sikker,
der er god, hurtig og sikker trafikaf
vikling i rundkørslen, og
cykelstier samt -heller i rundkørslen
fungerer godt.

Hvad er traf ikanternes mening om
rundkørslen v. Perlestikkergade ?

Fodgængere.

101
(48%)

Den er god.

Cyklister.

413
52%)
(

Bilister.

(

92
43%)

Blandt de negative udsagn kan nævnes:
den lille ø-diameter giver mulighed
for alt for høje hastigheder,
anlægget som sådan er for lille, det er
svært at overskue alle til- og frafarter,
bilister (specelt i større biler) har
svært ved at se cykelbanerne i deres
sidespejle,
der er for ringe plads til større biler,
samt
rundkørslen har for lille kapacitet.
-

-

Den er
dårlig.

IF
iL_(

Ved ikke.

)

(

238
30 %

)

(

96
45 %

48
(23%)

(

130
16%)

(

24
11%)

2
1%)

(

9
1%)

Ubesvaret.

(
Total.

58
28 %

209
(100%)

790
(100%)

(

0
0%)

212
(100%)

-

-

-

Konklusion
Hvadenten trafikanterne i Nakskov by
har en positiv eller negativ indstilling til
Perlestikkergade-rundkørslen må det
konkluderes, at resultaterne af de for
skellige undersøgelser viser, at for
ventningerne til rundkçirslens design hol
der stik. Hastighedsniveau og kapaci
tetsparametre har tilfredsstillende størrel
ser, trafikanterne synes at passere kon
fliktpunkterne relativt problemløst, og
cykelstier samt -heller benyttes efter
hensigten.
Klagerne over manglende udsyn samt
for lille ø-diameter bør dog føre til
overvejelser om Perlestikkergade-rund
kørslens rent geonetriske udformning.
Litteratur:
A ugustsson, Laurus:
Notat om hastigheder i rundkørsler.
Arbejdsnotat, IVTB. Danmarks Tekniske
Højskole, 1991.
Aagaard, Pierre:
Måling af kapacitetsparametrenet og i
rundkørsler. Notat 1991-6, IVTB. Dan
marks Tekniske Højskole.

Rundkørsel i Nakskov.

mulighed for at mindske antallet af kon
flikter. Ligeledes stemmer samspilsana
lysen godt overens med forventningerne
til rundkørslens design.
Hvad mener brugerne?
Cyklister, bilister og fodgængere i
Nakskov by er i en enquete (som rum
mede spørgsmål vedrørende hele cykelruten) blevet spurgt om deres holdning
til Perlestikicergade-rundkørslen.
1211 trafikanter har besvaret enqueten,
besvarelserne gengives nedenfor:
Perlestikkergade-rundkørslen har flest
tilhængere blandt cyklisterne, idet 52%
fra denne gruppe synes, at den er god.
Fodgængernes fordelinger på spørgsmå
let ligner cyklisternes meget omtrent
-

halvdelen af fodgængerne synes også, at
rundkørslen er god. Bilisterne synes at
være mest kritiske overfor rundkørslen,
idet deres besvarelser falder i to næsten
lige store grupper, den ene finder, at
rundkørslen er god, den anden at den er
dårlig.
I spørgeskemaet var det muligt yderli
gere at kommentere vurderingen, og Ca.
3/4 af trafikanterne har på den åbne
plads ud for spørgsmålet beskrevet,
hvorfor de synes, at rundkørslen er god,
respektive dårlig.
Blandt de positive forhold kan frem
hæves:
rundkørslens design virker hastig
hedsdæmpende,
-

Herslund, Mai-Britt:
Evaluering af nyt rundkørslesdesign.
Rundkørslen Perlestikkergade/Rødbyvej
i Nakskov by. Notat 1992-1, IVTB. Dan
marks Tekniske Højskole.

Fotos:
Civilingeniør Jan Grubb Lauersen, Insti
tut for Veje, Trafik og Byplan, Danmarks
Tekniske Højskole.
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Kørelys
og færdseissikkerhed

Af Lars Klit Hansen,
Rådet for
Traf iksikkerhedsf orskning

Kørelys har været påbudt siden oktober 1990, og Rådet for Trafiksikkerhedsforskning har nu
undersøgt betydningen for færdseissikkerheden. Effekten er størst for uheld mellem to biler,
hvor den ene svinger til venstre foran en modkørende.
Siden 1. oktober 1990 har alle bilister i
Danmark skullet tænde nærlyset, eller
lignende, i dagtimerne. Det er ikke svært
at konstatere, at loven bliver fulgt af de
fleste, og tilsyneladende er danskerne
godt tilfredse med ordningen i en større
europæisk undersøgelse om færdsels
holdninger har 86 procent af de spurgte
danskere svaret, at de mener der bør ind
føres kørelys i hele Europa (litt. 3).
I Rådet for Trafiksikkerhedsforskning
har vi undersøgt, om kørelyset også har
haft den forventede effekt på færd
selssikkerheden. I denne artikel beskri
ves undersøgelsens baggrund og metode
kort, og de vigtigste resultater gennem
gås.
-

Baggrund
Forslaget om kørelys er et element i
Færdselsikkerhedspolitisk
Handlings
plan, og her vurderer man, at ordningen
vil kunne reducere antallet af tilskade
komne ved politiregistrerede færdsels
uheld med ca. 340 om året. Tallet svarer
til en 5 procents reduktion af alle fler
partsuheld i dagslys. Når man beregner
effekten på flerpartsuheld skyldes det, at
kørelyset forventes at gøre bilerne mere
synlige for andre trafikanter, men det
forventes ikke, at kørelyset vil gøre det
lettere for føreren at orientere sig i dag
slys.

3) Uheld mellem fodgænger og bil
4) Uheld med mindst én motorcykel
involveret
Opdelingen i de fire grupper skyldes,
at kørelyset forventes at påvirke uheld
srisikoen forskelligt afhængigt af de
involverede parter: I handlingsplanen
blev det anført, at de svenske erfaringer
viste, at kørelyset især havde gavnet
cyklister og fodgængere. I Danmark var
der imidlertid diskussion af netop disse
trafikantgruppers uheldsrisiko i en situa
tion, hvor alle andre køretøjer bruger lys.
Især Cyklistforbundet fremførte kritik af
kørelyset man var bange for, at især
cyklister ville blive lettere at overse i tra
fikken, når alle andre køretøjer ville
“påkalde sig opmærksomhed” med de
tændte lygter.
Med indførelsen af kørelys mistede
motorcyklisterne den fordel, de tidligere
havde haft af at være den eneste trafi
kantgruppe med udbredt brug af lys i
dagtimerne. I Handlingsplanen er der
derfor udtrykt betænkelighed ved, om
-

Uheld

Metode
Til effektvurderingen af kørelyset er
anvendt de kvartalsvise tal for politirap
porterede færdselsuheld med personska
de i perioden 1987 til 1991. Det giver 15
kvartaler før indførelsen af kørelys og 5
kvartaler efter. Uheldene er opdelt i fire
hovedgrupper, afhængigt af de involve
rede parter:
1) Uheld mellem to biler
2) Uheld mellem cykel og bil

motorcyklisterne vil få en forhøjet uheld
srisiko.
Uheldene i hver hovedgruppe er endvi
dere opdelt efter lysforhold (dagslys/tus
mørke og mørke), spiritus-/ikke-spiri
tusuheld og hoveduheldssituation
. Op
2
delingen efter lysforhold er naturligvis
begrundet i at kørelyset kun har betyd
ning i dagslys (og eventuelt i tusmørke).
Når spiritusuheldene udskilles skyldes
det, at indsatsen mod spirituskørsel blev
stærkt intensiveret umiddelbart før ind
førelsen af kørelys. Med opdelingen kan
man sikre sig, at virkningen af de to tiltag kan adskilles. I opdelingen efter
uheldssituation er der som minimum
skelnet mellem single- og flerpartsuheld,
idet kørelyset alene antages at være af
betydning for flerpartsuheldene. I de
største grupper er der opdelt på alle
hovedsituationer.
For hver undergruppe er der lavet en
log-lineær
model,
som
beskriver
uheldsudviklingen. I modellen estimeres
en trend, et niveau for hvert af de fire
kvartaler og et “spring” i uheldstallene,
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Figur 1: Faktiske og beregnede uheld mellem to biler i hovedsituation 4.

1 Loven om kørelys omfatter alle motordrevne køretøjer biler, motorcykler,
knallerter traktorer mv. Motorcykler har dog siden 1977 skullet anvende nærlys
i dagtimerne, hvorfor uheld med motorcykler behandles særskilt. I det følgende
benævnes de øvrige motordrevne køretøjer blot som “biler”.
-

2 Uheldene opdeles hos Danmarks Statistik i 10 hovedsituationer, som igen
opdeles i en række uheldssituationer.
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efter indførelsen af kørelys. I figur 1 er
uheidstallene og modelberegningerne for
uheld mellem to biler i hovedsituation 4
svingning foran modkørende vist.
Af figuren ses, at der opnås rimelig
overensstemmelse mellem de faktiske og
de beregnede uheldstal. De systematiske
svingninger - som også kan genfindes i
efter-perioden skyldes estimeringen af
forskellige niveauer for hvert af de fire
kvartaler. Det kan akkurat anes, at der er
bestemt en svagt positiv trend, som
fortsætter i efterperioden (uheidstallet
for 4. kvartal 1991 beregnes lidt højere
end 4. kvartal 1990). I den viste situation
er der fundet et overbevisende fald efter
indførelsen af kørelys.
-

-

effekt af kørelyset. For at undersøge, om
faldene kan skyldes andre forhold end
indførelsen af kørelys sammenlignes
med udviklingen i mørke. Uheldene i
situation 4 er her steget en ubetydelig
hed, mens situation 5 er faldet i samme
omfang som i dagslys. Derfor vurderes
det, at faldet i hovedsituation 5 ikke kan
henføres til kørelyset. En mulig effekt af
kørelyset, for uheld mellem to biler, skal
altså alene søges i hovedsituation 4.

Resultater

I det følgende gennemgås de fundne
resultater for de fire hovedgrupper, med
vægten lagt på resultaterne for uheld
hvor der ikke har været involveret spiri
tuspåvirkede trafikanter.
Uheld med to biler
I tabel i er resultatet af den statistiske
beregning for ikke spiritusuheld mellem
to biler vist. Første søjle viser antallet af
politirapporterede uheld, anden søjle de
beregnede uheld excl, ændringen med
indførelsen af kørelys, tredje søjle viser
de beregnede uheidstal incl. estimeret
ændring med indførelsen af kørelys.
Derefter følger den beregnede ændring.
Ændringer, som er signifikante på 5 pro
cents niveau, er markeret med fed skrift.
For singleuheldene (hovedsituation 0,
7 og 9) bestemmes der i dagslys stignin
ger i uheldstallene, efter indførelsen af
kørelys. For flerpartsuheldene er billedet
mere broget, men kun for situation 4 og
5 bestemmes der fald. Det er altså alene
i disse to situationer, at der kan søges en

Figur 2: Uheidssituation 410
kørelyset har haft stor effekt.
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Beregnet

Mørke
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Beregnet
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271

-32

-10 %
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6

8 %
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100

-8

-8 %
22 %

uden

32

8 %

276
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-3

-1 %

81

67
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antal

0

453

415

447

281

279

Ændring

med antal

1991

1991

284

Uheld

pct.

situation

1

hvor

95 procent af uheldene i hovedsitua
tion 4 sker ved venstresving foran mod
kørende (uheldssituation 410), som vist i
skitsen. Denne type uheld er i 1979
detailanalyseret i Sekretariatet for Sik
kerhedsfremmende Vejforanstaltninger.
Konklusionen var dengang meget klar:
Praktisk taget alle uheldene kunne
forklares med, at den svingende bilist
enten helt overså den modkørende eller
fejlvurderede dennes afstand og hastig
hed. Det er netop disse forhold, som
brugen af kørelys menes at påvirke guns
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4
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-
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4
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7
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8
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57
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54

-32

-37 %
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9

50
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46

8

20 %

51

38

48

9

25 %

1.969 2.091

1.949

-142

-7 %

478

463

478

15

3 %

519

567

48

9 %

384

427

373

-54

-13 %

Flerparts: 1-6
Single: 0,7,9

582

Tabel 1: Uheld med biler i 1991, uden spirituspå virkede trafikanter

tigt, og derfor forekommer det sandsyn
ligt, at faldet i netop denne uheldssitua
tion kan henføres til brugen af kørelys.
At der tilsyneladende ikke er nogen
virkning i andre uheldssituationer, som
ligner hovedsituation 4, antages at hæn
ge samme med de specielle orienterings
vilkår der gør sig gældende, når man
skal bedømme afstand og hastighed for
en bil, som har retning lige imod én selv.
I Handlingspianen anbefalede man, at
det samtidig med indførelsen af kørelys
skulle gøres obligatorisk med en ekstra,
højtsiddende, stoplygte. Baggrunden var,
at man mente, at de konstant tændte baglygter ville formindske synligheden af
stoplygterne, og dermed give en øget
risiko for bagendekollisioner.
Bagendekollisioner registreres under
hovedsituation 1 og 3, og i tabel 1 ses
det, at antallet af uheld i dagslys i hovedsituation i stort set er uændret efter ind
førelsen af kørelys og, at uheldene i
hovedsituation 3 er steget med omkring
7 procent. I begge tilfælde er der tale om
en større stigning i mørke. Derfor må det
antages, at antallet af bagendekollisioner
ikke er steget som en følge af indførelsen
af kørelys.
Konklusionen på ovenstående er, at for
uheld mellem to biler, uden spiri
tuspåvirkede førere, er kørelysets effekt
begrænset til hovedsituation 4 - sving
ning foran modkørende. Effekten udgør
en årlig reduktion på 125 uheld med per
sonskade.
Spiritusuheld
For spiritusuheld er der alene set på sing
le- og flerpartsuheld. For begge grupper,
og både i dagslys og mørke, findes der
fald på mellem 17 og 20 procent, efter
indførelsen af kørelys. Da flerpartsuheld
i dagslys ikke skiller sig ud fra de øvrige
grupper, kan der ikke påvises nogen
virkning af kørelyset på spiritusuheld.
Resultatet er imidlertid interessant,
idet der kan påvises markante fald i spi
ritusuheldene, på samme tidspunkt som
kørelyset blev indført. Dette tidspunkt er
nogenlunde sammenfaldende med en
intensivering af indsatsen mod spiritusog promillekørsel, og undersøgelsen
synes altså at bekræfte, at indsatsen har
haft en betydelig virkning.
Spiritusuheldene er, i modsætning til
de øvrige uheld, domineret af sing
leuheld, og for denne type uheld er det
fundne fald signifikant på 5 procents
niveau, både i dagslys og mørke. For alle
spiritusuheld i gruppen er der beregnet
en årlig nedgang i uheldene på godt 200.
Uheld mellem bil og cykel
For uheld mellem bil og cykel er der i
sagens natur alene set på flerpartsuheld.
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Uheldssituationerne er analyseret hver
for sig, men i det følgende diskuteres
ændringerne i uheldssituationerne under
et.
Uheld mellem bil og cykel har ikke
kunnet beskrives tilfredsstillende med
den tidligere beskrevne model. For den
ne type uheld er biltrafik-indekset derfor
tilføjet som en ekstra parameter til
modellen, således at uheldsudviklingen
her beskives med en trend over tiden, et
niveau for hvert af de fire kvartaler, en
påvirkning fra trafikarbejdet og mulig
hed for ændring ved indførelsen af kørelys.
Uheld uden spirituspåvirkede trafikanter

Mfirke

Dagslys og tusmørke
Beregnet

Ændring

Uheld

Beregnet

Ændring

Hoved-

Uheld

situation

1991

uden

med

163

176

169

-7

-4 %

31

36

35

-l

-2 %

22%

14

12

17

5

41 %

34

26

35

9

33 %

-

i

antal

pct.

1991 uden

med antal

pct.

2

60

51

62

11

3

316

336

328

-8

-2 %

f
4

4

222

223

221

-l

-l %

54

29

55

26

87%

5

271

299

299

-l

0%

48

64

47

-16

-26%

—*‘

6

376

388

367

-21

-5 %

80

51

75

23

45 %

1-6 1.408 1.473 1.447

-27

-2 %

261

218

263

45

21 %

Flerparta:

Tabel 2: Uheld mellem bil og cykel i 1991, uden spirituspåvirkede trafikanter.

I tabel 2 er de beregnede ændringer af

uheldstallene m.v. vist.
I dagslys bestemmes der meget små
ændringer af uheldstallene, efter ind
førelsen af kørelys en sum af ændrin
gerne for de enkelte hovedsituationer
viser et fald på knap 2 procent, og der er
naturligvis ikke tale om signifikante
ændringer.
-

I mørke bestemmes der en stigning på
godt 20 procent, når der summeres over
hovedsituationerne.
På denne baggrund kan der ikke påvi
ses en egentlig effekt af kørelyset; men
forskellen mellem udviklingen i dagslys
og mørke tyder på, at der trods alt har
været en mindre, positiv, virkning af

kørelyset. Denne antagelse bestyrkes af,
at der ikke umiddelbart kan peges på
andre forhold, som kan forklare, at uhel
dene i mørke skulle have udviklet sig
specielt negativt. Den anvendte metode
gør det ikke muligt at sætte tal på den
formodede virkning.

-HOLDER ALLE TRAFIKANTER PÅ RET VEJ

Forlang vor broci
ure tilsendt:
1

RING PA: 62501016

-NES FANDT VEJEN JORDEN RUNDT.

LKF GØR DEN TRAFIKSIKKER!
VEJMARKERI NG
A/S LANGELANDS KEMISKE FABRIKER
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Spiritusuheld
Spiritusuheldene med cyklister udviser
samme mønster som de øvrige cyklist
uheld et beskedent fald i dagslys, og en
stigning i mørke. Stigningen i mørke er
på godt 6 procent, og altså noget lavere
end for de øvrige cyklistuheld i mørke.
Der er registreret omkring 100 spiri
tusuheld mellem en bil og en cykel i
1991, så beregningerne er baseret på små
tal, og resultaterne er naturligvis ikke
signifikante.
Uheld mellem fodgænger og bil
11991 blev der registreret omkring 1075
uheld mellem fodgænger og bil, heraf
knap 700 i dagslys.
Både for uheld i dagslys og i mørke er
der bestemt en stigning på godt 12 pro
cent efter indførelsen af kørelys, og
resultatet er det samme for spiritusuheld.
Da der ikke kan peges på forhold, som
har påvirket uheldsrisikoen i mørke
særligt negativt vurderes det, at den
fundne stigning ikke kan henføres til
indførelsen af kørelys; men det må også
konstateres, at der ikke kan ses nogen
tegn på en positiv virkning.
Stigningen, som kommer efter en
årrække med faldende uheidstal for fod
gængere, svarer til ca 120 fodgæn
geruheld mere om året. Det ligger uden
for rammerne af undersøgelsen af køre
lysets virkning at forsøge at belyse den
negative udvikling for denne trafikant
gruppe.
Uheld med motorcykler
Uheld, hvor der har været involveret
mindst én motorcykel, er analyseret
separat, idet motorcykler allerede fra
1977 har skullet føres med nærlys i dag
timerne. I undersøgelsen er der, pga. de
relativt små uheldstal, ikke opdelt efter
modparter i uheldene. Uheldene er
opdelt i flerparts- og singleuheld.
I mørke bestemmes der fald af forskel
lig størrelse i alle situationer, og i dag
slys bestemmes der fald af mindre
omfang for singleuheldene. Dette gælder
både for spiritus- og ikke-spiritusuheld.
For flerpartsuheld i dagslys (den gruppe
af uheld, som kan påvirkes af kørelyset)
bestemmes derimod mindre stigninger
efter indførelsen af kørelys (1 procent
for ikke-spiritusuheld, og 4 procent for
spiritusuheld). Ingen af de fundne
ændringer er signifikante på 5 procentsniveau.
Tallene giver ikke anledning til at
postulere en egentlig negativ effekt på
uheld med motorcykler; men at de påvirkelige uheld er de eneste, som ikke
har en positiv udvikling, tyder på, at der
har været en vis negativ virkning af
kørelyset på uheld med motorcykler. Det

er ikke muligt at sætte præcise tal på den
formodede negative virkning, men den
må antages at være mindre end den
formodede positive virkning på uheld
med cyklister, idet der er ca. 4,5 gange
så mange påvirkelige uheld med cykler
som med motorcykler.
Handlingsplanens målsætning
Et vigtigt element i evalueringen af
loven om kørelys har været at vurdere, i
hvor stort omfang handlingspianens mål
sætning er blevet opfyldt.
Det er tidligere nævnt, at man forven
tede en årlig nedgang i antallet af per
sonskader på 340. Et forsigtigt bud på
den samlede effekt er en årlig uheldsre
duktion på ca. 125. Den samlede effekt
stammer således alene fra nedgangen i
uheld mellem to biler i hovedsituation 4,
og det er altså ikke forsøgt at indregne
den formodede positive virkning på
uheld med cyklister, eller den formodede
negative virkning på uheld med motor
cykler. Når reduktionen på 125 uheld
betegnes som et forsigtigt bud skyldes
det, at faldet for uheld med cykler vurde
res som større end stigningen for uheld
med motorcykler.
Ud fra gennemsnittet af personskader i
uheld i hovedsituation 4 kan de 125
uheld omregnes til en årlig reduktion af
personskader på Ca. 175. Effekten af
kørelyset har således været godt halvde
len af handlingsplanens målsætning.
I handlingsplanen forudså man, at
brugen af kørelys ville øge risikoen for
bagendekollisioner, idet man mente, at
de tændte baglygter ville formindske
synligheden af stoplygterne. Under
søgelsen viser, at uheld mellem biler
med samme retning har været upåvirke
de af brugen af køre lys, og derfor må det
antages, at der ikke har været nogen
udpræget negativ virkning på bagende
kollisionerne.
I handlingsplanen forudså man også, at
brugen af kørelys ville øge uheldsrisiko
en for motorcyklister, idet denne trafi
kantgruppe ville miste deres hidtidige
særstilling som de eneste med krav om
brug af lys i dagtimerne. Undersøgelsen
synes at bekræfte, at denne negative
virkning har gjort sig gældende, men i
begrænset omfang.
Sammenligning med Norge og Sverige
Obligatorisk brug af kørelys er et
udpræget nordisk fænomen. Allerede i
slutningen af 70’erne blev kørelys obli
gatorisk i Sverige og Finland, i 1988 i
Norge og i 1990 fulgte Danmark altså
med.
Effektvurderingen er udført forskelligt
i de enkelte lande, men det er dog muligt
at lave en overslagsmæssig sammenlig

ning. Her er det valgt alene at sammen
ligne resultaterne fra Sverige, Norge og
Danmark.
Uheld mellem to biler
I Norge og Sverige er flerpartsuheld ana
lyseret under et, dog således at man i
Sverige har udskilt uheld mellem køre
tøjer med samme retning (før uheldet) og
i Norge uheld med bagendekollision. I
begge lande findes en effekt på omkring
10 procent på flerpartsuheldene. De dan
ske resultater kan sammenlignes med
dette, når man fra flerpartsuheldene
udskiller hovedsituation 1 og 3 (køre
tøjer med samme retning før uheldet). En
sum over de resterende hovedsituationer
med flerpartsuheld (2 og 4-6) viser et
fald på ca. 11 procent efter indførelsen af
kørelys. Der er altså god overensstem
melse mellem disse resultater, som må
betragtes som de vigtigste i analysen af
kørelysets effekt.
På uheld mellem køretøjer med samme
retning kan der i ingen af landene påvi
ses større ændringer, som kan henføres
til brugen af kørelyset.
Uheld mellem bil og cykel
I Norge har man ikke undersøgt uheld
med cyklister. I Sverige har man
undersøgt uheldene med tre forskellige
metoder, og fundet en “effekt” på mel
lem 5 og 21 procent, afhængigt af den
anvendte metode. I Danmark kan der
ikke påvises en effekt, men tilsyneladen
de har der været en beskeden positiv
påvirkning af uheld med cyklister.
Både de danske og svenske resultater
viser altså en vis positiv betydning af
kørelyset for uheld med cyklister.
Uheld ,nellem bil og fodgænger
I Sverige er også uheld med fodgængere
undersøgt med tre forskellige metoder,
og resultatet er en effekt på mellem i og
17 procent. I Norge finder man en ubety
delig stigning. I Danmark ser uheld med
fodgængere ud til at være upåvirkede af
kørelyset.
Da ingen af undersøgelserne viser sig
nifikante ændringer for uheld med fod
gængere er det nærliggende at antage, at
kørelysets betydning for denne trafikant
gruppe er stærkt begrænset.
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Mini sten el le
afgørelser

Trafikininisteriets brev af 28. januar
1993
(j.nr. 92-5113-vll-056) om
fjernelse af beplantning ved lednings
arbej der.
I brev at 25. september 1992 har De
rejst pørgsmålet om vejbestyrelsens sik
ring af ledningsejeres frie adgang til led
ningsarbejder i offentlige veje tæt ved
skel.
Henvendelsen har været forelagt
Kommunernes Landsforening, der i brev
af 15. januar 1993 har givet udtryk for, at
det bør fastslås, at vejlovens 103, stk.
2, giver hjemmel til at kræve beplantning
klippet ind til skel, når beplantningen
vokser ud på vejarealet, også når
begrundelsen er adgang til ledninger.
Ministeriet kan oplyse, at bestemmel
sen i vejlovens § 103, stk. 2, oprindeligt
stod i færdselsloven. Formålet med
bestemmelsen har således oprindeligt
alene været hensynet til færdslen. Med
bestemmelsens overførsel til vej loven
blev den udvidet til også at omfatte hen
synet til vejenes istandsættelse.
På denne baggrund er det ministeriets
opfattelse, at der ved anvendelse af
bestemmelsen næppe kan varetages
andre end de i loven nævnte hensyn.
Bestemmelsen kan derfor ikke finde
anvendelse alene af hensynet til led
ningsarbej der på vej areal.
Det
er
endvidere
ministeriets
opfattelse, at lovens § 102 og § 111 hel
ler ikke indeholder fornøden hjemmel til
at kræve beplantning fjernet af hensyn til
arbejder på ledninger.

tute of Transport Economics (TØJ),
Norge. Ikke publiceret.
5) Færdselssikkerhedspolitisk handlings
plan. Betænkning afgivet af Færd
seissikkerhedskommissionen. Betænk
ning nr. 1157, 1988.
6) Færdselssikkerhedspolitisk redegørel
se, 2. del. Afgivet af et embedsmand
sudvalg under regeringsudvalget om
børn i trafikken. Betænkning nr.
1008, 1984.
7) Hansen, Lars Klit: Effekten af påbudt

kørelys. Foreløbig vurdering. Rådet
for Trafiksikkerhedsforskning, 1992.
8) Helmers, Gabriel: Daytime Running
Lights A potent traffic safety mea
sure? Statens väg- och trafikinstitut
(VTI), Rapport nr. 333A, Sverige
1988.
9) Venstresvingsuheld, 410. Hovedrap
port. Sekretariatet for Sikkerhed
Vejforanstaltninger,
sfremmende
1979.

Vejbestyrelsen må derfor som ejer af
andre ejendomme kræver beplantningen
fjernet ud fra almindelige naboretlige
grundsætninger.
Ministeriet har noteret sig, at Kom
munernes Landsforening mener, at der er
behov for, at bestemmelsen i vejlovens §
103, stk. 2, også skal gælde i forbindelse
med ledningsarbej der. Ministeriet vil
søge bestemmelsen ændret, når det på ny
bliver aktuelt med ændringer i vejloven.

Ministeriet kan oplyse, at private fællesveje/stier beliggende i områder omfattet
af bestemmelserne i lovens afsnit III kun
kan nedlægges efter bestemmelserne i
privatvejslovens kap. 9.
Bestemmelsen svarer således til
bestemmelserne i lovens § 23 og 24
samt § 41, hvorefter udlæg og anlæg af
private fællesveje skal godkendes af
vej myndigheden.
Loven bygger således på det princip,
at private aftaler eller andre privatretlige
dispositioner, der medfører udlæg, anlæg
eller nedlæggelse af private fællesveje/
stier kun kan gennemføres, når vejmyn
digheden med hjemmel i førnævnte
bestemmelser har godkendt dispositio
nerne.
Vejbestyrelsen kan ved sin stillingta
gen til en anmodning om nedlæggelse af
en privat fællesvej/sti dels tage hensyn
til vejejerens og de vejberettigedes inte
resse i henholdsvis at nedlægge eller
bevare vejen/stien, dels til vejens almin
delige betydning som led i et områdes
samlede vej- og stisystem.
Det er i den forbindelse op til
vejmyndigheden selv at skønne, hvilken
vægt der skal lægges på, hvor lang/kort
tid vejen/stien har været benyttet af de
vejberettigede eller været af betydning
for det samlede vej- og stisystem.
Som konsekvens af ovenstående er
stien med retter optaget på kommunens
vejfortegnelse indtil en eventuel ned
læggelse er gennemført efter reglerne i
lovens kap. 9.

D
—

Trafikministeriets brev af 4. februar
1993 (j.nr. 91-5133-v08-030) om
ophævelse af vejret i forhold til ned
læggelse af privat fællesvej.
I brev af 21. januar 1993 har De
anmodet ministeriet om en udtalelse ved
rørende nedlæggelse af en privat fællessti over ejendommen matr. nr. 31 am,
Elkenøre by.
Spørgsmålet om afspærring af stien
har tidligere været forelagt ministeriet af
politimesteren i Nykøbing F. og ejerens
advokat. I forbindelse hermed blev det
bl.a. oplyst, at der på ejendommen er
tinglyst vejret til stien for ejeren af ejen
dommen matr.nr. 31 mc smst.
De har oplyst, at ejeren af matr.nr. 31
am nu har købt mart.nr. 31 mc og aflyst
den pågældende deklaration. Ejerens
advokat har meddelt kommunen, at stien
nu vil blive nedlagt.
På den baggrund har de stillet følgen
de spørgsmål:
1) Opfylder stien fortsat betingelserne
for registrering i kommunens register
over private fællesveje.
2) Skal en eventuel nedlæggelse af stien
gennemføres efter privatlovens kap. 9.
3) Kan nedlæggelse nægtes, hvis flere
lodsejere gennem længere tid har
benyttet stien.

-
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Sort tale
fra betonindustrien

Ved en teknisk fejl var dele af dette indlæg
faldet ud i martsnummeret, vi beklager. Red

DEBAT

I februarnummeret af Dansk Vejtidsskrift
tager civilingeniør Ib Vinding magien til
hjælp og forsøger at lave en genbrugs
cirkel om til en spiral. I hvert fald når det
gælder genbrugen af asfalt.
I en debatartikel under overskriften
‘Genbrug af asfalt giver kun en stakket
varme” konstaterer Ib Vinding, at lagre
ne af gammel asfalt til genbrug har været
konstante i en årrække 3/4 mio. tons
og argumenterer for, at de vil vokse,
nærmest uendeligt som en spiral “Vi
udlægger en fremtidig forøgelse af hunkerne (af gammel asfalt), hver gang vi
lægger ny asfalt i en belægning”!
I Asfaltindustrien har vi stor sympati
for visioner, men med de mange fejlagti
ge og stærkt misvisende budskaber, som
cementindustrien udsender i denne tid,
må der være noget galt med den glaskug
le, som de betjener sig af.
En telefonopringning til Asfaltindu
striens Hus kunne have givet Ib Vinding
de korrekte facts om 10 års genbrug af
gammel asfalt, nemlig
-

-

-

-

-

-

-

At Jørgen b Cour
direktør i Asfaltindustrien

at der i tiåret fra 1983 til 1992 er genbrugt 2,2 mio. tons gammel asfalt.
at dette svarer til ca. 6% af den sam
lede asfaltproduktion i perioden.
at en meget stor del heraf stammer
fra de mange opgravninger i forbin
delse med naturgasarbejderne i perio
dens begyndelse og
at lagrene af netop denne årsag top
pede midt i perioden med 6-700.000
tons for sidenhen at blive reduceret.
Pr. 1. januar 1993 andrager de ialt ca.
470.000.

Ib Vinding’s råd er: “Hvis vi skal af
med de store lagre af asfalt på kontrolle
rede pladser, bliver vi derfor nødt til at
begrænse tilførelsen af brokker ved at
begrænse udlægningen af ny asfalt til en
sådan mængde, at den kan genbruges
efter sin levetid som vej, når de store
bunker er bragt til et niveau, der er
fornuftigt som stødpudelagre. Begræns
ningen skal naturligvis ske på et økono
misk forsvarligt grundlag, d.v.s. på

Til “Sort tale
fra betonindustrien”
Det har åbenbart irriteret asfaltindu
strien, at jeg i et debatindlæg påpeger,
hvordan genbrug af gamle brokker
giver asfalt en uhensigtsmæssig kon
kurrencefordel over for beton.
Jørgen la Cours modindlæg blev
stærkt barberet i marts-nummeret af
Dansk Vejtidsskrift, men det skulle
komme i sin helhed i dette nummer.
Og da det til overflod også er bragt i
“Asfalt” og i “Licitationen”, kan jeg
kommentere det.
Det virker, som om la Cour har
været meget vred, da han skrev sit
indlæg, så vred at han ikke kunne
citere korrekt. Men mon ikke hans
citatfusk blot er citatsjusk. Jeg tror
heller ikke, det er med vilje, at la
Cour følger Piet Heins råd om at på-

belægninger, hvor der findes et fornuftigt
alternativt materiale som f.eks. beton”.
Det er helt utroligt, hvad der kan kom
me ud af en glaskugle!
Det rigtige svar er selvfølgelig, at den
ophobede mængde af gammel asfalt,
som især skyldes naturgasarbejderne,
skal genbruges, Hvis dette kan ske i for
bindelse med en øget indsats fra vejmyn
dighedernes side ved at forstærke den
svage del af vejnettet, vil det selvfølgelig
gå hurtigere end ellers. Men lagrene vil
mindskes ikke øges.
Betonindustrien kan ikke søge sine
problemer med manglende konkurrenceevne løst ved sort magi, og ved krav om
særlige hensyn i vejvæsenernes udbuds
betingelser. Det ville være en klog hand
ling fra cementindustrien at indse det
fornuftige i at leve med virkeligheden,
som den er i stedet for at forsøge at
lave om på den!
-

-

At civilingeniør
Ib Vinding,
Aalborg Portiand

dutte modparten et standpunkt, hvis van
vid alle kan forstå. Selvfølgelig er der
ingen, der tror, at lagrene af asfaltbrok
ker vil ‘vokse, nærmest uendeligt som
en spiral.” Mon ikke det blot er la Cours
vrede, der har forhindret ham i at læse
min korte artikel.
Til gengæld har la Cour meget venligt
mere end antydet, at jeg kunne ringe og
få oplysning om en del facts, som ikke
har meget med sagen at gøre, og den
relevante oplysning om størrelsen og
variationen af lagrene af asfaltbrokker i
en 10-års periode. Det blev desværre kun
til mængden af asfaltbrokker ved årsskif
terne, altså kort efter at asfaltsæsonen er
sluttet, og ingen tal for mængden af
brokker, når lagrene er størst. Og der var
kun tal for de seneste fem årsskifter:
-

1988/-89:
1989/-90:
1990/-91:
199 1/-92:
1992/- 93

643.000
666.000
522.000
450.000
469.000

ton
ton
ton
ton
ton.

Jeg beklager, at jeg i min uvidenhed
har beskrevet lagrene som ca. 3/4
mio. ton, når de nu ser ud til at stabili
sere sig på knap 1/2 mio. ton. Heldig
vis ændrer denne fejl intet ved kon
klusionerne i min artikel, og jeg kan
glæde mig over, at asfaltindustrien
synes at dele mit håb om at se asfalt
brokker blive brugt på en sådan måde,
at lagrene bliver mindre.
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Sikkerhedseffekt efter
5års brug

Af Lene Herrstedt og
Michael Aakjer Nielsen,
Vejdirektoratets
Trafikf orskningsaf deling,
Vejdatalaboratoriet

Vejdirektoratets forsøg med fartdæmpning af gennemfartsveje i Vinderup, Skærbæk og
Ugerløse har i alle tre forsøgsbyer medført en reduktion i antallet af personskadeuheld.

uheld før ombygning med det forventede
antal uheld efter ombygningen. Det
forventede antal uheld beregnes ud fra
antallet af uheld før ombygningen,
udviklingen i trafikarbejdet fra før til
efter på forsøgsstrækningen samt den
generelle udvikling i trafikuheld og tra
fikarbejde på 22 kontrolstrækninger.
Hovedtallene er vist i figur 1 hvoraf
det fremgår at antallet af personskadeuheld er faldet i alle tre byer.
Metode og resultater er beskrevet i notat
2/1993 fra Vejdatalaboratoriet.

De tre byer
I midten af firserne gennemførte Vejdi
rektoratet et forsøg med fartdæmpning af
hovedlandeveje gennem de tre byer: Vin
derup i Ringkøbing Amtskommune,
Skærbæk i Sønderjyllands Amtskom
mune og Ugerløse i Vestsjællands
Amtskommune. Formålet var at belyse
effekten af Miljøprioriteret gennemfart
ved forsøg i fuld skala. De tre byer blev
ombygget i perioden fra 1984 til 1986.
EMIL
I et omfattende evalueringsprojekt kaldet
EMIL blev effekterne målt og beskrevet
i en rapportserie publiceret af Vejdirekto
ratet. Hovedresultaterne er tidligere
beskrevet i Dansk Vejtidsskrift nr 11990. I EMIL-undersøgelsen indgik en
vurdering af den sikkerhedsmæssige
effekt efter de første tre års brug. Resul
taterne af denne første effektundersøgel
se var gennemgående positive.

Vinderup
I Vinderup blev hastighedsgrænsen ænd
ret fra 60 km/t til 40 km/t med ombyg
ningen til miljøprioriteret gennemfart.
Det samlede antal uheld blev reduceret
med 41 % fra de forventede 22 til 13
uheld. Personskadeuheldene er reduceret
signifikant med 67 %.
Det er især antallet af biluheld, der er
faldet. Antallet af uheld med cyklister og
knallertkørere er næsten uændret, mens
antallet af fodgængeruheld er mindre end
forventet. Da antallet af lette trafikanter
ifølge EMIL-registreringerne er steget
efter ombygningen, må det betyde, at de
lette trafikanters risiko er faldet.
I 4 ud af 13 politirapporterede.uheld i
efterperioden er der tale om biler, der
påkører heller/master. I det ene tilfælde
var føreren kraftigt påvirket af alkohol
-

Sikkerheden efter fem års brug
Trafikforskningsafde
Vejdirektoratets
ung på Vejdatalaboratoriet har nu fulgt
op på den sikkerhedsmæssige effekt efter
fem års brug af de fartdæmpede gennem
fartsveje. Effektvurderingen bygger på
en statistisk FØR-EFTER-analyse af
politirapporterede trafikuheld i en 5-årig
førperiode og en 5-årig efterperiode.
I analysen sammenholdes antallet af

og i et andet tilfælde har bilisten kørt
med meget høj hastighed. Alle 4 uheld er
uden personskade.
To af de 4 personskadeuheld i efterpe
rioden er eneuheld med cyklist/ knal
lertkører, der har ramt vejskilte, der står
uhensigtsmæssigt placeret mellem cykelsti og fortov på den delte sti.
Skærbæk
I Skærbæk blev hastighedsgrænsen ænd
ret fra 60 km/t til 50 km/t med ombyg
ningen til miljøprioriteret gennemfart.
Efter fem års brug er det samlede antal
uheld reduceret med 25
i forhold til
det forventede antal uheld. Antallet af
personskadeuheld er reduceret med 44
%.
Både før og efter ombygningen er der
en koncentration af uheld i det signalre
gulerede kryds midt på gennem
fartsstrækningen. For krydset alene, er
der ikke sket nogen ændring i uheldstal
let.
Men for den resterende del af gennem
fartsstrækningen er antallet af person
skadeuheld reduceret med 2/3 ligesom i
Vinderup og i Ugerløse.
Der er ikke ændret ret meget ved selve
krydset og signalet ved ombygningen.
Erfaringerne fra Skærbæk viser, at en
ombygning af en trafikvej til miljøpriori
teret gennemfart ikke nødvendigvis giver
en positiv afsmitning på sikkerheden i
-

SKÆRBÆK

VINDERUP

UGERLØSE

FØR

FORV.

EET.

DIFF

FØR

FORV.

EVT.

DIFF

FØR

Uheld i alt

24

22

13

-41%

20

28

21

-25%

5

6

10

-67%

Pers.skuheld

13

12

4

-67%

12

16

9

-44%

3

3

1

-67%

FORV. EVT.

Figur 1: Sikkerhedseffekten i de tre forsØgsbyer efter 5 års brug. Tallene i de 4 kolonner angiver:
-Antal uheld før ombygning (FØR)
Forventet antal uheld efter ombygning (FORV,)
Antal uheld efter ombygning (EFT)
Procenivise forskel mellem rapporteret antal uheld efter og det forventede antal uheld efter ombygning (DIFF,)
-

-

-

DIFF
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signalregulerede kryds, medmindre der
samtidigt gennemføres foranstaltninger
der specielt er rettet mod de geometriske
og signaltekniske problemer i krydset.
Antallet af uheld med lette trafikanter
er stort set uændret. Da antallet af lette
trafikanter ifølge EMIL-registreringerne
er steget efter ombygningen i Skærbæk,
må det også her betyde, at risikoen for de
lette trafikanter alt i alt er blevet mindre.
I 4 tilfælde ud af de rapporterede 21
uheld i efterperioden er der tale om biler
der har påkørt helleanlæg. I et af uhelde
ne var bilisten påvirket af alkohol. Alle 4
uheld af denne type er uden personskade.
Ugerløse
I Ugerløse blev hastighedsgrænsen ænd
ret fra 60 km/t til 40 km/t ved ombyg
ning til miljøprioriteret gennemfart.
Antallet af personskadeuheld er faldet.
Det samlede antal uheld er steget.Stig
ningen i antallet af uheld skyldes et
større antal af eneuheld med biler.
I 5 uheld ud af de registrerede 10
uheld i efterperioden er der tale om biler,
der har påkørt heller/master. De er alle
sket i mørke. I 3 ud af de 5 uheld har
føreren været påvirket af alkohol og i et
af uheldene har en tilsyneladende ædru
bilist kørt med en meget høj hastighed.
Alle 5 uheld er uden personskade.
-

Figur 2: I Vinderup er personskadeuheldene reduceret til 1/3.
(Foto: Lene Herrstedt).

Konklusion
Ombygningen til miljøprioriteret gen
nemfart i Vinderup, Skærbæk og Ugerløse har i alle tre byer medført en reduk
tion i antallet af personskadeuheld.
Efter ombygningerne er antallet af
personskadeuheld i Vinderup og Ugerløse reduceret til 1/3 og i Skærbæk er
personskadeuheldene næsten halveret.
Det er sket på trods af en stigning i antal
let af lette trafikanter på langs og på
tværs af vejene.

Figur 3: I Skærbæk er personskadeuheldene næsten halveret.
(Foto: Lene Herrstedt).
7

‘1

Litteratur
1) Erfaringerne fra Vejdirektoratets for
søg med miljøprioriteret gennemfart i
tre forsøgsbyer, Dansk Vejdtidsskrift
nr. 1/1990, Lene Herrstedt
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2) Trafiksikkerhed i Vinderup og Skær
bæk, Dansk Vejtidsskrift nr. 6/7 1990,
Jacob Høj og Else Jørgensen
3) Effekt af miljøprioriteret gennemfart
trafiksikkerhed, Notat 2/1993, Vejda
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-

Figur 4: I UgerlØse er personskadeuheldene reduceret til 1/3.
(Foto: Lene Herrstedt,).
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Alternativ
vejvedligeholdelse

At driftsingeniør Jens Østergård.
Holbæk kommune
og salgsingeniør
Frands Jørgensen,
Marius Pedersen, Ferritslev

Ved at anvende overfladebehandling kan vedligeholdelsesmidlerne strækkes,

Gennem flere år har man talt og skrevet
om nedskæringer af midler til vejvedli
geholdelse trods stigende trafik og der
med øget nedslidning af vejene.
De bevilligede penge skal derfor
bruges med omtanke.
Flere rådgivere reklamerer med fine
PM-systemer, bæreevnemålinger m.v.,
hvorved man bliver gjort bekendt med,
hvor galt det står til!
Holbæk Kommune har i samarbejde
med A/S Marius Pedersen måttet anven
de den gamle kendte visuelle metode
ud at se på vejene, få et tilbud/repara
tionsforslag, som ikke må overstige det
beløb, der er blevet tilbage efter flere
budgetreduktioner. Ofte er der kun pen
ge til en partiel OB (POB)
og den
opskrift har Holbæk kommune desværre
været nødsaget til at bruge de sidste
mange år
dog på enkelte veje med
fulddækkende OB.
Selv om denne opskrift kun er en
“lappemetode”, har resultatet været be
mærkelsesværdigt godt...

Ved normal vedligeholdelsespolitik
bør 10% af vejnettet forsynes med nyt
slidlag hvert år.
Man gennemkører forskellige vej stræk
ninger, som alle partielt er revne og kra
kelerede og udvælger i alt 20 lb km,
svarende til (20 km x 5 m) Ca. 100.000
2 og står nu over for 3 alternativer.
m
Alt. 1.: Heldækkende pulverasfaltslid
lag. PA incl, lidt opretning, samt regule
ring af dæksler og riste.
-

-

-

Heldækkende overfladebe
Alt. 2.:
handling, OB incl, lidt opretning.
-

Prisen for de 3 alternativer vist i figur 2.
Vi valgte POB for at kunne udskyde
investeringen i et fulddækkende slidlag
så længe som muligt.
Valget blev foretaget ud fra følgende
regnestykke, hvor vi først beregnede de
gennemsnitlige årlige omkostninger,
som vist i figur 3.
Herefter er det en smal sag, via forskel
len i de gennemsnitlige årlige omkost
ninger at beregne den opnåede besparel
se ved udskydelsen af et fulddækkende
slidlag. Besparelsen fremgår af figur 4,
hvor såvel besparelsen pr. år som den

Partiel overfladebehandling,
Alt. 3.:
POB på f.eks. 5% af arealet.

KR

år

PA

4.000.000

10

569510

1.500.000

10

213566

-

Kr/år

ALT.

2
Kr/m

KR

OB

PA

40,00

4.000.000

POB

92.500

i

975

OB

15,00

1.500.000

POB

92.500

2

51161

POB

18,50

92.500

POB

92.500

3

35247

-

Vejnettet
Holbæk Kommune har 242 km vej, her
af ca 80 km i byområder med kan tsten.

Figur 2. Prisen for 3 alternative løsnin
2
ger på vedligeholdelse af 100.000 ni
kØrebane.
Udskydelse af OB:

POB Kr/år

BESP/år

nI&BESP

i i år

213.566

98.975

114.591

114.591

i 2 år

213.566

51.161

162.405

336.179

i 3 år

213.566

35.247

178.319

573.278

PA Kr/år

POB Kr/år

BESP/år

akk.BESP

i i år

569.510

98.975

470.535

470.545

i 2 år

569,510

i

51.161

518.349

1.072.982

i 3 år

569.510

i

35.247

534.263

1.717.601

Udskydelse af PA:

Figur 1. Gammel asfaltbelægning og
POB-belægning i nærbillede.
1-2 år efter POB er den gamle belæg
ning revnet, hvor der ikke er POB.

OB Kr/år

Figur 3. De gennemsnitlige årlige
omkostninger for henholdsvis PA, OB og
POB ,ned 1, 2 eller 3 års levetid.

i

Figur 4. De opnåede besparelser, pr. år og akkumuleret, ved udskydelse affl4lddækkende slidlag. Der er regnet med en årlig rentesats på 7%.
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Figur 5. Uglerupvej med gammel asfairbelægning, og hvor de revnede områder er
forsynet med POB.

Figur 6. Typisk kommunevej, som senere er blevet udvidet i begge sider.
Da gammel og ny belægning ikke kan arbejde sammen, opstår der revner i og
omkring sideudvidelsen, idet der oftest mangler sidestøtte, eftersom rabatarealet er
blevet veja real. OB-belægningen har lukket revnerne.

Figur 8. Ved opgravninger på tværs af
vejen opstår der ofte revnedannelser i
den gamle belægning uden for det
opgravede areal.
Derfor må OB-belægningen udføres
mindst 30 cm længere på hver side af
opgravningen.
akkumulerede besparelse efter 1, 2 eller
3 år er vist.
Der er i eksemplerne set bort fra lapning
af evt, fremkomne slaghuller i perioden.
Grundlæggende driftsøkonomiske teorier
siger, at billigste ALTERNATIV skal
anvendes, så længe det er praktisk
muligt og teknisk forsvarligt.
POB udføres oftest på gamle slidte
asfaltbelægninger, som dermed indtager
en farve svarende til det anvendte stenmateriale i asfaltbelægningen. Da OBbelægningen udføres i mange forskellige
farver, er det næsten altid muligt at til
passe POB-belægningen til eksisterende
belægningsfarve.
I andre kommuner er POB brugt som
slidlag oven på gasgravninger, skudhul
ler m.m. dog udført 10-20 cm ud over
det opgravede og retablerede areal, såle
des at de revner, som ofte opstår her bli
ver effektivt forseglet.
-

Råd til forstærkning
POB anvendes i dag på alle typer veje og
bygader med vidt forskelligt under
lag/bæreevne og trafikbelastning, idet
dosering af bitumen og valg af stenstørrelse afpasses efter de givne forhold.
Totalt set medfører anvendelse af POB
også, at man kommer over flere veje, og
det evt, sparede beløb giver mulighed
for, at en eller flere veje kan forsynes
med en forstærkningsbelægning.
Der er ved alle beregninger anvendt en
årlig rente på 7%.

-

Figur 7. POB ved en gasgravning. Ved de mange gasgravninger i bygader opnås en
effektiv forsegling i og omkring det opgravede areal ved anvendelse afPOB.
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Effekt cif signalanlæg
for skolepatrulje

Af civilingeniør
Troels Andersen og
afding. Ulla Engel,
Teknisk afdeling,
Odense kommune

Odense kommune har foretaget forsøg med blinkende signalanlæg til markering af
skolepatrulje.

Status
Giersing Realskole er en privat grund
skole i Odense, beliggende på Nonne
bakken. Vejen er en trafikvej i centrum
med en årsdøgntrafik på 5.300 køretøjer.
23% kører over de tilladte 50 km/t og
gennemsnitshastigheden er 45 km/t.
Skolen har igennem flere år haft et
krydsningsproblem, når skolens elever
skulle krydse vejen ved skolens udgang.
Tidligere er der lavet en fortovstunge,
men stadig skal eleverne krydse en 10 m
bred kØrebane.
Skolepatruljen er derfor i aktion alle
skoledage i perioderne: kl. 8.00-8.15, kl.
8.55-9.05, kl. 11.55-12.05 og kl. 12.50-

50 m vest for skolen
<30 30-40 >40 Ialt

Hastighed (km/t)
Ingen andre trafikanter i feltet

Før 18(12) 20(20) 36(42) 74
Efter 3(9) 14(14) 38(32) 55
Ialt
34
74 129
21

Kun fodgængere Før 5(3)
Efter 1(3)
i feltet
Ialt
6

1(3)
5(3)
6

4(4)
5(5)
9

10
11
21

Figur 1. Antal observerede bile,; forventede biler er

50 m øst for skolen
<30 30-40 >40 Ialt
49(46) 68(67)
24(27) 37(38)
105
73

4(8) 121
9(5) 70
13 191

11(13) 16(14)
7(9)
10(8)
23
21

1(1) 28
0(0) 17
1
45

allgit’et

i parentes.

Afvanding af danske baner
Hedeselskabet yder totalrådgivning inden for:
-

-

-

intern vejafvanding
ekstern vejafvanding

sparebassiner

-

-

-

retablering af bestående ledninger
vandløbsretslig sagsbehandling
miljøplantning langs veje

HEDESELSKABET

0

Miljøteknisk afdeling
Jegstrupvej 96 A
8361 Hasselager
Tlf. 86 28 61 66
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laveste grænse. Registreringerne blev
foretaget for biler, der kørte hen mod
skolen, i en afstand af 50 m i begge ret
ninger fra skolens udgang.
Registreringerne blev foretaget i en
uge før og efter etableringen, i alle perio
der, hvor der var skolepatrulje.
Ved hvert af de to målesteder blev
hastighedsintervallet for hver bil aflæst
af en observant. som samtidig noterede
hvilken en af følgende 3 situationer, der
var tale om:
Situation 1: Ingen andre trafikanter i fel
tet.
Situation 2: Kun fodgængere i feltet.
Situation 3: øvrige situationer i feltet.

0
cl,

0
o uc

13.00. Skolen har dog ikke fundet dette
tilstrækkeligt og har derfor i flere år
ønsket etableret yderligere foranstaltnin
ger. På grund af vejens status kan der
ikke som ved mange af byens øvrige
skoler etableres fysiske fartdæmpende
foranstaltninger.
Etablering
Derfor etablerede Teknisk afdeling i
efteråret 1992 et signalanlæg for skolepatrulje ved skolen. Efter gældende reg
ler blev der opsat en A22 tavle med gule
blinklys 50 m på hver side af skolens

udgang. Anlægget er kun i funktion sam
tidig med skolepatruljen. Den samlede
udgift for materiel og etablering var kr.
56.500,- excl. moms.
Hensigten var da at forstærke bili
sternes opmærksomhed og agtpågiven
hed, når skolepatruljen er i aktion. mdi
katoren skulle være bilernes hastighed,
som i givet fald kunne forventes at falde.
Hastighedsmålinger
Hastighederne blev målt som maskinelle
slangemålinger, grupperet indenfor hele
10 km/t intervaller og med 30 km/t som

Feltet var defineret som kørebanearea
let indenfor de to målesteder, altså i 100
meters længde.
Situation 3 er der i det følgende set
bort fra, da en hastighedsdæmpning her
vil kunne skyldes en blanding af flere
forskellige faktorer. De to målesteder er
ikke gjort op samlet, da de repræsenterer
to forskellige målesituationer. Bilerne
vest for skolen kører på en lige
strækning med frit udsyn til skolens
udgang. Bilerne øst for skolen kører ind i
et sving ved målestedet og har derfor
ikke frit udsyn til skolens udgang.
Resultaterne, der er vist i figur 1 er
opgjort i 3 intervaller: < 30 km/t, 30-40
km/t og> 40 km/t. Dette skyldes, at kun
få kørte over 50 km/t.
Resultaterne (de observerede) er sam
menholdt med de forventede, og der er
foretaget en ki
2 test, for at se om der er
tale om tilfældigheder. I benægtende fald
er der tale om en væsentlig ændring på
5% niveau.
I situationen med ingen andre trafikan
ter i feltet er der sket en væsentlig stig
ning i hastigheden af biltrafikken efter at
signalet er opsat, vel at mærke for køren
de fra øst. I de tre øvrige tilfælde kan der
ikke påvises nogen ændring.
Konklusion
Der kan ikke påvises en hastighedsdæm
pende effekt af skolesignalet. I situatio
nen med fritkørende biler fra vest er der
måske endda en hastighedsøgende
effekt, uden at dette dog kan forklares
nærmere.
Det skal dog nævnes, at bilisternes
opmærksomhed og agtpågivenhed godt
kan være styrket, uden at det medfører
lavere hastigheder.
Konklusionen for Odense kommune
er, at et signalanlæg for skolepatrulje
fremover ikke etableres før muligheden
for mere effektfulde tiltag er vurderet.
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Stigende interesse for
bytrafi kplanlægning
Miljøprojekterne
Ved et møde for nylig i Dansk Inge
niørforening blev der gjort rede for Mil
jøstyrelsens Transportkontors samarbejde
med en række byer om projekter til for
bedring af miljøforholdene omkring
byens trafik. Projektet har flere formål,
så som:
lokale, konkrete miljøforbedringer,
bevidstgørelse lokalt gennem plan
lægningsarbejdet og debatten,
incitament til kommunernes fremstil
ling af handlingsplaner til forbedring
af trafik og miljø,
forøgelse af vor generelle viden om
miljøforhold og om tiltag til forbed
ring.
-

-

kortlægning af miljøgener med relation
til trafik og forberedelse af en handlings
plan til imødegåelse af disse gener.
Da beløbsrammerne i Miljøministeriets
puljeordning ikke mindskes i de nærmest
kommende år, er det klart, at det er nu
der skal gøres en indsats, hvis en bykom
mune ønsker at forberede en kortlæg
ningsindsats, en handlingsplan og en
eventuel ansøgning til puljen for 1993
eller 1994.

-

-

Projekter som dette og flere andre, som
rummer puljeordninger (bl.a. Trafikmini
steriets puljer vedrørende kollektiv tra
fik), understreger behovet for en trafikplanlægning i bykommunerne. Et af de
punkter, som har spillet en væsentlig rol
le ved tildeling af midler, synes netop at
have været graden af kommunernes for
beredelse. For eksempel i form af

Kurser med relation til Trafik og Miljø
Det incitament, som Miljøministeriets
puljeordning betyder, synes allerede at
have fremkaldt en betydelig interesse.
Vej sektorens Efteruddannelse (VEJ-EU)
vil meget gerne bidrage til disse be
stræbelser, først og fremmest ved at gøre
opmærksom på kurser, som vil kunne
styrke kommunernes indsats, herunder
grundkurset “Trafikteknik” i juni, og
kurset “Byernes Trafikarealer’ i maj
måned. I august afholdes blandt andet
grundkurset “Trafikplanlægning”, og i
november kurserne “Bilen i bycentret” og
“Miljøtilpassede Trafikveje”. Endelig ud-

Soripletbe kæmpelse
endnu engang

Af civilingeniør
Jan Grubb Laursen
faglig konsulent for
Vejsektorens Efteruddannelse

bydes kurset ‘Trafikmiljø’ igen i foråret
1994.
En særlig vægt kan lægges på de to
grundkurser “Trafikteknik” indgang til
alt om tællinger, vejstrækninger, kryds,
signaler, trafikinformatik m.m., samt
“Trafikplanlægning” indgang til trafikprognoser og -modeller, miljøforhold,
trafikkens samfundsmæssige rolle, øko
nomiske vurderingsmetoder, samt plan
lægningen for de forskellige trafikarter.
Som noget helt nyt har tre parter i den
danske vej- og trafikverden slået sig sam
men om udarbejdelsen af et fælles
undervisningsmateriale: VEJ-EU, AUC
og DTH’s nye kompendier i Trafikteknik
og Trafikplanlægning (et initiativ, som en
eftertid måske vil sammenligne med den
nye bibeloversættelse!). Samarbejdet
åbner op for at alle tre undervisningsste
der fremover kan have et et hyppigt
ajourført sæt grundbøger, som også kan
gives en behandling og et udstyr, som det
enkelte lærested ville vige tilbage for at
investere i alene.
-

-

KOMMENTAR
At civilingeniør Ole Holmskov
og lektor Harry Lahrmann

I sidste nummer kommenterede Henrik Værø fra Vejdirektoratet en artikel i DV nr. 2-1993.
Her er en kommentar til kommentaren fra forfatterne til artiklen,
Efter at have læst Henrik Værøs kom
mentar til vores artikel om effekten af
sortpletbekæmpelse spørger man sig selv,
hvad mener Vejdirektoratet i grunden? I
kommentarens første del afvises vor kon
klusion med henvisning til, at den såkald
te regressionseffekt er overvurderet. I et
efterskrift til kommentaren vedgår Henrik
VærØ, at han har taget udgangspunkt i et
helt forkert procenttal for regressionsef
fekten, og han i øvrigt er enig i størrelsen
af den af os anvendte regressionseffekt.
Men så falder hele argumentationen i
kommentaren jo fra hinanden, og det

synes ubegribeligt, at Henrik Værø med
stor skråsikkerhed kan konkludere: “Vi
bliver selvfølgelig ved med at gennem
føre sortpletbekæmpelse, alt det vi kan”.
I al beskedenhed sætter vor artikel fak
tisk et stort spørgsmålstegn ved, om de
mange mill. kr. som Vejdirektoratet om
året bruger på sortpletbekæmpelse, fak
tisk forbedrer trafiksikkerheden. Under
alle omstændigheder påviser den, at de
skønsmæssige 25-30 mill. kr., der er brugt
til udbedring af de 99 lokaliteter i de tre
amter, ikke har sparet en eneste ulykke.
,

I artiklen ‘Er sortpletbekæmpelse
vejen frem” i D.V. nr. 2-1993 vises
det, at der på 99 sortpletlokaliteter på
hovedlandeveje og landeveje i tre
amter udbedret midt i 80’erne i en
treårig efterperiode skete 87 uheld/år
mod forventet 88 uheld/år, når der
tages hensyn til den generelle
uheldsudvikling og regressionseffekt,
og på den baggrund konkluderes det,
at uheldstallet ikke er reduceret.
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Sporkøring

Af Peter Andersen,
Vejdirektorafet og
Mikael Thau,
AIS Phønix Contractors

Sporkøringen af vore veje har i de sidste år udviklef sig i uheldig retning, hvorfor fremtidige
krav til vore vejbelægningsmaterialer i højere grad skal tage højde herfor.
Artiklen omhandler en beskrivelse af sporkøringsfænomenets udbredelse og omfang.
Hvorfor sporkøres vore veje, hvilke årsager og mekanismer er virksomme? I def følgende
præsenteres forslag til forbedringer og initiafiver for effektivt at løse problemafikken.
Samfundet har krav på en infrastruktur,
som effektivt og på et højt trafiksikkert
niveau kan afvikle dets transportbehov.
Aquaplaning i forbindelse med den tilta
gende sporkøring giver derfor grund til
bekymring, hvorfor tiltag for løsning af
dette problem er såre aktuelt.
Problematikken omkring sporkøring
kan hidrøre fra en utilstrækkelig bæreev
ne i befæstelsen eller sporkøringen kan
være koncentreret i de øverste lag af
vejens opbygning, forårsaget af en util
strækkelig stabilitet i de anvendte
asfaltmaterialer.
Hvad er sporkøring?
Det første spørgsmål, der melder sig er,
hvornår sporkøring bliver et problem?
Det bliver det, når der er risiko for aqu
aplaning.
Ifølge Vejreglerne skal problemet
tages alvorligt, når sporkøringen er 20
mm. Det er dog vor opfattelse, at også en
mindre sporkøring kan give anledning til
bekymring. Problemer med vand i spore
ne er afhængig af vejens længde- og
tværfald på den sporkørte strækning.
Ofte opstår allerede problemer ved en
sporkøring på 10-12 mm, under uheldige
omstændigheder endog ved værdier helt
ned til 7-8 mm.

Vejdirektoratet har derfor i de seneste
år i udbudsmaterialet for varmblandet
asfalt skærpet kravene til sporkøring.
Inden for garantiperioden bør sporkøring
ikke forekomme i en sådan dybde, at der
er risiko for aqua-planing, og spordyb
den må intet sted overskride 10 mm målt
med en 2 m lang retskede.
Sporkøringsmålinger
I 1987 blev de første systematiske
sporkøringsmålinger foretaget med den
svenske RST-målebil. Alle motorveje
samt hovedlandeveje og landeveje i Ribe
amt blev målt, i alt ca. 2200 km. Resulta
terne viste, at ca. 5% af motorvejsnettet
havde en sporkøring >10 mm.
I 1989 blev med samme målebil fore
taget ca. 8200 km målinger, omfattende
alle motor- og hovedlandeveje, ekskl.
Bornholm, samt landeveje i 6 amter.
Igen viste det sig, at ca. 5% af såvel
motorveje som det øvrige målte vejnet
havde en sporkøring større end 10 mm.
Det er her vigtigt at notere sig, at de fle
ste motorvejsstrækninger med sporkø
ring >10 mm i 1987 var repareret eller
udskiftet i 1989. De mest anvendte repa
rationsmetoder har været opfyldning af
sporene med koldasfalt, remix samt
planfræsning.

Motorveje

Et andet resultat af 1989-målingerne
var, at over 40% af mortorvejsstræknin
gerne med sporkøring >10 mm havde et
slidlag, der højst var 5 år gammelt. For
en stor dels vedkommende var der tale
om ABS-slidlag.
I 1991 og 1992 blev godt 2/3 af motor
vejene samt hovedlandevejsnettet målt
med profilografen. Resultaterne heraf er
vist i fig. 1.
Opmærksomheden henledes på, at
målinger foretaget med profilografen og
den svenske RST-målebil ikke er fuldt
sammenlignelige, da der måles på 2 for
skellige måder.
På det øvrige vejnet er sporkøringssi
tuationen ikke lige så velbeskrevet.
Generelt må vi erkende, at en god andel
af vort landevejsnet samt større kom
muneveje bærer tegn på sporkøring, hvor
specielt deformationer i vejbefæstelsens
kantområde, forårsaget af svigt i de ubu
ndne lag, giver den typiske spordannelse
ved højre hjulspor.
Mange bygader og vejanlæg med
stærkt kanaliseret eller vridende trafik
findes ligeledes ofte med betydelige
deformationer.
Årsager til sporkøring
En vægtig årsag er vækst i trafikudvik

øvrige hovedlandeve je
mm
10—20

min
>20

mm
0—5

mm
5—10

1991

64,7%

32,4%

2,9%

0,0%

1992

48,5%

45,0%

6,4%

0,1%

mm
0—5

man
5—10

mm
10—20

mm
>20

1991

52,4%

40,4%

7,0%

0,2%

1992

53,9%

36,9%

9,0%

0,2%

Fig. 1. Motorvejenes og hovedlandevejsnettets sporkØring 1991 og 1992.
I 1992 ses en alvorlig forværring af sporkøringen på motorvejene især >10 mm, mens tilstanden på de Øvrige hovedlandeveje er
stort set uændret. Den andel af sporkØringen, som findes stØrre end vejreglernes krav på 20 mm, er ligesom ved tidligere målinger
fundet minimal.
Den uheldige udvikling af sporkØringen på motorvejene må tilskrives den ekstremt varme sommer i 1992, samt den kendsgerning
at den tunge trafik primært kører på motorvejene.
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Fig. 2. Udviklingen i trafikken på hovedlandevejsnettet fra 1983 til år 2000.
ungen. Fra 1983 til i dag er personbiltra
fikken steget med 40% og lastbiltrafik
ken med 50%, og det forventes yderlige
re, at lastbiltrafikken i år 2000 vil være
steget med 100% og personbiltrafikken
med 65% i forhold til 1983.
Dimensioneringspraksis
I slutningen af 70’erne gik man af sparehensyn over til 10 års dimensionerings
periode samt udskydelse af slidlaget med
et år. Samtidig blev det såkaldte spareprofil introduceret på de nye motorveje
med smallere kørebanebredde og ube
fæstede nødspor.
Kørebanebreddens reduktion kanalise
rer den tunge trafik samtidig med at de
ubefæstede nødspor giver ringe sidestøtte og risiko for vandindtrængning
under kørebanekanten.
Denne dimensioneringspraksis er i dag
ophørt, og hovedparten af motorvejene
fra 70’erne og først i 80’erne udbygges i
dag med befæstede nødspor.
Vand
Vand i veje er en alvorlig skadesvolder.
Bæreevnen i de ubundne lag og vejbund
en er overordentlig følsom over for et
højt vandindhold og kan stærkt reduceres
i perioder med store nedbørsmængder
eller kraftig tøvejr.
Dette forhold er af ganske alvorlig
betydning for vej anlæggets mod
standsdygtighed over for sporkøring. Et
forhold Statens Vejlaboratorium i samar
bejde med Instituttet for Veje, Trafik og
Byplan har påvist i deres arbejde med
vejprøvemaskinen. Således viser deres
målinger på en instrumenteret vejkon
struktion, at når de ubundne bærelag
vandmættes, forøges asfaltlagets ned-

bøjning ved hjulpassage i en sådan grad,
at den teoretisk beregnede levetid redu
ceres med en faktor 5 i forhold til den
afdrænede befæstelse. (1)
øget vejslid
Væksten i godstransportarbejdet har
samtidig med den omstillingsproces, vor
lastvognsflåde har gennemløbet i de sid
ste 15 år, medført et væsentligt forøget
strukturelt slid i belægningen. Således
er sporkøringen inden for relativt få år
blevet et problem.
For 15 r siden hævedes det tilladelige
akseltryk for den trækkende aksel fra 8
tons til 10 tons. Fra 1992 er dette yderli
gere hævet til 11,5 tons, dog kun for den
grænseoverskridende trafik. Samtidig
hermed øgedes det tilladelige dæktryk
fra 0,7 til 0,9 MPa, hvilket formindsker
“trædefladen”.
For enkeltmonterede hjul lempedes

endog reglen om dækbredden, således at
dækkene nu ikke længere behøvede at
være over 45 cm brede.
Indførelsen af det enkeltmonterede
smalle hjul som erstatning for tvillinghjulene, blev herefter almindelig i Dan
mark.
De ovenfor anførte lempelser er til stor
fordel for vognmændene, da det
enkeltmonterede hjul er det tvillingmon
terede overlegent på en række punkter
rent kørselsteknisk og driftøkonomisk.
For en vejbelægning stiller sagen sig
imidlertid anderledes. De enkeltmontere
de hjul er mere aggressive over for
vejbelægningen og forårsager en forøget
nedslidning i forhold til tvillingmonte
ringen. Et forhold det ikke var muligt at
forudsige ved lempelsen af reglerne sidst
i 70’erne, ligesom vi jo altid har haft
enkeltmonterede hjul på forakslen.
Det større slid er dokumenteret i prak
sis af finske kørseisforsøg (2). På en
instrumenteret forsøgsstrækning viser
de finske kørselsforsøg, at enkeltmonte
rede hjul har en nedslidningseffekt, som
er ca. 2,5 gange så stor som et lige så
tungt tvillingmonteret hjul.
Forsøgene bekræfter således OECD’s
formel fra 1983 for bestemmelse af ska
desvirkningerne af en aksel. I denne
formel bestemmes skadesvirkningen for
forskellige hjulmonteringer belastet til
samme akseltryk:
Faktor

Dæktype
Tvillingmont. hjul
Enkeltmont.brede hjul
Enkeltmont. alm, hjul

1,0
2,1
2,8

Når det tilladelige dæktryk samtidigt
hæves fra 0,7 til 0,9 MPa får dette først
og fremmest betydning for de Øverste
belægningslag, idet trafikkens belastning
flyttes opad i belægningen.(3)

.9

Fig. 3. Mere tung trafik og øget anvendelse af supersingledæk” medfører større slid
på vejene.
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Betonen imponerer umiddelbart med
den høje styrke og lange levetid, men
også andre forhold skal tages i betragt
ning. Den professionelle vejbygger skal
nøje overveje et vejbygningskoncept i
alle dets facetter, så som:

;

Fig. 4. Spredningen af et 5,75 tons hjultryk med trædefladeradie på 15 cm i en
ensartet opbygget vejbelægning for kon
takttryk på henholdsvis 0,7 og 0,9 MPa
(3).
Benyttes beregningsmodeller, som
eksempelvis “BISAR”, er det muligt for
hvert enkelt punkt i belægningsopbyg
ningen at beregne det afsatte tøjningsar
bejde. Under det enkeitmonterede hjul er
således fundet en merbelastning af
vejbelægningen specielt i de Øvre belæg
ningslag.(2) De største værdier for
tøjningsarbejdet findes i en zone, belig
gende i slidlaget og Øvre GAB lag.
Afværgeforanstaitninger
Konsekvenserne af de nævnte lempelser
for kørsel med enkeltmonterede hjul er
betydningsfulde, men modvirkes dog i
nogen grad af lastbilernes nye forbedre
de luftaffjedringssystemer.
Sammenfattende har vi, at omstillin
gen til de mere moderne og driftøkono
miske lastvognstyper nødvendiggør en
forøget indsats ved dimensionering og
forstærkning af nye samt eksisterende
vejanlæg. Hertil er allerede nedsat en
arbejdsgruppe under Vejdirektoratet med
henblik på en revision af dimensione
ringsvejreglen 7.10.03. Den reviderede
vejregel forventes at foreligge medio
1993.
På det asfalttekniske område skal
sporkøringsresistent
mere
anvendes
asfalt end de typer, som hidtil har været
populære og derfor meget anvendt. Det
ændrede trafikmønster ændrer forud
sætningerne for valg af disse materialer,
hvorfor stærkere materialer nu er nød
vendige. Asfaltindustrien er i dag rede til
at anvende asfalttyper, som er designet
til at modstå det kraftigt forøgede
tøjningsarbejde afsat i de øverste belæg
ningslag.
Betonveje
Betragtes ensidigt sporkøringsproblema
tikken, falder tanken naturligt på beton
veje. Betonløsningen adskiller sig fra
asfaltiøsningen på afgørende punkter,
hvorfor de to vej bygningskoncepter ikke
kan sammenlignes ud fra ensidige syns
vinkler.

autobahn

i cementbeton

75
-

/

%fl2

100

-

-

-

Vejanlæggets samlede økonomi
Vejanlæggets funktionsegenskaber og
kørselskomfort igennem hele belæg
ningens levetid
Vedligeholdelsesmetoder
Miljø

I dag er Vejdirektoratet noget usikker på,
hvordan vedligeholdelsesudgifterne vil
udvikle sig igennem betonvejens levetid.
For det danske samfund har betonvejene
været et dyrt bekendtskab, men det er
dog ikke rimeligt fortsat at lægge disse
uheldige erfaringer til grund for fremtidi
ge beslutninger. Hertil vil det være
naturligt at betragte forholdene i lande
med tradition for betonveje. Professor A.
Schmuck fra Universitåt des Bundeswehr,
München, har registreret vedligeholdel
sesudgifterne for henholdsvis beton- og
asfaltveje (4). Schmuck finder, at på
trods af betonvejens lange levetid er de
nødvendige vedligeholdelsesarbejder af
betonvejene så komplicerede og omkost
ningskrævende, at vejanlæggets samlede
økonomi ikke er attraktivt sammenholdt
med den traditionelle asfaltvej.
Anvendelse i udlandet
I pressen har det været postuleret, at
betonveje i udlandet fortrænger asfalten
fra de store motorveje. Således refereres
specielt til Tyskland, hvor motorvejs
nettet jo skal modstå meget tung og
intensiv trafik. Det har imidlertid ikke
nævnte
været muligt at lokalisere det
betonfremstød. Derimod ses af her
værende statistik (5) en faldende anven
delse af cementbeton.
Statistikken viser tydeligt, at cement-

50

25
—

1970

1970

1900

1905

1990

år

Fig. 5. Andel afcementbetonpå det sam
lede autobahnareal i det gamle Vesttysk
land. Kilde: ARBIT(5)

baserede løsninger har været udsat for et
markant fald i takt med den stadige
vækst i trafikarbejdet og den dermed for
bundne udvidelse af autobahnnettet. Vi
skal ikke her fremsætte anskuelser
omkring cementbetonens reducerede
popularitet på de tyske autobahnen. Vi
vil kun påpege det faktum, at indførelsen
af de enkeltmonterede hjul ikke har ryk
ket ved asfaltiøsningens overlegenhed og
dermed influeret på valget af belæg
ningsmateriale.
Asfaltiøsning
Asfaltløsningen forekommer stadig at
være det fornuftige vejbygningskoncept.
Anlægget er billigere og vedligeholdel
sen er ganske betydelig simplere.
Afgørende er dog, at asfalten kan leve op
til trafikkens voksende krav.

Fig. 6. På en instrumenteret forsØgsstrækning giver en stram gauge placeret på tværs
afkØrselsretningen det viste signal ved passage af et 5-akslet vogntog. Det ses, at den
frembragte træktØjning fra en hjulpassage hurtigt vil aftage, men ikke når helt tilbage
til udgangssituationen, før end den næste hjulpassage indtræder. Dermed akkumule
res bidragene fra alle kØretØjets aksler Huhtala (6)
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Stærkere asfaitmaterialer
De nye lastvognstypers tendens til at
koncentrere trykspændingerne i de Øver
ste belægningslag har haft alvorlige kon
sekvenser for flere typer af vore belæg
ningsmaterialer.
Disse asfaittyper er karakteriseret ved
en høj mørtelandel, hvori stenmateria
lerne er indlejret uden egentlig at danne
et afstivet stenskelet. Betragtes situatio
nen omkring et mangeakslet køretøjs
passage, skitseret i fig. 6, forstås, at vi i
disse mørtelrige asfaittyper får risiko for
en langsom opbygning af blivende de
formationer, såfremt grænsen for mørte
lens elastiske styrke overskrides.
Anvendes alternativt asfalttyper med
et gennemgående stenskelet, hvor mate
rialets stabilitet ikke er baseret på den
stive asfaltmørtel, men derimod på et
sammenhængende stenskelet, må forven
tes en større modstandsdygtighed under
passage af de store vogntog.
Udførte sporkøringsforsøg i laboratoriet
kan bekræfte, at det virkelig forholder
sig således, hvor blandt andet Ole Grann
Andersson (7) har påvist sporkørings
følsomhed af materialerne ABS og GAB
O sammenholdt med de skærverige typer
som SMA og ABå. Observationer fra
praksis, såvel i Danmark som i udlandet,
har ligeledes kunnet bekræfte dette for
hold.
Nedre bærelag
Analyser fra observerede sporkøringer af
eksempelvis den sønderjyske motorvej
sandsynliggør, at anvendelsen af GAB II
som nederste bundne bærelag ikke udgør
en risiko for sporkøring, hvorfor indsat
sen skal koncentreres om det øvre GAB
lag og slidlaget.
øvre bærelag
Forholdene i det øvre bærelag under
tung trafik nødvendiggør radikale
ændringer i den traditionelt anvendte
GAB 0.
Dette skal opnås ved en styrkelse af
mineralfraktionen for derved at opnå det
asfaltmateriale.
sporkøringsresistente
Allerede i 1989 introducerede Ribe Amt
deres variant “Ribe GAB”. Amtets gode
erfaringer med dette materiale er tidlige
re beskrevet af Niels Flensburg (8), og
har medført en forsøgsvis udbydning af
alle GAB 0 belægninger, uanset ADT, i
Ribe, Ringkøbing og Vejle amter i 1993
som den såkaldte “Ribe GAB”. Forsøget
omfatter såvel statens som amternes
veje.
På entreprenørsiden arbejdes ligeledes
intensivt for på bedst mulig måde at
dække samfundets forøgede krav til
vejbelægningernes egenskaber.
Ole Grann Andersson (9) præsenterer

Referonæ
GAB 0 (ATD.r4000(
8-

6
Trin 2
Knust med Benmel

4
Trin 3e
40% (2 r,rr,,)

2

Tr,n 3b
30% (2 mm>

Relorerree mod
Bitullos S

Fig. 7. Sporkøringsdannelsen i 6 cm GAB efter 20.000 overkørsle,; bestemt ved 50°C.

således et stærkt bud på det sporkørings
resistente bærelag “GAB S”, fremstillet
af heiknuste materialer.
På samme måde er på Phønix udført
undersøgelser af sporkøringsforholdene i
GAB 0. Specielt har vi belyst, hvilke
forbedringer der kan anses for de
væsentligste til opnåelsen af forøget
resistens over for sporkøring.
I forsøgene er anvendt B 85 for bedre
at kunne differentiere virkningen af de
i
forbedringer
enkelte
råvaresa
mensætningen, og som sammenlignings
grundlag er anvendt en “blød” GAB 0
baseret på 100% uknuste materialer med
48% gennemfald på 2 mm sigten.
Herpå har vi indført trinvise forbedrin
ger, hvis første trin er en total ud
skiftning af stenfraktionen større end 2
mm med 100% knuste materialer.
Andet trin er en delvis udskiftning
(50%) af finfraktionens sand med stenmel, og tredie trin består i en forøgelse
af stenfraktionen ved at sænke 2 mm
gennemfaldet til henholdsvis 40% og

30%. I trin 3 tilpasses bitumenindholdet
den ændrede kornkurve.
Figuren viser klart, at det ikke er nok
kun at interessere sig for stenfraktionens
knusningsgrad. Det totale indhold af
skærver er også af stor betydning for
resistensen mod sporkøring og finfrak
tionens indhold af knust materiale giver
på samme måde et væsentligt bidrag.
Den mest effektive forbedring opnås
dog ved anvendelse af den SBS-modifi
cerede bitumen “Bituflex S”, hvor
sporkøringsdannelsen reduceres med en
faktor 8 alene ved anvendelsen af Bituf
lex 5.
Prisen for anvendelsen af Bituflex er
dog høj, sammenlignet med de ovenfor
anførte forbedringer i mineraifraktionen.
Grusasfalt binderlag
Med baggrund i de hidtidige erfaringer
med forbedrede GAB materialer stilles
forslag om erstatning af den “stærke”
GAB 0 (ADT >4000) med et nyt
Grusasfalt binderlag. Samtidig foreslås

Bitumentype

B 60 ved
BBSved

Sigtekurve

Type i 6

Gen n emfa I d
mm
i 6
i i ,2
mm
5,6
mm
mm
2
Fillersigte

sigte
sigte
sigte
sigte

Marshallkriterier
Stabilitet
Deformation
Hulrum
Bitumenfyldn.

Æl 0
400
Æ.10 <400
Type 25

65-85%
65-85%
40-58%
25-40%
4- 9%

30-48%
20-40%
4- 9%

>6000 N
i ,0-4,0 mm
3-6
65-80%

>6000 N
i ,0-4,0 mm
3-6
65-80%

Fig. 8. Oplæg til generelle krav til grusasfalt binderlag, anvendt for Æ10>200. Frak
tionen over 2 mm skal være helknust, og finfraktionen skal som minimum bestå af
50% knust. Endvidere skal bitumenmængden som miinimum være 4,6%.
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nyåbnede motorvej mellem Aalborg og
Hobro. I forbindelse med renoveringen
af den stærkt sporkørte motorvej mellem
Kolding og Vejle er også anvendt
polymermodificeret bitumen (SBS) i
GAB 0 laget i de tunge spor.
Referencer Sporkøring:
1. Krarup, J.
Dansk Vejtidsskrift 12, side 25 (1991).
-

Fig. 9. Funktionsegenskaber af udvalgte asfalt slidlag.
at ændre kriteriet for stærk trafik fra de
nuværende 4000 ADT til ÆlO >200.
Indbygningen af det foreslåede grus
asfalt binderlag vil givetvis være vanske
ligere end vi kender det fra de traditio
nelle GAB materialer. Vi mener dog
ikke, at det er rimeligt allerede nu at fast
sætte interval for lagtykkelse, som fore
slået i Dansk Vejtidsskrift under præsen
tationen af GAB S (9).
Det er vor opfattelse, at fastlæggelsen
af indbygningskriterier og minimallag
tykkelser bedst varetages på basis af et
fyldestgørende erfaringsmateriale, ind
vundet under danske forhold, hvorfor vi
for nuværende ikke finder det relevant at
fremsætte konkret forslag herom.
Skærverige slidlag
På de hårdtbelastede vejanlæg vil det
være en fordel at anvende skærverige
slidlag som SMA eller ABå.
Nordisk Vejteknisk Forbunds udvalg
33 for bituminøse belægninger har i
1990 fremsat herværende konklusioner,
hvad angår funktions- og holdbarhedse
genskaber sat i relation til den traditio
nelle tætte asfaltbeton, ABt.
NVF’s hovedkonklusion vedrørende
resistens mod sporkøring peger således
markant på SMA og ABå. Lægges hertil
vore sydlige naboers gode erfaringer
med
disse materialer, begrundes vor
indledende anbefaling af skærverige
slidlagsmaterialer.
SMA og ABå giver en jævn belægning
med god friktion. Skærvemastiksen er
efterhånden vidt udbredt og udmærker
sig ved høj slidstyrke og fleksbilitet. Det
lave hulrum indebærer tillige en god
beskyttelse af et tørt og udmarvet under
lag.
Den åbne asfaltbeton er en interessant
belægningstype med gode overflade
egenskaber. Hoidbarheden er ovenfor af
NVF angivet på niveau med AB type t.
De hidtidige danske erfaringer er loven
de, men vi føler dog, at det endnu er for
tidligt eksakt at fastlægge levetiden.
Det høje stenindhold og de forkilede
knuste skærver medfører naturligt høj
stabilitet mod permanente deformationer.

Dette skal dog ikke foranledige en ukri
tisk anvendelse af den åben graderede
asfalt. På stærkt trafikerede veje må
maksimalkornstørrelsen og bitumen
hårdheden nøje vurderes.
De normalt anvendte bitumenhårdhe
der på tungt trafikerede veje i Danmark
er for SMA, B 60 og for ABå, B 85.
I tilfælde af ekstraordinær hård, tung
samt eventuel kanaliseret trafik anbefa
les at benytte polymermodificerede bin
demidler, samtidig med størst mulig
maksimal kornstørrelse.
Alternativt kan anvendes den nye
multigrade bitumen, som har været
anvendt ved flere motorvejsanlæg i de
seneste år.
I forbindelse med udviklingen af slid
lagsbelægningen til Storebæltsbroen er
princippet anvendt (10). Således er her
udviklet et overordentligt sporkøringsre
sistent slidlagsmateriale af typen SMA
ved anvendelse af blandt andet et SBS
modificeret bindemiddel.
Polymermodificering
Anvendelsen af polymermodificeret
bitumen er en lovende fremgangsmåde
ved valg af belægningstype på særligt
hårdt trafikerede veje.
det
ændrer
Polymermodificering
karakter
bindemiddels
bituminøse
markant:
-

-

-

Reduktion af temperaturfølsomheden
øget kohæsion og sammenhængskraft
Forøget stivhed eller elasticitet

Benyttes tillige termoplastiske gummityper, som f.eks. SBS, opnås en ganske
betydelig ændring af bindemidlets karak
ter fra det viskose hen imod det ela
stiske.
Konsekvensen heraf er særdeles inte
ressant, når vi igen husker situationen
under et mangeakslet lastvognstogs pas
sage, illustreret i fig. 6.
Vejdirektoratet har på flere tungt trafi
kerede veje anvendt slidlagsbelægninger
med modificerede bindemidler som SBS
eller EVA. Til eksempel kan nævnes
prøvestrækninger på hovedlandevej 348

2. Nielsen, S.
Statens Vejlaboratorium, notat 225
(1990).
3. A/S Phønix Contractors
Vejbygning (1992).
4. Schmuck, A.
Wirtschaftlichkeitsvergleich für unter
schiedliche Bauweisen, Universität der
Bundeswehr MOnchen (1992).
5. Data præsenteret i “Bitumen” udgivet
af ARBIT.

6. Huhtala, M. et al.
Asphalt paving tecnologv 59, side 422
(1990).
7. Andersson, 0. G.
Dansk Vejtidssk.rift 9, side3 (1992).
8. Flensburg, N.
Dansk Vejtidsskrift 1, side 4 (1991).
9. Andersson, 0. G.
Dansk Vejtidsskrift 3, side 24 (1993).
10. Statens Vejlaboratoriun, Receptudar
bejdelse og prøveudlægningr til Store
bælts Vestbro, upubliceret rapport (1992).
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VEJ MANs
u heldsanalysesystem
Som en del af VEJMAN vejforvaltningssystemet på pc
findes der nu et uheldsonalysesystem,
-

Formålet med uheldsanalysesystemet er
at give kommunerne et værktøj, der kan
sammenstille og beregne de data, der er
en forudsætning for uheldsbekæmpelsen
på det kommunale vejnet.
Hvorfor et uheldsanalysesystem?
Færdseissikkerhedskommissionens
handlingsplan har sat en række mål, som
for kommunernes vedkommende blandt
andet nødvendiggør en systematisk
uheldsbekæmpelse. Mange kommuner
har ikke haft kræfter til dette arbejde, da
alene det at fremskaffe de nødvendige
oplysninger er meget tidskrævende.
Med VEJMANs uheldsanalysesystem
kan kommunen hurtigt fremskaffe data
og få et overblik over sikkerhedsniveauet
på vejene. Det betyder at man, i stedet
for at bruge kræfterne på dataindsam
ling, kan koncentrere sig om uheldsbe
kæmpelse.
Hvad indeholder
uheldsanalysesystemet?
VEJMANs uheldsanalysesystem består
af 4 moduler:
-

-

-

-

de tilfælde, hvor brugeren vil supplere de
indberetningspligtige uheld med f.eks.
ekstrauheld, oplysninger fra skadestuere
gistreringer og lignende.
Uheldsanalysemodulet indeholder 19
standardudtræk, der kan levere de
uheldsoversigter og skemaer, der er
rygraden i den systematiske uheldsbe
kæmpelse.
De væsentligste udtræk er uheldso
versigter og analyseskemaer for et valgt
kryds eller for en valgt strækning. Man-

-

TRAFIKUHELD

ANALYSESKEMA
15222-
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875-13
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Uhetdssi tuation

uheldsregister (grundmodul)
uheldsinddateringsmodul (frigives 1.
halvår 1.993)
uheldsanalysemodul
sortpletudpegningsmodul (frigives
april 1993)

Uheldsanalysesystemet kan anvendes
sammen med eller uden resten af
VEJMAN-modulerne
uden resten af
VEJMJ\.N får man naturligvis så ikke
glæde af de oplysninger, der kan hentes
fra de andre VEJMAN-registre.
Uheldsregistret indeholder næsten alle
de oplysninger, der findes på politiets
indberetningsblanket. Uheldsoplysnin
gerne overføres på diskette fra den cen
trale uheldsdatabank på Vej datalaborato
net en gang i kvartalet (uheldsdata kan
købes via en abonnementsordning) eller
indtastes af brugeren i uheldsinddate
ringsmodulet. Via uheldets stedfæstelse
(vej-ID og stationering) hentes vejnavnet

-

fra VEJMjNs basisregister, hvis bruge
ren har dette ellers må vejnavnet und
væres. Fra uheldsregistret kan der ud
skrives en grundrapport med alle oplys
ninger om hvert uheld.
Rygraden i dette system er stedfæstel
sen. I de tilfælde, hvor den mangler, har
været baseret på husnumre eller baseret
på et andet referencesystem, kan sted
fæstelsen ændres med en facilitet i
uheldsregistret.
Uheldsinddateringsmodulet benyttes i

VEJl,
VEJ2:
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Figur 1. Udsnit af analyseskema for et kryds (Tallene i skemaet refererer til oversigts
skemaet, der er udeladt afpladshensyn).
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ge kommuner kender allerede disse ske
maer, idet de før har benyttet tilsvarende
skemaer fra SSV manuelt. Vi har tilpas
set skemaerne til edb-teknologien, speci
elt oversigtsskemaet, men princippet er
det samme.
Desuden kan der vælges en stræk
ningsoversigt, som viser uheld med
hovedoplysninger for en valgt vejstræk
ning. Denne rapport svarer til den, der
kan bestilles som udtræk fra den centrale
uheldsdatabank på Vejdatalaboratoriet.
Til brug ved årsrapporter og lignende er
der mulighed for at vælge rapporter med
forskellige udvælgelseskriterier (i øje
blikket 17), f. eks. antal spiritusuheld
fordelt på køretøjsarter. Alle standard
udtræk kan vises på skærmen og udprin
tes som grafik.
Som et andet stærkt værktøj til sam
menligning af uheldsoplysninger kan
VEJMANs indbyggede rapportgenerator
eller FIexQL benyttes til analyseformål.
erstatter
Sortpletudpegningsinodulet
det hidtidige program SORTPLET PA
PC. Principperne i sortpletudpegningen
er fastholdt, men programmet er ajour
ført og integreret i VEJMAN-familien.
Udpegningen bygger på uheldsdata hen
tet fra uheldsregistret, trafikdata fra et
indbygget trafikregister (fælles med
VEJOPS version 3.0) og et krydsregister.
Vejnavne hentes fra VEJMANs basisre
gister.
Sortpletudpegningen kan foretages med
varierende udpegningsniveauer for både
kryds og strækninger. Allerede inddate
rede kryds og strækninger i SORTPLET
PA PC kan overføres til krydsregistret i
sortpletudpegningsmodulet.
Da kommunerne sjældent har trafiktal
for samtlige veje, kan trafiktal overføres

til trafikregistret f.eks. fra en trafik- og
miljømodel fra Hoif & Overgaard.
Fra sortpletudpegningen kan udprintes
kryds- og strækningslister med angivelse
af uheldsfrekvenser og uheldstætheder,
samt mærkning af sorte kryds og stræk
ninger.

VEJBYGNINGS

MASKINER
ANLÆG & TILBEHØR

Nålekort
Hvis kommunen har et digitalt kortværk
og VEJMAN-modulet Temakort, kan der
fremstilles et “nålekort”, hvor uheldene
markeres grafisk på et kort.
Hvordan anvendes
uheldsanalysesystemet?
VEJMANs
Uheldsbekæmpelse med
uheldsanalysesystem kunne typisk fore
gå således:
Den første opgave er at få udpeget de
strækninger og kryds, der skal analyse
res. Sortpletudpegningsmodulet beregner
og udskriver lister med angivelse af
uheldstætheder (antal uheld pr. kryds
eller pr. km strækning) og uheldsfre
kvenser (antal uheld pr. mio, passerede
biler i kryds og antal uheld pr. mio. kørte
kilometer for strækninger).
Fra disse lister udvælges herefter de
farligste kryds og strækninger (evt. sup
pleret med nabostrækninger) til uheldsa
nalysen. Uheldsanalyseprogrammet frem
stiller uheldsoversigter og uheldsanaly
seskemaer. Trafikteknikeren har hermed
et velunderbygget grundlag for at vurde
re årsagen til uheldsophobningerne, og
dermed til at udarbejde løsningsforslag.
For at konstatere, om den sikkerheds
fremmende ombygning har opfyldt
forventningerne kan VEJMAN efter en
passende årrække (oftest 5) igen bruges
til at udarbejde en efteranalyse.
24/02/1993
ØÅr
0- 6År
14 År
B 7
17 År
±1 15
> 17 År

UDLÆGNINGSMASKINER
ASFALTUDLÆGGERE
GRUS & SKÆRVEUDLÆGGERE
RABATUDLÆGGERE
SNEGLEUDLÆGGERE

KOMPRIMERINGSMATERIEL
VIBRATIONSSTAMPERE
VIBRATIONSPLADER
VIBRATIONSTROMLER
GUMMHJULSTROMLER
VALSETOG
RÅJORDSKOMPAKTORER

•
SPRØJTER & KOGERE
EMULSIONSSPRØJTER
STØBEASFALTKOGERE
PUMPEKOGERE
B

BETONUDSTØBNING
BETONUDLÆGGERE
SLIPFORMPAVERE
KANTSTENSUDLÆGGERE

.
BRYDNING, SKÆRING
& FRÆSNING
HYDR-BETONHAMRE
FUGESK/EREMASKINER
TROMLE-SKÆREUDSTYR
ASFALT/BETON FRÆSERE

•
UHELD MED LETTE TRAFIKANTER FORDELT PÅ ALDER

-

-

ANLÆG &
KONSTRUKTIONER
ASFALTANL/EG
ASFALT-GENBRUGSANLÆG
KUNSTSTOF FLEX-TANKANLÆG
VEJ-STÅLTUNNELRØR
STÅLSILOER
B

SLIDDELE
3

KÆDEGRAVER-SLIDDELE
DIAMANTSK/ERESKIVER
BETONHAMMER MEJSLER
B

25

8
20

REPARATION & MILJØ
ASFALT-FUGEBÅND
ASFALT-REPARATIONSTAPE
LANSEBRÆNDERE
SAM LINGSVARM ERE
BIO-ASFALTSLIPMIDLER

15

10

5

FA IAt’®
Ø
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År

Figur 2. Eksempel på standardudtræk som grafik.

Lynge:
Kolding:

42189200
75 50 52 00
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NYT FRA VEJSEKTORENS LEVERANDØRER
Kvart tu nnel som støjs kærm
Perstrup introducerer en ny støjskærm, der er udviklet på basis af firmaets præfabrikerede
tunnelsystem
Støjskærmen kan nu etableres lynhurtigt
langs jernbaner og trafikerede veje og
de kan lige så hurtigt fjernes igen og
opstilles et andet sted.
Det er Perstrup Beton Industri AIS i
Kolind på Djursland, der introducerer et
nyt fleksibelt system af støjskærme i
betonelementer. Systemet er udviklet på
basis af firmaets kendte præfabrikerede
tunneler, og arkitektfirmaet Friis og
Moltke AIS. Arhus, har assisteret ved
udformningen af de praktiske detaljer.
Støjskærmen er populært sagt en kvart
tunnel, idet elementet stort set er identisk
med den ene sidevæg i tunnelsystemet.
Montagen er lige så ukompliceret som
almindelig fliselægning. Der skal ikke
støbes fundamenter, og opstillingen fore
går ganske enkelt ved, at der først fjernes
muld og eventuel blød bund, hvorefter
der etableres en afrettet, komprimeret
gruspude. Til slut placeres støjskærmen
direkte herpå med en kran, og der fuges
mellem elementerne.
Støjskærmen kan leveres i forskellige
højder tilpasset de terræn- og lydmæssi
ge krav, og de produceres efter samme
-

?.

kvalitetsnorm og betonkoncept, som
anvendes ved tunneldelenes fremstilling.
Betonkoncepten er godkendt af Vej direk
toratet, og hele produktionen er underl
agt Betonelementkontrollen (BEK).

Yderligere oplysninger fås ved hen
vendelse til:
Direktør Ole Fast, Perstrup Beton
Industri AIS, Kringlen 4-6, 8560
Kolind, på telefon 86 36 32 00.

Nyt skiltearmatur
Simens standsede i sommeren 1992
produktionen af det velkendte skil
tearmatur type B. Armefa AIS har i man
ge år været forhandler af dette armatur
og mange tusind er opsat overalt i landet.
Efterspørgslen på dette armatur fortsatte,
hvorfor Armefa besluttede sig for at
udvikle en type som kan erstatte det tid
ligere.
Nogle måneders ihærdig udviklingsar
bejde, nye værktøjer, prøver mv. resulte
rede i et færdig armatur i efteråret 1992.
Armaturet bygger videre på det tidligere
Simens, udført i aluminium og beregnet
for montering af 50 eller 80 W kviksølv
lampe. Armaturet er dog forbedret på
nogle punkter herunder en kraftigere
udførelse af monteringsstudsen.
Armaturet er DEMKO godkendt og

ARMEFA Als
—

Nordlandsvej 70-74 8240 Risskov
Tlf: 86 21 40 44 Fax: 86 21 02 85
Landets ældste VEJSKILTEFABRIK
kan købes ved henvendelse til producent,
hvorfra De også kan relcvirere datablad
med priser.

ARMEFA AIS, Nordlandsvej 70, 8240
Risskov, telefon 86 21 40 44.

DANSK VEJTIDSSKRIFT NR.4• 1993

36

FRA DEN STORE VERDEN

Ø

Infiltration i fuger mellem belægningssten
Dipl.-Ing. Sönke Borgwardt fra universi
tetet i Hannover, Tyskland har gennem
ført en feltundersøgelse for vurdering af
regnvands-infiltrationen i fuger mellem
belægningssten.
Baggrunden for undersøgelsen er det
også i Danmark kendte problem med den
stadigt voksende andel af befæstede are
aler med tæt belægning. De impermeable
arealer medfører uhensigtsmæssigt store
tilløb til afløbssystemer under nedbør.
Ifølge artiklen skal anbefalinger i den
tyske ATV-Standard A 138 sigte mod
forøget infiltration gennem befæstelser i
byområder. Forfatteren fremlægger re
sultater fra en undersøgelse af “fuge
sand” fra 15 arealer med belægningssten.
Der blev udtaget prøver af de Øverste 2
cm af materialet mellem belægningssten
(med 5-15 mm fugebredde) og af materi
alet lige under belægningsstenene.

Ved sigteanalyser fandt man, at materi
alet øverst i fugerne i gennemsnit havde
15% gennemfald på finstofsigten med
maskevidde 0,063 mm, hvorimod sand
udtaget lige under belægningsstenene
kun indeholdt 3,3% finstof. Forfatteren
antager, at materialet Øverst og nederst i
fugerne oprindeligt har været af samme
slags sand, og at slid og nedsivning af
regnvand med smuds har medført for
skellen i finstofindhold. På grundlag af
kornkurverne vurderer han, at permeabi
litetskoefficienten for de 15 materialeprøver af det øverste fugemateriale lig
ger på 37*106 m/s mod 510*106 m/s
for materialet lige under belægningsste
nelle.
Konklusionen er, at der er forholdsvis
god permeabilitet i selv gamle fuger (fra
1955), men at man må vurdere ned
børens samlede afstrømningsvej og

befæstelsernes opbygning, før man for
alvor kan bedømme arealers permeahii
tet og forsinkelsen af tilstrømningen til
afløbssystem og nedsivningen til grund
vandsreservoiret. En række forslag til
videre undersøgelser er formuleret i
artiklens slutning.
Titel: Versickerung auf durchlåssig
befestigten Oberllächen
Forfatter: Sönke Borgwardt
Tidsskrift: Wasser ÷ Boden, nr. 1,
1993
Referent: Jørgen Krarup, Statens
Vejlaboratorium
Stikord: Belægningssten, afvanding

Tysk vejmuseum ved Karisruhe
I Rhinbyen Germersheim mellem Speyer
og Karlsruhe (mest tryk på første stavel
se: Karls-ruhe) er indrettet et vejmuseum
i en fæstningsbygning fra 1849. Museet
blev åbnet i foråret 1992 efter at en
ombygning af det fredede tøj hus havde
tilvejebragt bl.a. foredragssal, cafeteria
og kontorlokaler. Museet foreviser
eksempler på både ny og gammel teknik
i forbindelse med vejbygning, vejvedli
geholdelse og informationsteknik helt
frem til vor tid. I fæstningsgården og på
det omliggende terræn er udstillet større
stykker maskineri som damptromler,
skærveknusere og moderne entrepre

nørmateriel. Et andet historisk vidne
udgør de opstillede milesten fra tyske
landeveje, som angiver rejsetiden i timer
fra og til de større byer i sædvanligt dro
sketempo på 1700-tallet (ca. 3,8 krn/t).
Som kuriosum kan nævnes, at
befæstningen af byen Germersheim blev
udført i årene 1834-1861 og omfattede
meget store anlæg. Langt størstedelen
måtte sløjfes efter Versaillesfreden i 1919.
Kommer man som turist gennem Rhin
dalen, kan Germersheim være et besøg
værd. Abent hver søndag kl. 11-18, samt
efter aftale på telefon 00949 07274 og
derefter 76001 eller 2531.

Titel: Strassenmuseum Germersheim
ein Wallfahrtsort für Strassenbauer
Forfatter: Hans Dieter Schönborn
Strassenverkehrstechnik
Tidsskrift:
nr. 5, 1992
Titel: Strassen Im Wandel der Zei
Rhein
ten, Strassenmuseum
land-Pfalz (katalog-brochure på Ca.
100 sider)
Referent: Jan Grubb Laursen, IVTB,
DTH

typer objekter: Punktobjekter, linieobjek
ter og lukkede polygoner.
Punktobjekter er generelt repræsente
ret ved et symbol, og typen af objekt kan
defineres ved det antal målepunkter, der
skal registreres, nemlig etpunkt, topunkt
og trepunkt objekter. Etpunkt objekter er
normalt symmetriske, men kan være
asymmetriske. Ved topunkt objekter
kræves der orienteringsretning og evt.

skaleringsfaktor, mens der ved trepunkt
objekter gives eksakt størrelse og orien
tering.
Et eksempel på et linieobjekt er en vej.
I et topografisk kort er der ingen vej,
men to kØrebanekanter, og arealet imel
lem dem betragtes som vej. I et GIS vil
vejen være en centerlinie registreret som
en sammenhængende linie.
For at kunne behandle flader i et GIS,

-

-

Stikord: Vejmuseum, Tyskland

Bedre kort til GIS
Det er estimeret at omkostningerne til
dataindsamling udgør Ca. 80% af imple
mentering af et GIS (geografisk informa
tionssystem).
Generelt er kort fremstillet til topogra
fisk kortlægning ikke forberedt til GIS.
Ved kortfremstilling er det derfor vigtigt
at stille en tilstrækkelig kravspecifi
kation.
Et kort forberedt til GIS består af tre

El’
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skal der registreres lukkede polygoner,
hvilket ikke er nødvendigt hvis formålet
blot er udtegning.
Generelt
skal
kort
andre
og
informationer (ledningsregistrering, trafikdata m.v.) lagres “intelligent” dels i
grafikken, dels med oplysninger i en til-
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knyttet tekstdatabase,
anvendes i et GIS.

for

at

kunne

Titel: Land Surveying for GIS Prob
lems and Pitfails
Forfatter: Dr. C. Kariyawasam
Tidsskrift: Geodetical Info Magazine,

January 1993
Referent: Svend Kold Johansen, Vejdirektoratet
Stikord: Landmåling, kortlægning

Artikler refereret i ‘Fra den store verden” kan fås ved henvendelse til bibliotekar Lilian Olling, Statens Vejlaboratorium, telf.
42 35 75 88, fax. 42 36 78 64.

Vejekskursion til Rügen
Dansk Vejhistorisk Selskab arrangerer
bustur til Rügen i dagene 11.-13. juni 93.
Afgang fra Haderslev til Warnemünde,
hvor de færgerejsende deltagere hentes.
Overnatning på hotel Seestern i Binz
på Rûgen.
Lørdag rundtur på øen: Kridtklinten på
Jasmund, Arkona og alleer af flotte gam
le vejtræer. En medarbejder fra vejvæse
net i Stralsund vil fortælle om deres vejproblemer. Endvidere en sejltur til
naturreservatet på øen Vilm.
Pris:

fra Haderslev: kr. 1.200,fra Warnemünde: kr. 1.000,-

Tilmelding snarest til Folmer Hansen,
Arøsundvej 191 6100 Haderselv.
Telefon 74 52 29 45 Giro 1 07 22 85.
.

Optimal vejvedligeholdelse
* PM systemer
* Vejregisterprogrammer
* Rådgivning
* Bæreevnemålinger
* Sporkoringsmålinger

:‘

* Mere end 10 års erfaring

r\ Dynatest

Høringsrunde om vejregler

f

Krogholmgårdsvej 4A, 2950 Vedbæk Tlf. 42 89 02 11
.

NYT FRA VEJDIREKTORATET
Forslag til “Udbuds- og anlægsforskrifter
for etablering af ledningsanlæg i jord’,
september 1992, fra en af Vejregeludval
gets arbejdsgrupper sendes nu til høring
indtil 1. juli 1993.
Udbuds- og anlægsforeskrifternes
formål er at sikre kvaliteten i det udførte
arbejde således, at skader i form af
ujævnheder, sætninger, revner m.v. samt
ekstra slitage på vej anlæggene undgås.
Forskrifternes formål er herudover, at
tilvejebringe et ensartet teknisk grundlag
for entreprenørernes tilbudsgivning ved
forskellige ledningsejere dels for vejbe
styrelsernes behandling af ansøgninger

\,

i.

* Jævnhedsmålinger
* Skadesregistrering
* Lagtykkelsesbestemmelse

•

Af Peter Johnsen, Vejdirektoratet

om tilladelse til at udføre ledningsanlæg
i vej arealer.
Forskrifterne vil indgå i et samlet
regelsæt bestående af:
A. “Norm for etablering af ledningsan
læg i jord” DS, som beskriver fiink
tionskravene.
B. “Standardregulativ”, Trafikministeri
et, indeholdende de administrative
bestemmelser mellem vejbestyrelsen
og ledningsejeren.
C. “Udbuds- og anlægsforskrifter for
etablering af ledningsanlæg i jord”,
indeholdende tekniske forskrifter for
udførelse af ledningsanlæg.

D. Pjecen “Rigtig etablering”, Kom
munernes Landsforening.
Høringsfristen for A-C udløber den 1.
juli 1993, og høringseksemplarer kan
rekvireres hos:
Vejdirektoratet, Vejregelsekretariatet,
Lyngbyvej 17, 2100 København ø, tlf.
3118 62 66.
Det vil blive tilstræbt at udsende A-C
samlet.
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AUGUST 1993:
2.-4.: lst National Conference on Access
Management for Streets and Highways.
Vail, CO
17.-19.: Trafikplanlægning. VEJ-EU.
Tårnborg Parkhotel. Korsør.

Kalenderen
APRIL 1993:
20.-22.: Systematisk Uheidsbekæmpelse.
VEJ-EU. Byggecentrum. Middelfart.
21.-22.: Vejvedligehold, et
udviklingsprojekt. VEJ-EU.
Entreprenørskolen. Ebeltoft.
21.-22.: Vejgeotekniske informationer.
VEJ-EU. Sabro Kro. Sabro.
21.-22.: Digitale kort. VEJ-EU. Odense.
21.-28.: Hanover Messe 93.
Telf. 33 126801.
26.-29.: Kontrolundersøgelser, jord og grus.
VRJ-EU. Statens Vejlaboratoriun. Roskilde.
27.: Naturgenopretning
9000 Aalborg.
28.-30.: Støj- og luftforurening.
VEJ-EU. Tårnborg Parkhotel. Korsør.
MAJ 1993:
2.-8.: Motor Vehicles and
the Environment.
Orlando, Florida.
4.-5.: Tilsyn med vejarbejder. VEJ-EU.
Hotel Rebild Park. Skørping.
4.-6.: Byområder, kryds og rundkØrsler.
VEJ-EU. Golf Hotel. Viborg.
5.-6.: Kampagne og sikkerhed. VEJ-EU.
Golf Hotel. Viborg.
11.-12.: Projekterings- Forudsætninger.
VEJ-EU. Tårnborg Parkhotel. Korsør.
12.-13.: Smukkere gader. VEJ-EU.
Hotel Kong Valdemar. Vordingborg.
12.-14.: Nordisk Konferanse om
miljøkonsekvensbedømming. Oslo.
20.-23.: Injury control.
What works? Atlanta.
JUNI 1993:
1.-3.: Trafikteknik. VEJ-EU.
Byggecentrum. Middelfart.
14.46.: Failures of Concrete structures.
High Tatra Mountains. Tjekkoslovakiet.
14.-16.: Byernes trafikarealer. VEJ-EU.
Odense.
16.-18.: 5th Eurobitume Congress.
Stockholm.
20.-24.: Utilization of High Strength
Concrete. Lillehammer.

SEPTEMBER 1993:
6.-lO.: Velo City Conference.
Nottingham.
7.-9.: Concrete 2000. Dundee.
13.-17.: PTRC-Summer Annual Meeting.
Manchester.
22.-24.: East-West European road
conference. Warszawa.
22.-24.: Strategic Highway Research
Program and Traffic Safety on two
Continents. Haag.
OKTOBER 1993:
5.-7.: Vejbygningsmaterialer.
VEJ-EU. Golf Hotel. Viborg.
19.-22.: Emulsion: Science and
Technology. Paris.
26.-28.: Vejbeplantning. VEJ-EU.
Hotel Hvide Hus. Køge.
26.-28.: International Days of Road
Safety. Bruxelles.
27.-29.: Projektering af veje og stier.
VEJ-EU. Byggecentrum. Middelfart.
NOVEMBER 1993:
1.-3.: Bilen i bycentret. VEJ-EU.
LO-Skolen. Helsingør.
2.-4.: Kryds i landområder. VEJ-EU.
Golf Hotel. Viborg.
9.-il.: Asfalt udbud og udførelse af
asfaltarbejder. VEJ-EU.
Tårnborg Parkhotel. Korsør.

10.-li.: Miljøtilpassede trafikveje.
VEJ-EU. Hotel Hvide Hus, Køge.
16.-17.: Entrepriseret AB 92
Byggecentrum. VEJ-EU. Middelfart.
17.18.: Arbejdsledelse i vejsektoren.
VEJ-EU. Hotel Hvide Hus. Køge.
24.-25.: Offentlige vejes administration.
VEJ-EU. Golf Hotel. Viborg
25.-26.: Dimensionering, vej- og
stibefæstelser. VEJ-EU.
Tårnborg Parkhotel. Korsør.
MARTS 1994:
21.-25.: PIARC International Winter
Road Congress. Seefeld, Østrig.

MAJ 1994:
21.-26.: Third International
Conference on Managing Pavements.
San Antonio, Texas.
JULI 1994:
17.-21.: Bearing Capacity of Roads
and Airfields. Minniapolis.
OKTOBER 1994:
3.-5.: Concrete Roads,
7th International Symposium. Wien.
Redaktionen påtager sig intet ansvar for
fejl, flytninger og aflysninger

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

-
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Udlægning af lerstabil, genbrugsasfalt, muldjord.
8m
3 udlægges på 4-10 minutter.
Udlægningen udføres hurtigt og effektivt i bredde 40-120 cm.
Mindst 40% materialebesparelse i forhold til manuel udlægning.
Undgår vandnedtrængning ved asfaltkanter.
Vi kan også tilbyde fræsning af rabatter.
Vi har nu oprettet mere end 2500 km rabatter for amter og kommuner.

JULI 1993:
6.-9.: Noise and man 93. Nice.
25.-28.: Applications of Advanced
Technologies in Transportation
Engineering. Seattle, Washington.

Peder Grønne Entrp. ApS Sct. Jørgensvej 63550 Slangerup Tlf. 42335633

LEVERANDØRREGISTER
Asfaltudlægning
Colas Danmark AIS
Kongevejen 153, 2830 Virum
45 83 11 00
Asfaltudlægning, Overfiadebehandling, Koidfalt.
Inreco AIS
Taulov Kirkevej 31-33, 7000 Fredericia
75562588
Fræsning, Remixing, Recycling, Betonknusning.
Københavns Asfaltkompagni AIS
Scandiagade 14, 2450 København SV
31 21 4111
Stobesufalt (broer og Industrigulve, OB, Ralumac.
Marius Petersen AIS
ørbækvej 49. 5863 Fjerritalev. Fyn
Overfladebehandling, aataltudlægning.

65981078

NYFALT AIS
Gronnemoaen 9, 2860 Soborg
Fræoning, Recycling, Aafaltudlægning.

39 69 79 13

Pankas AIS
Rundforbivej 34, 2950 Vedbæk
Asfaltudlægning

42 89 17 99

Phønix Vej
6600 Vejen
75361111
Astaltudlægning, Overfiadebeharrdling, Recycling,
Koldasfalt.
Superfos Construction AIS
Frydenlundavej 30, 2950 Vedbæk
42893111
Aafaltudlægning, Overitadebehandling, Recycling,
Koldastalt.
Treco Vej AIS
Ridderstien 38, Fjelsted 5560 Årup
64881717
Autaltudlægning, Overfladebehandling, Recycling,
Koldast alt,

Asfaltreparation
ArmCon AIS
Neptuevej 4, 7430 Ikast

97 25 03 00

Colas Danmark AIS
Kongevejen 153, 2830 Vjruæ
45831100
Aataltreparation, Aafaltæaterialer, Colaa Mia
Revnemastik H2.

Københavns Asfaltkompagni AIS
Scandiagade 14, 2450 København SV
Betonautoværn, stationære og tlytbare
flytbere.

Dansk Auto-værn
Tietgenave 12, 8600 Silkeborg
Rendestenselementer, Siloelementer m.æ.

86822900

GO Construction ApS
Soliendeisvej 86 A, 9200 Aulborg SV
Geotekstiler.

98 18 95 00

Epoke Trading AIS
Vejenvej 50, Askov, 6600 Vejen
75 36 07 00
Vintervedligeholdelse, Sneplove, salt- grus- og vædskes
predere, Fejemsskiner.

Københevns Asfeltkompagni AIS
Scandisgade 14, København SV
Thorma Joint Fugekonstruktion.

31 21 4111

Phønix Vej
6600 Vejen
Danline tejekost-sneplov

Trafik Produkter AIS
Lsngevejs 26, Postboks 92
3400 Hillerød
Rækværker, låger, led, sluser og stolper

+

31 21 4111
plast

Maskiner: Vintervedligeholdelse

75361111

Wirtgen AIS
Taulov Kirkevej 31-33, 7000 Fredericia
75 56 33 22
Fræsemsskiner, Remixmaskiner, Hestersnlæg,
Belonkeusere

Wirtgen AIS
Taulov Kirkevej 31-33, 7000 Fredericia
75563322
Fræsemuskiner, Remismaskiner, Heatersnlæg.
betonknusere.

Svenningsens Maskintabrik AIS
Tommerupvej 13-15
2770 Kastrup
31 50 29 02-86 52 42 11
Ssltspredere, traktorer, tejeæaskiner, sneplove og
græsklippere.

Fibertex ApS
Svendborgvej 16, 9220 Aalborg ø
Fibertes Elephant Geotestiler.

Rådgivning
Phønix Vej
6600 Vejen
Rådgivning om vejvedligeholdelse
Måling st vejes bæreevne.

75361111

Skilte og afmærkningsmateriel
Armefs AIS
Nordlandsvej 70, 8240 Risskov
Colour Ref lex
Stæremosegårdsvej 30
5230 Odense M

86 21 40 44

66159929-53722611

Phønix Vej
6600 Vejen
Vejskilte, tavlevogne og mobilatspærring

75361111

Inreco AIS
Taulov Kirkevej 31-33, 7000 Fredericia
75 56 25 88
Fræsning, Reæixing, Recycling, Betonknusning.

53 52 16 53

PFLtJG Vejskiltefabrik
Troensevej 7 Asiborg øst

98 15 92 11

GG Construction ApS
Sotiendaisvej 88 A, 9200 Aalborg
Amopave asfaltiortrækning.

Striber, stribemaling og vejmarkering

Københavns Asfaltkompagni AIS
Scandiagade 14, 2450 København SV
31 21 4111
Stobeasfalt, Broer og lndustrigulve, OB, Ralumac.
Marius Petersen AIS
Ørbækvej 49, 5883 Fjerritslev, Fyn
OB, Plet-OB.

65 98 10 78

NYFALT AIS
Gronnemosee 9, 2860 Søborg
39 69 79 13
Partiel Recycling, Fræaoing, Aafaltreparation.
Pankas AIS
Rundforbivej 34, 2950 Vedbæk
42 89 17 99
Asfaltreparation, Asfaltmaterialer, Emulsion.

Brite Maling AIS
Prins Jørgens Allé 8-10, 4760 Vordingborg .53 77 09 72
Stribeæaling.

ArmCon AIS
Neptunvej 4, 7430 Ikast
Ståltunnelror.

97 25 03 00

GO Construction ApS
Sotiendsisvej 88 A, 9200 Aalborg SV
Ståltunnelror.

98 18 95 00

Phønix Vej
6600 Vejen
Reparation, isolering og brobelægning.

75361111

Vejafvanding

Peder Grønne Entrp. ApS
Sct. Jorngensvej 6 3550 Slangerup
Rabalopretning, Rsbatfræsning.

42 33 56 33

LKF Vejmarkering
Longelse
Malede striber, termoplsst striber.

62501016

Vejsalt

53 52 87 55

6488 17 17

Raol Vejmerkering
Rugvænget 5, 4200 Slagelse
Malede striber, Termoplsst striber.

Globeflex
Fabrikavej 10-12, 9690 Fjernlslev
Plastsaf alt.

9621 21 77

Superfos Construction AIS
Vestermollevej 11, 6380 Trige
88 23 23 33
Spottles, melede striber og termoplasi striber.

Fibertex ApS
Svendborgvej 16, 9220 Asiborg ø
Fibertex AM2 til aafattreparation.

Marius Petersen AIS
ørbækvej 49, 5863 Fjerritslev, Fyn
Malede striber, Termoplast striber.

65 98 10 78

98 15 66 00

Globetlex
Fsbriksvej 10-12, 9690 Fjerritslev
Stribemsterisler

982121 77

98 189500

Tunneler og Broer

31 21 4111

Tarco Vej AIS
Ridderatiee 38, Fjeldsted, 5560 Årup
Aafaltreparation, Astaltmaterialer, Plet-OB.

OG Construction ApS
Sotlendalsvej 88 A, 9200 Aalborg
StAlautoværn.

75 36 07 00

Kobenhevns Aafaltkompagni AIS
Scandisgade 14,2450 København SV
Sprayplastic.

75361111

86822900

Epoke Trading AIS
Askov, 6600 Vejen
Fejemaskiner, Græsklippere, Grenhonle,
Grodeskærere m.m.

42 18 95 00

Phønix Vej
6600 Vejen
Vejmarkering i termoplsst eller maling.

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

75 36 41 66

GO Construction ApS
Sotiendalsvej 88 A, 9200 Aalborg SV
Drænrør

Superfos Construction AIS
Frydenlundavej, 2950 Vedbæk
42893111
Aafaltreparation, Aafaltæaterialer, Vinterpulver,
Fugeaafalt.

97 25 03 00

Ole Thomsen Vejmaakiner Askov AIS
Farmervej 1, Askov, 6600 Skjern
OLETTO Astuliconisinere.

66 IS 80 39

Phønix Vej
6000 Vejen
75361111
Asfaltreparation, Aafaltmaterialer, Fugeastalt,
Bitumenpiader, Fhonia revnemaatiks.

ArmCon AIS
Neptunvej 4, 7430 Ikast
Stålautoværn.

Phønix Vej
75361111
6600Vejen
Vejvedligeholdelse system jDEBj og fuldiodsmålere.

Gade Ebbesen AIS
Stæremosegårdsvej 44, 5230 Odense M
Premark termopissimarkering.

Trafik Produkter AIS
Lsngesvej 26, Postboks 92
3400 Hillerød
42269494
Mercalin sprsylvejstribemsl., Mercslin Præfab.,
Termoplsstmsrkering.

Autoværn

98 15 86 00

Jens Ranfelt
Ilderholm Boris, 6900 Skjern
97366310
GREEFIX + Tenssr til lord- og asfult srmering samt ero
sionsbeskyttelse.

Sericol AIS
Lovegade 67, 4200 Slagelse

98 18 95 00

42269494

Colour Reflex
Stærmosegårdsvej 30, 5230 Odense M

66 159929

Teknisk udstyr
ArmCon AIS
Neptunvej 4, 7430 Ikast
Brodæk i stål, geomembrsm, Geotekstil.

97250300

P. Brøete AIS
Lundtohegårdavej 95,2800 Lyngby

45933333

Dansk Salt lIS
Hadsundvej 17, 9550 Mariager

98583222

Planlagte
temaer/emner
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Beton
Herunder bt.a. følgende:
De gamle betonveje.
Myter og usandheder om
betonveje.

NYT FRA AVF

Højkvalitetsmaterialer.
Fliser og belægningssten.

Nye medlemmer
Civilingeniør Steffen Rasmussen,
Frederiksborg Amt.

Juni/juli Udbudsformer
Ny motorvej,

Ringsted-Slagelse
Akademiingeniør Lene Kristiansen,
Viborg Amt.

August Vintertjeneste
Ny motorvej,

Hobro-Randers
Sept.

Teknisk Direktør Poul Heise,
Arhus Amt.

Asfalt
-

Trafikministeren
kommer til årsmøde

Trafikminister Helge Mortensen har givet
tilsagn om at give et indlæg på årsmødet i
Esbjerg 1O.-12. juni 1993.
Indlægget bliver en del af det faglige
arrangement fredag den 11. juni. Det
endelige program forligger endnu ikke,
men det vil bl.a. omfatte følgende:

herunder bitumen
-

Okt.

Vejmaskiner

-

-

Vi er interesseret i artikler til disse
temaer. Der skal dog gøres op
mærksom på, at det kan blive nød
vendigt at foretage justeringer.

-

-

-

-

Glatte asfaltbelægninger
Trafikpsykologi!trafikantadfærd
Trafikinformation
Elektroniske fartmålere
Afmærkn ing af vejarbejder
Omstilling i amterne
Eksport af viden

RALUMAC®SYSTEMET en tak bedre
-

det bedste koldasfaitsystem på markedet
over

2
1.000.000 m

udlagt i Danmark
RALUMAC er effektiv
og økonomisk vedligeholdelse
Som
slidlag
opretning
sporopretning
i byer og på landeveje m.v.

Eneret for Danmark
-

[ÇJÇj

et led i KAK vejvedligeholdelsessystem

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

