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politik? Som retningslinie (bør så vidt mulig føl
ges) opfordrer vejreglerne vejbestyrelserne til at
udarbejde en dispositionsplan for vejbelysningen.
Et optimistisk gæt vil være, at højst 15% af vej
bestyrelserne har udarbejdet dette planlægnings
værktøj og indarbejdet dette i form af en vejbe
lysningspolitik i kommuneplanerne.
Ud over kapitaiknaphed er denne manglende
planlægning måske årsagen til, at alt for mange
belysningsanlæg stadig ikke er i overensstem
melse med den trafikale situation. Kom i gang til
gavn for trafiksikkerhed, tryghed, miljø og kom
fort.
En væsentlig del af planlægningsværktøjet er
kravet til belægningstypernes lystekniske egen
skaber. Det er deprimerende, at der for tit anven
des for mørke belægninger i nyere vejbelys
ningsanlæg. En mørk belægning kan betyde la
vere belysningsklasse end den beregnede med
forringet trafiksikkerhed til følge.
Hvis belysningsanlægget projekteres efter den
mørke belægnings reflektionsegenskaber, vil det
medføre et hel unødvendig 50%’s forøgelse af
energiforbruget.
Dvs, at den positive udvikling med armaturer
og lyskilder hurtig kan sættes til ved ufornuftig
brug af mørke belægninger.
Den stadige stigning i brug af fartdæmpere i
byområder gør, at der i planlægningsværktøjet
også bør være en stillingtagen til belægningsstens
og kantstens retroreflekterende egenskaber.
Fartdæmpernes trafiksikkerhedsmæssige gevin
ster skulle nødig sættes til i mørke.
I den trafiksikkerhedsmæssige bibel “Færd
seissikkerhedspolitisk handlingspian” af dec.
1988 er der til nogen overraskelse ikke en hand
lingsplan for vejbelysning som et trafiksikker
hedsfremmende værktøj. Men som fast genstand
er der i handlingspian L-14 fokuseret på vejbelys
ning. Denne problemstilling er til gengæld ikke
-

INDHOLD:

Månedens synspunkt:
Vejbelysning- er det tilstrækkelig belyst?

2

Vejbelysning
Videobaserede adfærdsatudier.
Justering afvejbelysaungsreglerne

3
8
13

Udbud afvedligehold afvejbelysnin
Nyt fra Storebælt

16
17

Nyt

18

Vejsektorens Leverandører

EURO TRAFFIC ‘93
Multidynam[sk konstruktion at vejkryds
Wjmandsinslirutionen i de seneste 50 år
-

26
-

28

Fra den store verden

36

Kalenderen

.38
39

Leverandørregister

Forsidetoto:

Rundkørsel på rute 11 ved Brede Bro Søndct3yllanda
Amt.

behandlet i vej reglerne for vejbelysning. Det has
ter med at få udarbejdet retningslinier for place
ring af og fysiske krav til belysningsmaster i re
lation til trafikkens hastighed.
Hvad er der på markedet af “påkørselsvenlige
master”? Henvendelse herom ønskes meget

gerne.
Det skal tilføjes, at vejbestyrelserne ikke alene
kan løse opgaven ved at fjerne de trafikfarlige ma
ster. Der skal herved appelleres til, at elfor
syningsselskaberne i langt højere grad medvirker
til at løse dette trafiksikkerhedsmæssige problem
ved at kabellægge elforsyningen også de steder,
hvor masterne ikke bærer vejbelysningen.
Vejreglernes miljøhensyn er slået godt igen
nem i nyere anlæg med afskærmet armatur og lav
lyspunkthøjde. Men belysningsanlæggene er og
så synlige om dagen, hvor der skal tages hensyn
til det visuelle miljø. Ved stillingtagen til et vej
belysningsanlæg skal vejrummets karakter og
stedets arkitektoniske karakteristika indgå i be
slutningsprocessen.
For stier, pladser og lokalvejes laveste hastig
hedsklasse findes et stort udbud af armaturtyper i
godt design. Til gengæld er variationsmulighe
derne uendelig små, når det gælder trafikbe
lysningsanlæg, hvilket producenterne herved op
fordres til at gøre noget ved.
Men hvilken synlighed skal der være i mørke?
Belysningen af trafikveje skal opfylde bilistens
behov for at kunne orientere sig om kørebanens
beskaffenhed, kantsten, andre trafikanter og gen
stande på vejen, afmærkning på kørebanen etc.
Indflydelse på synsbetingelser har også den synsnedsættende blænding, der kan stamme fra lyskil
deri omgivelserne og modkørendes forlygter. En
delig kan den enkelte trafikants syn være meget
afhængig af alder. Større viden om dette samspil
var ønskeligt. Skal eksempelvis belysningsni
veauet være højere i områder med mange ældre?
Problemstillingerne om vejbelysning er man
ge, og for mange er de vanskelige. Vejdirektora
tet har netop udgivet rapport 106, Bedre trafikmiljø et idékatalog. Det var ønskeligt, at der blev
udgivet et tilsvarende idékatalog for belysning af
bedre trafikmiljø.
Endelig hvad vil standardiseringsarbejdet i
CEN-regi samt den kommende udlicitering af
drift og vedligeholdelse betyde for vejbelysnin
gen? svarene må vi afvente!
-

-

-

-
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Vejbelysning
Ombygning til regelnivea u
eftergivelige master

-

Af Carl Dixen Pedersen,
Vejdirektoratet

teknisk udvikling

Ombygning til vej regelniveau
Energikriserne i 70’erne resulterede i
nye vjbelysningsregler udsendt af Tra
fikministeriet ved cirkulære af 26. sep
tember 1979. Fundamentet for reglerne
er en optimering af energiforbrug og tra
fiksikkerhed. Med de nye regler i hånden
stod vejbestyrelserne over for nogle
betydelige administrative problemer i at
omsætte reglerne til praksis.
At finde frem til de energifråsende
anlæg etableret i de glade dage sidst i
60’erne og først i 70’erne, hvor intet var
for stort, var ikke så vanskeligt. I reg
lernes første 5-års levetid blev investe
ringerne primært brugt til at reducere
energiforbruget ved at ombygge trafikbe
lysningsanlæg til vejregelniveau.
Alene på motorvejsnettet blev energifor
bruget reduceret fra 13 til 2,5 mio. kw.
Men det var langt vanskeligere at
udarbejde en dispositionsplan med hen
blik på handlingsplan for at omsætte vejreglerne til den belysning, der var på
hovedlandevejene. Informationerne om
belyste strækninger og anlæggenes for
måen var meget begrænsede.
Herudover var der i relation til vejlo
vens paragraf 19 et ejerproblem. Mange
belysningsanlæg, som i de fleste tilfælde
var de belysningsanlæg, som havde et
for lavt belysningsniveau i forhold til
reglerne, var fremmed ejet, ved primært
kommuner,
men
også
transfor
merforeninger m.fl.
140 anlæg unødvendige
For at få styr på belysningen gennem
førte Vejdirektoratet både en økonomisk
og teknisk registrering. Disse registrerin
ger blev dels brugt som grundlag for
handlingsplaner, dels brugt til afgræns
ning af ejerforhold set i relation til vejlo
ven og endelig hvorvidt et vejbe
lysningsanlæg var nødvendigt.
Ca. 140 anlæg blev vurderet som
værende unødvendige anlæg. Her skulle
der søges om driftstilladelse til stadig
bevarelse på den betingelse at anlæggene
var Vej direktoratet økonomisk uvedkom
mende, og at de ikke var til gene for
færdslen på hovedlandevejene.
Det har dog senere vist sig for nogle af
disse strækningers vedkommende, at de

-

miljøhensyn

-

er udpeget som “sorte” strækninger be
grundet i for mange mørkeuheld. Vejdi
rektoratet har i disse tilfælde etableret
nye vejbelysningsanlæg.
Til nødvendige anlæg som ikke opfyl
der vejreglernes krav har Vejdirektoratet
siden midten af 80’erne og indtil 1993
investeret ca. 45 mio. kr. til ombygnin
gerne.
11993 har ombygningsaktiviteten væ
ret intensiveret, idet der er brugt Ca. 9.5
mio. kr. For disse midler er der ombyg
get ca. 31 km hovedlandevejsstrækning.
Hvad karaktiserer så et typisk vejbe
lysningsanlæg i 1993 hvilken lyspunkt
højde og lyskildestørrelse er den mest
anvendte?. En opgørelse for Ca. 90% af
anlæggene viser jf. figur i at den mest
anvendte lyspunkthøjde er 8 m og den
mest anvendte højtryknatriumlyskilde er
100 Wjf. figur 2.

rundkørsler

-

Vejbelysningens tekniske udvikling
Selvom vejbelysningsreglerne har en hel
del år på bagen, har det tekniske indhold
ikke været hindrende for en udvikling på
området, hvilket skyldes de funktionelle
beskrivelser.
Vejdirektoratet har ladet gennemregne 4
belysningsanlæg etableret ved vejreglernes
start i 1979 med de nyeste armaturer og
lyskilder, der er på markedet i dag.
Resultatet fremgår af figur 3, hvoraf
ses at den tekniske udvikling har reduce
ret energiforbruget og anlægsudgifterne
betydeligt.

-

Reduceret drift
Med hensyn til “reduceret drift”, dvs.
kravet om at belysningen skal kunne
reduceres til et lavere nivau i trafiksvage
perioder, er der også sket en teknisk
udvikling.

W

50

50

100

150

Antal

38

79

1099

91

Figur 1. Anvendte lyskildestØrrelser til belysningsanlægpå hovedlandeveje i 1993.
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Figur 2. Anvendte inastehØjder til belysningsanlægpå hovedlandeveje i 1993.
Fartdærnpere kræver god belysning
Det langt overvejende anvendte belys
ningsniveau er L6/LE4, selvom vej reg
lerne i visse tilfælde ud fra vejprofil
udsiger L7/LE5. Arsagen hertil er den
stigende anvendelse af fartdæmpere, som
er mangeartede trafiktekniske elementer,
der i de fleste tilfælde ved passage
kræver retningsændringer for den moto
riserede trafik.
Ved for lavt belysningsniveau er der
betydelig risiko for påkørsler af
fartdæmperne. Da fartdæmpernes kom
pleksitet kan aflede den motoriserede
trafiks opmærksomhed fra de bløde trafi
kanter, bør den projekterende være
meget omhyggelig med valg af
belysningsniveau og placering af arma
turerne.

Indtil 1992 etableredes den “reducere
de drift” typisk i perioden kl. 0.00-6.00
ved at hver anden lyskilde blev slukket. I
krydsområder o.l. blev belysningen ikke
reduceret.
Denne reduktionsform er billig, men
belysningskvaliteten ved regelmæssighe
den bliver betydelig forringet.
Dette kan ved fartdæmpede strækninger
være sikkerhedsmæssigt problematisk.
Men i 1992 kom et nyt effektregule
ringsudstyr på markedet som økonomisk
kan konkurrere med den hidtidige redu
ceringsform.
Uden for kryds og lignende kan alle
lyskilders belysningsniveau reduceres
med ca. 35%, uden at regelmæssigheden
forringes. Det vil sige at et L6 anlæg
reduceres til L7 niveau. Herved vil det,
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Figur 3. Udviklingen i energiforbrug og anlægsudgifter.
hvis der ikke er en atypisk trafikforde
ung, være forsvarligt at starte reduktions
perioden kl. 22 eller måske tidligere.
Stort set alle Vejdirektoratets nye
vejbelysningsanlæg i 1993 er etableret
med effektregulering. Med dette nye
systems fleksibilitet er der blevet langt
flere muligheder for at optimere energi
forbrug og trafiksikkerhed.
Miljøhensyn
Vejreglerne opfordre kraftigt til at tage
miljøhensyn ved at armaturerne er totalt
afskærmet i vandret stilling og der
anvendes lavest mulige lyspunkthøjder.
For Vejdirektoratets anlæg bliver der
stillet krav om max. 3°’s hældning for
armaturernes afskærmning med vandret.
Ud over at begrænse fjernvirkningen,
sikres at armaturerne ikke blænder trafi
kanterne, således at synet ikke “tiltræk
kes” af armaturerne.
Det er foruroligende at der stadig ses
anlæg som vist på figur 4.
I skovområder kan det være meget
vanskeligt at opnå tilladelse til etablering
af belysning. Men i visse tilfælde kan det
efter “nogen” forhandling opnås tilladel
se til det på figur 5 viste miljøtilpassede
anlæg.
Rundkørsler
Nye regler for udformning af rundkørsler
er på vej gennem et vejregelforbereden
de udvalg. Som grundlag for arbejdet er
86 rundkørsler bygget efter 1. januar

:

Figur 4. MiljØfjensk belysningsanlæg.

1985 blevet evalueret. Der er herved
konstateret en procentvis fordeling mel
lem daglys/mørke uheld på 5 1/49, hvil
ket er foruroligende idet den normale
fordeling er 67/33. Dette har givet anled
ning til en særlig undersøgelse, hvor de
rundkørsler med mørkeuheld er blevet
besigtiget.
Uheldene er sket i 12 rundkørsler med
varierende kvalitet af belysningsan
læggene.
Ved besigtigelserne er det konstateret
at væsentlige dele såsom midterø og til
fartsspor stort set har været beliggende i
mørke.
Begrænsningerne af færdselsarealerne
med kantsten og lignende har haft dårli
ge retroreflekterende egenskaber.
Figur 6 er et tydeligt eksempel herpå,
hvor det på figuren også ses at D15 og
Dli er værdiladet forskellig ved at D15
tavlen er belyst. Tavlerne skal i henhold
til reglerne værdilades ens.
På figur 7 er vist en belyst rundkørsel,
hvor erkendtligheden er langt større.
For at undgå mørkeuheld i rundkørsler
skal den projekterende være meget
opmærksom på synsforholdene i mørke.
Før man når frem til rundkørslen er det
vigtigt at opdage den og at kunne
bedømme afstanden til indmundingen.
Endvidere bør man være klar over, hvil
ke typer af trafikanter man kan møde i
rundkørslen.
Før man kører ind i rundkørslen, skal
man se eventuelle fodgængere og cykli
-

Figur 5. MiljØtilpasset belysningsanlæg.
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ster i indmundingen og opdage og
bedømme afstand og hastighed til cykli
ster og biler i rundkørslen og måske i
nærmeste tilkørsel til venstre.
I rundkørslen skal man kunne se
vejbanen og dens begrænsninger, andre
trafikanter på vejbanen i rundkørslen og
i en vis afstand afkørslen, hvor man skal
dreje af.
Endvidere skal man i en vis afstand
kunne opdage og bedømme afstand til
biler, der kører ind i rundkørslen.
Ved udkørsel fra rundkørslen skal man
kunne se vejbanen og dens begrænsnin
ger i afkørslen, cyklister i rundkørslen,
der, skal krydse afkørslen og eventuelle
fodgængere, der krydser vejbanen i
afkørslen.
Rundkørsler i mørke
I mørke er følgende virkemidler vigtige
til løsning af synsopgaverne:
Bilernes lys, cyklisternes lygter og
cyklister og fodgængeres brug af
retrordflekterende flader.

Figur 6. RundkØrsel med dårlig erkendtlighed i mørke.

-

-

-

-

-

-

-

Vejtavler der informerer om forhol
dene forude og som er placeret så
indkørsel og forløb markeres.
Anvendelse af tavleflader og af
mærkning på kørebanen som er retro
reflekterende.
Udformning af midterøer så denne er
synlig på afstand.
Markering af midterøens kant med en
skrå opragende kantsten, der er hvid
og retroreflekterende.
Belysning af midterø, vejbane og
sidearealer i rundkørslen.
Belysning af vejbanen i tilkørslerne.

For at sikre synligheden af midterØ og
cirkulationsarealet nærmest Øen, bør 3,5
m bred stribe af midterØen nærmest
cirkulationsarealet og en 0,7 m bred stri
be af cirkulationsarealet nærmest Øen
være belyst i henhold til vejregel
9.10.01’s belysningsklasse El og E2.
Hvor der er fodgængerovergange og
cykelbane/cykelsti bør belysningsni
veauet i til og frakØrselszonen være
L6/LE4.
Af hensyn til påkørselsrisikoen bør
masterne primært placeres i rundkørslens
ydre sideareal min. 2 m bag kørebane
kant. Master i midterhelle og i midterø
bør være eftergivelige eller brudleds
master.
For at opnå de bedst mulige synsfor
hold i rundkørsler har Vejdirektoratet
under udvikling et nyt reflektorsystem,
som vil gøre armaturerne mere tværstrå
lende.
Det nye armatur forventes at være til
rådighed senest medio 1994.
Med hensyn til retroreflekterende

Figur 7. RundkØrsel med god erkendtlighed i mørke.
kantbegrænsinger viser figur 8 eksempel
herpå, hvor betonvarerne er udført med
hvid cement og lyse tilslagsmaterialer.
Eftergivelige master
I den færdselssikkerhedspolitiske band
lingspian, betænkning nr. 1157 af
december 1988 er der en handlingsplan
L-14 for faste genstande uden for køre
banen. Heri foreslås at de enkelte vejbe
styrelser foretager en systematisk regi
strering af de steder på vejnettet, hvor
der sker forhoidsmæssig mange ulykker
med faste genstande. En af de faste gen
stande langs veje er belysningsmaster.
I de danske vejbelysningsregler er der
ingen krav vedrørende placering af
master. Svenskerne har derimod i deres
vejbelysningsregler krav om, at der

anvendes eftergivelige master i visse
kombinationer mellem hastighed og
afstand til kørebanekant.
I samarbejde med NESA har Vejdirek
toratet i 1993 etableret eftergivelige
master i 3 krydsområder i Nordsjælland.
Anlæggene kan belyse de trafiksikker
hedsmæssige aspekter og give praktiske
erfaringer med montage af denne type
master.
Figur 10 viser de betydelige skader det
kan medføre at køre ind i de traditionelle
master, medens figur 11 viser et
påkørselsforsøg af en eftergivelig mast,
hvor standerne er betydelig mindre.
Kravet til en eftergivelig mast kan
populært udtrykkes ved at en passager
uden sikkerhedssele skal kunne overleve
ved en frontalkollision.
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Figur 8. Afgrænsning afinidterø i rundkØrsel, som giver god markering i mørke.

Figur 12. Mast og fundament for eftergi
velig mast. Fundamentet vejer 220 kg.

Figur 10. Trafikulykke mod traditionel mast.

Mastens grundkonstruktion består af
1,5 mm stålplade indvendig forstærket
med rundstål, der er hæftesvejst til pla
den. Ved kollision slipper hæftesvejsnin
gen og sammen med det nyudvildede
fundament resulterer i at konstruktionen
er eftergivelig som vist på figur 11.
Vejdirektoratet er ved at samle
oplysninger ind om hvilke eftergivelige
og brudledsmaster der findes på marke
det.
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Videobaserede
adfærdsstudier

Mai-Britt Herslund, cand.psych.,
Niels 0. Jørgensen, professor trafik, og
Gunnar Petersen, systemkonsulent,
Institut for Veje, Trafik og Byplan ved
Danmarks Tekniske Højskole

Det er muligt grafisk at afbilde trafikanters rute- og hastighedsvalg ved elektronisk
databehandling af videodata optaget synkront med to kameraer.
På Institut for Veje, Trafik og Byplan ved Danmarks Tekniske Højskole er en ny video- og
computerbaseret observationsteknik under udvikling i samarbejde med Vejdirektoratets
Trafiktorskningsafdeling.

De fleste trafiktekniske emner eller
spørgsmål rummer et væsentligt element
af trafikantadfærd. Som regel kan man
ikke ad teoretisk vej ræsonnere sig til,
hvorledes trafikanters adfærd eller reak
tioner vil være i en given trafiksituation.
Derfor er observationer i virkelig trafik
et uundværligt hjælpemiddel, når spørgs
mål omkring trafikantadfærd skal bely
ses. Selv rent tekniske standarder som
kapacitet af signalregulerede kryds base
res fundamentalt på trafikantadfærds
målinger. I trafiksilckerhedsspørgsmål er
trafikantadfærdsmålinger ofte helt af
gørende.
Trafiktekniske målemetoder
Trafiktekniske målemetoder kan groft
opdeles i to typer:
Hcendelsesmålinger, hvor trafikele
menters passage af et målepunkt
registreres. Anvendes til fx tællinger,
tidsintervalmålinger, hastighedsmå
unger over en fast strækning, osv.
Målinger af et forløb, hvor trafikele
menter følges over en strækning ale
ne eller i forhold til andre, fx hvor
der måles hastighedsprofiler, konflik
ter/samspil, osv.

hastigheder eller tidsgab kan ikke regi
streres med denne metode.
Ved videooptagelser skal kameraerne
placeres, så de interessante forløb eller
konflikter kan følges over en strækning.
Fordelen ved denne metode er, at analy
serne kan foretages i laboratoriet, at der
kan registreres talværd jer fx for passagetidspunkter, og at resultaterne kan kon
trolleres. Ulempen er, at metoden nor
malt er langsommere end direkte obser
vationer. Måles der i et videobillede, kan
der p.g.a. perspektivet være betydelige
vanskeligheder med at sikre nøjagtighe
den. En lodret optagelse fra 30-40 m høj
de ville ofte være ideel. Det er dog
næsten aldrig muligt at opnå en sådan
kameraopstilling.
Stereoskopisk video måling,
(CVT-mållng)
Den teknik, som beskrives i det følgen
de, er udviklet for at opnå fordelene ved
videomåling samt for at opnå en væsent
ligt bedre målenøjagtighed, end tilfældet
er ved almindelig videooptagelse.
Ideen bag metoden er meget enkel:
Hvis to observatører står i kendte posi
tioner og opgiver deres sigteretninger til
et punkt, så kan punktets koordinater fin-

des ved simple geometriske beregninger
den beregning som i landmåling kaldes
for en fremskæring.
De to kameraer er nu observatørerne.
Deres hovedretninger, dvs retningerne
for kameraernes akser (aksen = skærmbilledets midtpunkt), skal derfor være
kendt.
De (u,v) koordinater til et ønsket
punkt, som kan måles på videoskærmene
(se figur 1), repræsenterer vinkler vi
kender altså afvigelserne fra kamera
ernes hovedretninger, og dermed kender
vi sigteretningerne til punktet. Vi kan
derfor udregne skæringspunktet.
Hvis vi udfører fremskæringerne med
ganske korte mellemrum (fx 0,4 sekun
der), får vi fastlagt en bevægelseskurve
for et punkt på køretøjet, og vi kan også
beregne dette punkts hastighed (Se fig. 2
næste side).
Denne målemetode ligger blandt de
metoder, som kaldes “Computer Vision
Technique” eller blot CVT. Arsagen til,
at navnet også rummer ordet “computer”
er, at de nødvendige geometriske bereg
ninger udføres i en PC, som er en inte
greret del af det samlede måleudstyr. (se
fig. 3. næste side).
-

-

Den målemetode, som beskrives her,
er specielt egnet til at beskrive et forløb.
Måleteknikker til målinger af et forløb
Ved direkte observationer med manuel
registrering på stedet skal trænede
observatører registrere det forhold, som
man er interesseret i, fx konflikter mel
lem to parter. En fordel er, at analysen
næsten er færdig, når observatørerne
kommer hjem. En ulempe er, at der
kræves en del veluddannede observa
tører til målingerne i marken, og at fejl
ikke kan kontrolleres. Talværdier for fx

‘I

v

u

Figur 1. Måleprincippet.
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sionelle kameraer i højst mulig kvalitet,
som giver billeder med høj opløsning.
En tidskode (med angivelse af timer,
minutter, sekunder samt frames) indspil
les direkte på båndet under optagelserne.
Billedanalyse og databehandling
I laboratoriet afspilles videobåndene i en
videoplayer, som er koblet til en PC, der
har monteret det nævnte grabber-kort.
Selve analyse- og beregningsprogram
met, som udregner punkternes koordina
ter, er menustyret, (Læssøe Ingeniør
firma aps, 1990). Den retning, som
kamera i ser i, definerer koordinat
systemet, (se figur 5).

u

“

Figur 2. Fremskæringer

Recorder

Kamera

PC Grabberkort

Videoplayer

“

Monitor

Y

mjSynen.
B

Video
tape
Figur 3. Signalvejen ved CVT-optagelser.
Videobillederne digitaliseres gennem
et såkaldt “grabber-kort”. Herefter kan
maskinen registrere beliggenheden af et
punkt i videobilledet, dvs at vinklerne u
og v i figur i kan registreres, når målepunktet udvælges. Hvorledes dette gøres,
beskrives i det følgende.
CVT-måling i praksis
Det trafikanlæg, hvori der skal måles (fx
70

-j-

Ki

en rundkørsel eller et vejsving) skal
optages fra to synkroniserede videoka
meraer. Der fastlægges to fixpunkter (A
og B), som skal kunne ses i begge kame
rabilleder. Kameraplaceringerne (Kl og
K2) samt fixpunkterne indmåles i forhold til hinanden, (se fig. 4).
Kameraerne foretager dernæst samtidi
ge optagelser af trafikanter i anlægget.
Optagelserne bør udføres med profes

O1STlLLING—SKy’SE

i

60-i
/

-/
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°1 --*
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Figur 4. Opstillingsskitse.
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Figur 5. CVT-programmets definerede
xy,z-plan, (Jørgen Læssøe Ingeniørfirma
aps, 1990).
Fire undermenuer styrer processen.
Først indtastes afstanden mellem fix
punkterne A og B samt afstanden fra de
to kameraer til henholdsvis A og B.
På videoplayeren fremfindes dernæst
optagelsen af fixpunkterne A og B set fra
kamera 1. Med en computermus placeres
et kryds på monitoren i begge punkterne
A og B. Samme procedure følges for
optagelsen fra kamera 2, hvorefter syste
met fastlægger koordinaterne for de to
kameraer og de to fixpunkter.
Programmet udtegner beliggenheden
af punkterne Kl, K2, A og B, således at
brugeren kan kontrollere, om program
met har opfattet punkternes beliggenhed
rigtigt. Hvis brugeren fx under indprik
ningen har byttet om på A og B, bliver
hele registreringen forkert.
Indprikningen af løbende punkter fra
kamera i forudgås af indtastning af den
exakte starttidskode, således at man ved,
hvorfra der skal startes på båndet fra
kamera 2. Dernæst angives, hvormange
frames (i frame = 1/25 sekund), der skal
være mellem hver indprikning.
Herefter er systemet klar til indprik
ning af de løbende punkter (fx. en bils
forlygte eller en cykls forhjul) fra begge
kameraer.

10
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Via en speciel programpakke udviklet
på IVTB kan resultaterne præsenteres
grafisk som en kørekurve, der printes ud
på en plan over det undersøgte anlæg,
(se fig. 6).

Eksemplerne viser, hvorledes vi kan
studere kørselsgeometri og hastigheds
profiler fra observationspunkter på jor
den med relativt simple opstillinger.
CVT-metoden er imidlertid også veleg

65
60
55
50
45

mellem trafikanterne, og disse sammen
brud kan under uheldige omstændighe
der medføre en ulykke. Konflikterne stu
deres, med henblik på eliminering af
eventuelle konfliktskabende faktorer.
Nedenfor er vist exempler på CVT
optagelser af cyklisters og bilisters fær
den gennem en rundkørsel i Nakskov by,
(Perlestikkergaderundkørslen).
Denne
rundkørsel er bygget efter et specielt,
hastighedsdæmpende design. Der er
således bump i alle tilfarter, mens cykelbanerne har deleheller ved frafarterne
med henblik på at skærpe bilisternes
opmærksomhed overfor
og samspil
med cyklisterne, (Herslund, 1993). (Se
fig. 8 næste side).
I den viste figur, har computeren be
regnet kørekurven for såvel bilens venst
re som højre side. Som nævnt angiver
hver
position for een indprikning på
videofilmen og dermed programmets
beregning af henholdsvis cyklistens og
bilistens koordinater. Skæringspunkterne
mellem cyklistens og bilistens kørekurver er beregnet, og tidspunktet for
trafikanternes passage af skæringspunk
tet er angivet. Vi ser, at cyklisten passe
rer skæringspunktet hhv. 1,85 sek. (ved
bilens højre forlygte) og 1,51 sek. (bilens
venstre forlygte) inden bilen. Situationen
kan altså defineres som en konflikt, der
imidlertid løses ved, at bilisten samspiller (decelererer), hvilket ses af, at
ligger helt tæt. Cyklisten holder samme
fart gennem anlægget det kunne se ud
som om vedkommende kører i tillid til,
at bilisten vil overholde sin vigepligt.
Det næste exempel kan også karakteri
seres som en konflikt, hvor cyklisten
ankommer hhv. 1,31 og 1,10 sekund
inden bilisten. (Se fig. 9 næste side).
Her er bilisten lidt længere om at
bremse ned, og stopper dermed lidt mere
brat,
står næsten oven i hinanden).
Cyklisten synes at speede op efter at
være kørt ind i rundkørslen.
-

.40

-
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Figur 6. KØrekurve.
svarer til de indprikkede punkter,
der er indprikket med samme tidsaf
står, desto lang
stand. Dvs jo tættere
sommere kører trafikanten. Ud fra det
kendte tidsinterval mellem de registrere
de positioner kan hastighederne dernæst
beregnes, og resultaterne kan præsente
res grafisk i en hastighedsprofil, (se fig.
7).

net til studier af konflikt og samspil i tra
fikken.

““

Bev. KuIsvierej

—

Konfliktstudier
Konfliktteknikken studerer trafikanter på
kollisionskurs med speciel focus på de
sidste 1 2 sekunder inden en potentiel
trafikulykke. Alvorlige konflikter karak
teriseres som sammenbrud i samspillet
-

rhoirnvej.

20-

6
2

0

fston i m fra stoplinieri
Figur 7. Hastighedsprofl4 (Ågtstsson, 1990).

““

-

CVT-metodens fordele og ulemper
Trafiktekniske målinger, fx samspils- og
konfliktstudier, har hidtil været udført
via den enkelte forskers registrering af
synlige og målelige adfærdsdata på selve
videofilmen. Metodens validitet og relia
bilitet svækkes således af en høj grad af
subjektivitet.
Stillet over for dette problem har CVT
metoden operationaliseret selve dataregi
streringen, hvilket giver os mere objekti
ve informationer om, hvem der rent
køreteknisk samspiller i et givet trafikan
læg, og hvorledes samspillet foregår
(acceleration, deceleration, ruteskift eller
stop ). Køre- og hastighedskurverne kan
ligeledes give os oplysning om, hvor og
hvorledes trafikanterne reagerer i anlæg-

ISO 9001 hele vejen

Colas Danmark AIS
er pr. 1. december 1993
certificeret at Dansk Standard
efter ISO 9001 standarden.
Vort kvalitetsstyringssystem omfatter:
Udvikling
—Salg
Fremstilling af vejbelægningsmaterialer
Fremstilling af bindemidler til
vejbelægninger
Udlægning af vejbelægningsmateriale
*)
Administration
*)
Materielvedligeholdelse
*)
Sikkerhed og miljø
—

—

—

—

—

-

—

*) For disse områder
har DS afgivet supplerende

erklæring om overholdelse af egne krav.

Total kvalitetsstyring
sikrer ensartet kvalitet
hele vejen!

—
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KRYDSNTNGSPUNKTET ( —1,84, 27.54) / ( —2.65, 28.53)
cyklen er i punktet kl. 43044.57 / kl. 43044.17
bilen er i punktet kl. 43046.08 / kl. 43045.99
1.51 / 1.85 sekund INDEN bilen
cyklen ankommer
bilen er de i punkt (
0.19, 30.98) / ( —0.87, 31.76)

65
60
55
50
45.
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-
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Figur 8. Krydsningspunkt for cyklist og bilist, exempel 1.

KRYDSNINGSPUNKTET ( —2.16, 29.06) / ( —2.88, 30.16)
cyklen er i punktet kl. 58493.97 / kl. 58493.68
bilen er i punktet kl. 58495.07 / kl. 58495.00
sekund INDEN bilen
cyklen ankommer
1.10 / 1.31
bilen er da i punkt ( —0.34, 30.55) / ( —1.34, 31.37)

65
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55.
50•

-

-

Videreudvikling
CVT-programmet er oprindelig udviklet
af Ingeniørfirmaet Jørgen Læssøe aps. i
samarbejde med forskere fra IVTB.
Arbejdet har delvist været finansieret via
Statens Teknisk-Videnskabelige Forsk
ningsråd. Sammen med Vejdirektoratets
Trafikforskningsafdeling arbejder IVTB
nu på at forbedre CVT-metoden. Specielt
er der på begge institutter et ønske om at
forbedre selve computerprogrammet.
Kvalitetsudviklingen indenfor video
og computerteknologi lover positivt for
dette udviklingsarbejde.

45,
I.)

kamera, bånd og grabber-kort, præcisio
nen ved opmåling af kamera- og fix
punkter, proceduren ved indprikning
samt programmets beregninger af ko
ordinaterne, (Jørgensen, 1991). Det er
fastslået, at en hævning af et kamera i en
CVT-opstilling ikke giver forkerte
fremskæringsvinkler, såfremt alle afstan
de til kameraet er målt til et punkt ned
loddet i planen, (Kronbak og Greibe,
1993). Afhængigt af kameraafstand samt
de observerede punkters veldefinerethed,
vil den forventede fejl typisk ligge mel
lem 10 30 cm ved målinger som vist i
exemplerne.
Nogle ulemper ved metoden skal imid
lertid nævnes: Ved feltoptagelser be
sværliggøres datafangsten ved, at de to
videokameraer helst skal stå så vinkelret
som muligt på hinanden under optagel
serne, og ved at det bØr tilstræbes, at
kamerarenes axe står i vandret plan.
Begge de nævnte forhold kan specielt
være vanskelige at tilgodese i bytrafik,
hvor man gerne vil i højden og kippe
kamerarne.
Hvis kameraerne kipper (hælder mod
vandret) bør hældningsvinklerne være
små, idet der herved opstår en systema
tisk fejl af de beregnede fremskærings
vinkler. En række praktiske forsøg på
IVTB har vist, at fejlen er begrænset,
hvis kipningen ikke overstiger ca 20 gra
der ( Kronbak og Greibe, 1993).
I selve laboratoriet kan indprilcningen
med computermus volde vanskeligheder,
da det udsøgte punkt på trafikanten kan
være vanskeligt at fastholde, alt efter trafi
kantens position i forhold til kamerarene.

40
35
30
25
20
15
—15—10—5 0

5

10 15 20 25 30 35 40
meter

Figur 9. Krydsningspunkt for cyklist og bilist, exempel 2.
get. Metoden kan således benyttes ved
sammenligning af forskellige trafikanlæg
mht. disses sikkerhed, og siklcerhedens
afhængighed af geometrien, (Agùstsson,
1993).
Det er en stor force ved CVT-systemet,

at det kan levere præcise data vedrøren
de trafikanternes placering og hastighed,
uden installation af detektorer.
Komponenterne i systemet er relativt
simple. Metodens kvalitet og effektivitet
afhænger hovedsagelig af kvaliteten ved

Litteraturliste:
Agüstsson, Lrus: Trafikmålinger med
CVT-udstyr. Hovedrapport. Eksamens
projekt ved IVTB, 1990.
Agùstsson, Lärus: Computer- og video
teknik til adfærdsstudier, VDL-Nyt nr.
2/19 93.
Herslund, Mai-Britt: Evaluering af ny
type rundkørsel i Nakskov, Dansk Vejtidsskrift nr. 4/1993.
Jørgen LæssØe Ingeniørfirma aps:

DANSK VEJTIDSSKRIFI’ NR. 12• 1993

Brugervejledning. Bestemmelse af x,y,zkoordinater ud fra en to-kameraopstilung. Søborg, 1990.
Jørgensen, Niels 0.: Traffic Measurements by means of Computer Vision
Techniques. Paper til konference vedr.
Traffic Safety on two Continents. Gotenburg, 1991.

13

Kronbak, Jakob og Greibe, Poul: CVT.
En undersøgelse af systemets virkemåde,
anvendelsesmuligheder og begrænsnin
ger.
Kursusarbejde ved IVTB, 1993.
Petersen, Gunnar: Illustrationer til Computer Vision Techniquens muligheder
som basis for exakt databehandling.

Paper ved konference vedr. videobasere
de adfærdsstudier. IVTB. 1992.
Video:
Videoværkstedet ved IVTB: Computer
Vision Technique. Demonstrationsvideo,
1991.

El

Justering cif
vejbelysningsreglerne

Af Peder Øbro,
Lys & Optik

En fly udgave af vejregelhæfte 9.2001 om planlægning at vejbelysning er netop udsendt
fra Vejregelsekreteriatet. Ændringen angår valg af belysningskiasse, som nu baseres på
den funktionelle vejklassificering, der anvendes i “Byernes trafikarealer”, og som nu
medfører en forenkling.
Vejbelysningsreglerne
Vejbelysningsreglerne var noget af det
første der blev udarbejdet af vejregelor
ganisationen, som blev oprettet i 70’erne,
og reglernes tilblivelse skal ses i lyset af
ønsket om energibesparelse, fremkom
sten af forbedret teknik, herunder energibesparende lyskilder samt ønsket om for
bedret miljø.
Vejbelysningsreglerne blev udgivet i
1978 og trådte officielt i kraft ved trafikministeriets cirkulære af 26. september,
1979. De består af dels 2 egentlige vejre
gelhæfter, hvorom det følgende drejer
sig, og dels af 4 informationshæfter,
hvoraf en håndbog og en eksempelsam
ling er de vigtigste. Reglerne har funge
ret uændret bortset fra en mindre revi
sion i 1981, angående særskilt belysning
af fodgængerfelter.
Vejbelysningsregleme blev vel modta
get af alle parter, og de har fundet ud
bredt anvendelse, selv om langt hoved
parten af reglerne kun er retningslinier
eller vejledninger. De eneste to normer
(bindende regler eller krav) kræver, at
der er belysning på dels signalregulerede
kryds og dels forgængerfelter. Resten af
reglerne er vejledende så den enkelte
vejbestyrelse, i overensstemmelse med
det kommunale selvstyre, i vid udstræk
ning selv er herre over standarden og
udgiftsniveauet for vejbelysningen.
Reglerne er benyttet til nye anlæg samt
til de mange anlæg, der er blevet ombyg
get af hensyn til energibesparelse og

lavere vedligeholdelsesomkostninger. Vej
reglerne har ved tilskyndelse til bl.a.
bedre planlægning, lave lyspunktshøjder,
armaturer med begrænset fjernvirkning
samt brug af natreduktion, været med
virkende til forbedring af både kvalitet,
miljø og økonomi.
På trods af deres alder er det tekniske
indhold af vejbelysningsreglerne ikke
forældet, hvilket skyldes brug af funktio
nelle beskrivelser, der er åbne for nye
tekniske løsninger. Hvad angår planlæg
ning har det nu været nødvendigt, at
-

O,5m

ændre vejregelhæftet herom, så der
opnås overensstemmelse med den funk
tionelle klassificering af vejtyper, der
fremkom med “Byernes trafikarealer’,
Vejregelhæfte 0 af 1988. Ændringen er
en justering, som dog indebærer en enk
lere og bedre funktionel beskrivelse.
På lidt længere sigt vil det standardise
ringsarbejde for vejbelysning, der i øje
blikket foregår i Den Europæiske Stan
dardiseringsorganisation, CEN medføre
behov for en egentlig revision. Det skal
bemærkes, at denne standardisering i høj
grad er præget af ideer fra de danske
vejbelysningsregler, og ikke vil medføre
afgørende ændringer i forhold til de
eksisterende traditioner i dansk vejbe
lysning.
Vejbelysningsreglernes to hæfter
Opdelingen af vejbelysningsreglerne i to
hæfter er udtryk for en opdeling på plan
lægning og funktion på den ene side og
projektering og teknik på den anden.
Planlægningshæftet, 9.20.01 Udstyr
Vejbelysning,
dispositionspian
hen
vender sig til vejbestyrelser, trafikplan
læggere og myndigheder. Det indeholder
retningslinier for planlægning og valg af
belysningskiasser m.m., men intet om
tekniske løsninger eller krav. Sådanne
fremgår derimod af projekteringshæf
tet, 9.20.02 Udstyr Vejbelysning,
udformning
hvor man også finder de
lystekniske
kravværdier
de
for
belysningskiasser, der refereres til i plan...

\2m

Figur 1. Eksempel på en typisk mindre
trafikvej med et moderne belysningsan
læg. Relative lave lette master små arma
turer med spejloptik og 70 W hØjtryksna
triumlamper til belysningsklasse L7.
Anlægget har stærkt begrænset blænding
ogjjernvirkning samt lavt elforbrug.

...,

...
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forgængere og cyklister. Kravene angår
den såkaldte halvrumlige belysningsstyrke
og dens regelmæssighed på kørebane,
gang- og cykelarealer tilsammen. Kravene
er opstillet i klasserne El til E4.
Det gælder overalt, at de højeste (og
dermed dyreste) krav findes i den første
klasse f.eks. Li, og at de laveste krav
findes i den sidste klasse f.eks. L7. Det
kan synes kompliceret med de mange
belysningskiasser; men i praksis bruges
kun et mindre antal og denne brug er
godt indarbejdet i branchen.
Ændringer i planlægningshæftet
for vejbelysning

Figur 2. “Byernes trafikarealer” beskrives veje efter deres fltnktion overfor de forskellige traflkantgruppei:
lægningshæftet, samt regler for udform
ning mm. Projekteringshæftet henven
der sig til de projekterende og leveran
dørerne.
Belysningskiasserne er delt i rækker,
som kaldes L-, LE- og E-rækken.
L-rækken er belysningskiasser for veje,
som belyses af hensyn til synsbetingel
serne for den motoriserede trafik d.v.s.
motorveje og trafikveje. De lystekniske
krav angår kørebanens luminans med
supplerende krav til regelmæssighed på
tør og våd kørebane, til blændingsbe
grænsning og til belysning af vejenes
omgivelser. Kravene er gradueret og
opstillet i klasserne Li til L7. Der er dog
kun tale om 4 forskellige luminansni

veauer, idet klasserne Li, L3 og L5 for
motorveje har fælles niveau med h.h.v.
L2, L4 og L6 for almindelige trafikveje.
LE-rækken er belysningsklasser for
trafikarealer, der belyses af samme hen
syn som veje i L-rækken; men hvor
luminansbegrebet ikke er praktisk
anvendeligt på grund af varierende synsretninger. Eksempler på
afstande og
sådanne trafikarealer er kryds af en vis
kompleksitet og rundkørsler. De lystek
niske krav angår belysningsstyrke og
regelmæssighed på trafikarealet (køreba
nen) og de nærmeste omgivelser. Krave
ne er gradueret i klasserne LE1 til LE5.
E-rækken er belysningskiasser for veje,
stier og pladser, der belyses af hensyn til
-

Vejklasser

Hastigliedsklasse
Trafikveje

Lokalveje

Høj (70-80 km/h)

Forudsætter facadeløshed,
ingen trafik på tværs, samt
adskillelse af blød og hård
trafik ved mindst en kant
sten

Middel (50-60 knilh)

Vælges normalt.
Normalt bør der være
adskillelse af blød og hård
trafik ved mindst en kantsten

Forudsætter facadeløshed,
få lette trafikanter og gode
oversigtsforhold m.v.

Lav (30-40 km/b)

Vælges hvor der er mange

Vælges normalt

krydsende lette trafikanter,
mange cyklister og ingen
cykelsti, ud for skole,
butikker etc.
Meget lav (10-20 km/h)

Med ‘Byernes trafikarealer” er der ind
ført dels en klassificering af vejnettet i
trafikveje og lokalveje med baggrund i
kommunalplanloven og dels en klassifi
cering i hastigheder for motortrafikken
(4 klasser).
“Byernes trafikarealer” indeholder vejledninger om planlægning af vejnet, der
svarer til forholdene i byområder. Der
lægges vægt på, at man gennem overord
nede og detaljerede vej planlægning
afpasser bilernes hastighed efter omgivel
serne og de øvrige trafikanters krav. Det
fastslås at hastigheden er den vigtigste
parameter for trafiksikkerhed og tryghed,
for store vejes barierreeffekt på krydsen
de trafikanter samt for støjbelastningen af
vejenes omgivelser. Ved detaljeplanlæg
ning og projektering af vejen, dens
udformning og “møblering” søger man,
at sikre at de motorkørende overholder
den planlagte referenceha.stighed.
Ændringer i planlægningshæftet,
9.20.01 findes udelukkende i kapitel 2.
Etablering af vejbelysning, som om
handler valget af belysningsklasse til de
forskellige vejtyper.
Det skal straks bemærkes at hoved
princippet bevares: Nemlig at bynæssige
områder belyses mens veje i åbent land
ikke belyses, samt at reglerne for veje i
åbent land er uændret.
Det følgende angår altså udelukkende
veje i bymæssige områder. Her bevares
også hovedopdelingen i vejtyper: Motor
veje/-gader, Trafikveje, Lokalveje, Stier
n.v., Fodgcengerfelter samt kryds mellem
trafikveje.
Ændringerne findes for trafikveje samt
beskrivelsen
af lokalveje.
i
Ændringer for trafikveje
Den tidligere opdeling af trafikvejene i
primærveje og fordelingsveje er nu er

Vælges i opholds- og legeområder, i gågader, på
torve og pladser etc.

Figur 3. Forudsætninger for valg af hastighedskiasse (Skema i
9.20.01).

vejregelhæfte

stattet af en funktionel opdeling på hastig
hedsklasser, som fremgår af figur 3.
Også for de yderligere kriterier er der
ændringer. Tidligere anvendtes kriterier
efter de trafikarealer der indgik i vejpro
filen d.v.s. antal kørespor, tilstedeværel
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Hastigheds- Fodgai

Cyklister

Blænding

kørebanen

kørebanen

niodkØrde

2-3
spor

4
spor

nej

nej

ja

L7

L6

nej

nej

nej

L7

L7

nej

nej

ja/nej

L7

L7

L7
nej

ja

ja/nej

ell.
L6

L7
ell.

klasse

Høj

på

på

fra

veje
Middel

Lav
veje

Stier

Belysningsklasse

I

L6

MASKINER

L6

ANLÆG & TILBEHØR

L6

L6

ja

ja/nej

ja/nej

L6

ja

ja

ja/nej

LE4

L6

Tæt, høj bebyggelse

El

Lav eller spredt bebyggelse, industri etc.

E2

Stier i egentligt trafiksystem

E2

Andre stier, herunder rekreative stier

f

VEJBYGNINGS

ingen krav

Fodgængerområder/gader

min E2

Parkeringspladser

min E4

UDLÆGNINGSMASKINER

Figur 4. Oversigt over belysningskiasser afveje i byområder (Ske,na 8 i vejregelhæfte
9.20.01).
sen af fortov, cykelsti og/eller midterra
bat over 3 m. Disse kriterier er væsent
ligt ændret i funktionel retning; kun
antal kØrespor bruges fortsat. Tanken
med kriterierne og den deraf følgende
opdeling er den samme; men de øvrige
nævnte elementer (fortov, cykelsti og
midterrabat) er nu erstattet af det, som i
virkeligheden hele tiden lå bag, nemlig
om der er Forgængere på kørebanen,
Cyklister på kørebanen og/eller Blæn
ding fra modkØrende. Tilstedeværelsen
af disse er en mere krævende omstæn
dighed, der vil kunne føre til en kraftige
re vejbelysning. Antallet af kørespor er
et kriterium, der fortsat anvendes som
udtryk for trafikkens kompleksitet.
En oversigt over valg af belysnings
klasser er vist i figur 4, der svarer til
planlægningsheftets skema 8.
Det bemærkes at der er indført en ny
klasse LE4 for trafikveje for lav hastig
hed, hvor der er stærk sammenbianding
af bløde og hårde trafikanter, som ved
skoler, institutioner, butikker etc.
Bortset herfra er tabellen stærkt for
enklet i forhold til tidligere, hvilket skyl
des indførelsen af den funktionelle besk
rivelse. En konsekvens, der kan synes
pudsig, er at belysningen tilsyneladende
skal være kraftigere, når hastigheden bli
ver lavere; men det er helt naturligt fordi
den lavere hastighedskiasse er udtryk for
mere vanskelige forhold, der også kræ
ver en kraftigere belysning.
Det gælder stadig, at der kan vælges
en højre eller lavere klasse for en trafikvej, hvis forholdene er særligt svære
eller særligt lette.

Ændringer for lokalveje
Kriterier for valg af belysningsklasser på
lokalveje, stier m.v. fremgår af den
nederste del af figur 4.
Det bemærkes at skemaet om hastig
hedskiasser i figur 3 også gælder for
lokalvej, men som det fremgår benyttes
denne klassificering ikke i forbindelse
med belysning af lokalveje.

ASFALTUDLÆGGETRE
GRUS & SKÆRVEUDLÆGGERE
RABATUDLÆGGERE
SNEGLEUDLÆGGERE

KOMPRIMERINGSMATERIEL
VIBRATIONSSTAMPERE
VIBRATIONSPLADER
VIBRATIONSTROM LER
GUMMIHJU LSTROM LER
VALS ETOG
RÅJORDSKOMPAKTORER

m
SPRØJTER & KOGERE
EMULSIONSSPRØJTER
STØBEASFALTKOGERE
PUMPEKOGERE

BETONUDSTØBNING

Konklusion

De indførte ændringer i planlægnings
hæftet, 9.20.01 bringer vejbelysnings
reglerne i overensstemmelse med ‘Byer
nes trafikarealer”, og udtrykker nu klare
re de funktionelle principper heri.
Det fremgår at ændringerne kun er en
justering af kriterierne for valg af be
lysningskiasse, som indebærer en for
enkling og forbedring.
Litteratur:
Byernes trafikarealer, Hæfte 0, Vej-

planlægning i byområder Vejdirektoratet
Vejregeludvalget, November 1988.
Hæfte 9.20.01 Udstyr, Planlægnings
hæftet. Vejbelysning, Vejregler for dis
positionspian, etablering og reduktion
samt vejbelægningers lystekniske egen
skaber Vejdirektoratet Vejregeludval
get, September 1992 (ny udgave).
Hæfte 9.20.02 Udstyr, Projekterings
hæftet. Vejbelysning, Vejregler for ud
formning, miljøhensyn og reduktion samt
ændring af eksisterende anlæg. Vejdirek
toratet Vejregeludvalget, August 1981.

BETONUDL/EGGERE
SLIPFORMPAVERE
KANTSTENSUDLÆGGERE

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

ANLÆG &
KONSTRUKTIONER
ASFALTANLÆG
ASFALT-GENBRUGSANLÆG
KUNSTSTOF FLEX-TANKANLÆG
VEJ-STÅLTUNNELRØR
STÅLSILOER

-

-

SLIDDELE
K/EDEGRAVER-SLIDDELE
DIAMANTSK/ERESKIVETR
BETONHAMMER MEJSLER

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

FA IA®

-

LI

Lynge:
Kolding:

42189200
75505200
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Udbud af vedligehold
af vejbelysning

Af Civilingeniør
Claus Pedersen,
Amtsvejvæsenef,
Nordjyllands Amt og ingeniør
Niels Frimer-Larsen, Hansen og Henneberg

Udlicitering af vedligeholdelse af vejbelysningsanlæg på hovedlandeveje forestår i
amterne, Til brug ved dette arbejde er der udarbejdet udkast til udbudsmateriale,

Den nyeste samarbejdsaftale mellem
amterne og Vejdirektoratet om drift og
vedligeholdelse af statsveje fastlægger,
at vedligeholdelsesarbejder i forbindelse
med vejbelysningsanlæg i lighed med
andre vedligeholdelsesopgaver skal ud
bydes i fri konkurrence.
Udliciteringen skal finde sted i hen
hold til “cirkulære om udlicitering af stats
lige drifts- og anlægsopgaver” dateret
21. januar 1992. Det er hensigten, at alle
vedligeholdelsesopgaver skal være ud
budt inden 1. januar 1995 til en afprøv
ning af principperne om “bedst og bil
ligst”.
I første halvår af 1993 har der været
nedsat arbejdsgrupper for de forskellige
vedligeholdelsesopgaver til udarbejdelse
af udbudsmateriale.
Arbejdsgruppen for vejbelysning har
været bemandet med repræsentanter fra
amterne og vejdirektoratet, mens rådgi
vende ingeniørfirma Hansen og Henneberg har været tilknyttet som teknisk
rådgiver og sekretær.
Udkast til udbudsmateriale er nu til
rådighed for amternes udliciteringspro
ces, og arbejdsgruppen håber at det vil
være en god hjælp i det forestående
arbejde.
Efterfølgende er materialet for vejbe
lysning blevet sammenskrevet med
materialet for det øvrige el-tekniske
vejudstyr, nemlig signalanlæg og nødtele
foner.
I det følgende vil der dog kun blive
fokuseret på vejbelysning gennem nogle
af arbejdsgruppens overvejelser samt
selve materialet.
Tilstandskrav Udførelseskrav
Den generelle oplæg til arbejdesgrup
perne var, at materialet i så høj grad som
muligt skal tage sigte på udbud efter til
standskrav.
Ud fra en vurdering af trafiksikkerhe
den, service overfor brugerne, og hvad
der er praktisk muligt, fandt arbejdsgrup
pen det nødvendigt at afvige fra det rene
tilstandskrav.
-

Udkast til udbudsmateriale forfølger
derfor den overordnede målsætning om,
at vedligeholdelsen af vejbelysningsan
læg tager sigte på opretholdelse af de
krav, som de til enhver tid gældende vejregler stiller til belysningsanlæggene
som sikkerhedsudstyr. Dette sker gen
nem en række kontrolerbare ydelser, der
i høj grad stiller krav til udførelse samt
hyppigheder afhængigt af den belyste
vejes trafikale betydning.
Kvalitetsniveauer
Styregruppen har ønsket at kunne vælge
forskellige kvalitetsniveauer for vedlige
holdelsen alt afhængig af de økonomiske
muligheder. Arbejdsgruppen har samti
dig fastlagt en målsætning om, at der
ikke må slækkes på trafiksikkeheden.
Der er derfor indført kvalitestniveauer,
som et tidsmæssigt begreb. De belyste
vejstrækninger inddeles i 3 niveauer og
udkastet fastlægger for hver af de 3
niveauer tidsintervaller for eftersyn samt
den maksimale tid for afhjælpning af fejl
og mangler.
Gruppeudskiftning?
Principper for lyskildeudskiftning, speci
elt hvad angår højtryksnatriumlyskilder,
har gennem de seneste år været flittigt
diskuteret. End ikke lyskildefabrikanter
eller de hidtidige vedligeholdere, har
kunne give noget eentydig svar på hvil
ket princip, der er mest rentabel når de
lystekniske krav skal forfølges.
Gruppeudskiftning, hvor alle lyskilder
udskiftes på samme tidspunkt, uanset
hvornår de sidst har været enkeltudskif
tet, giver klart det bedste resultat når der
udelukkende fokuseres på en stadig
opfyldelse af de lystekniske krav. Enkeltudskiftning er muligvis billigere udoku
menteret men der kan ikke gives garan
ti for, opfyldelse af de lystekniske krav,
og dermed for at vejbelysninganlæggets
opfylder sine forpligtigelser som trafiksikkerhedsudstyr.
Arbejdsgruppen har intens diskuteret
de 2 principper, og vil ud fra grundideen
-

-

om, at den vejreglsbestemte lysteknik er
en forudsætning for vejbelysningsanlæg
get som sikkerhedsudstyr, anbefale grup
peudskiftning som hovedprincip. Visse
el-forsyningsselskaber finder desuden at
gruppeudskiftning kan gøres til næsten
samme pris som enkletudskiftning, da
antallet af “enkeltudrykninger” falder
markant.
Udkast til udbudsmateriale
Udbudsmaterialet er opbygget efter Vej
reglernes modulstrukturerede system og
består således af
-

-

-

-

-

-

Ai3 92 Almindelige betingelser
SB-P Særlige betingelser (Paradig
ma)
AAB Almindelig arbejdsbeskrivelse
SAB-P Særlig arbejdsbeskrivelse
(Paradigma)
TAG-P Tilbuds- og afregningsgrund
lag (Paradigma)
TBL-P Tilbudsliste (ParadiRma)

Hovedydelser
Arbejdet omfatter følgende hovedydel
ser:
Vagtordning
Målet med vagtordningen er, at trafi
kanter, vejmænd, politi, redningskorps
og evt, andre entreprenører på ethvert
tidspunkt af dagen kan komme i kontakt
med en person, som er i stand til at
igangsætte afhjælpning af anmeldte fejl
og mangler.
Eftersyn
Med fastlagte intervaller skal der gen
nemføres eftersyn af belysningsanlægget
med det formål at kontrollere anlæggets
korrekte funktion samt at registrere fejl
og mangler. Udbedringen kan enten fin
de sted i forbindelse med eftersyn eller i
forbindelse med anden fejl- og mangel
afhjælpning.
Der er fastlagt 3 kvalitetsniveauer med
forskellige tidsintervaller mellem efter
synene. Der stilles på alle kvalitetsni
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veauer krav om, at et vist antal eftersyn
skal udføres i den normale tændingstid.
Afhjælpning affejl og mangler
Afhjælpningen af fejl og mangler har
til formål at bringe vejbelysningsan
lægget tilbage til funktionsmæssig stand.
Ved større fejl og udfald er den maksi
male tid for afhjælpning ens for de for
skellige kvalitetsniveauer. Den maksima
le tid ved øvrige fejl og mangler, eksem
pelvis udskiftning af enkelte lyskilder, er
forskellig for kvalitetsniveauerne, som
vælges afhængig af vejbelysningsan
læggets trafikale betydning.
Hovedeftersyn
Med et nærmere fastlagt interval ud
føres der hovedeftersyn af vejbelys
ningsanlægget, som har til formål, at
bringe det i den bedst mulige vedlige
holdelsesmæssige tilstand.
Ved hovedeftersyn efterses tekniske
komponenter samt forsynings- og sty
rings systemer.
Gruppeudskiftning af lyskilder foreta
ges naturligt i forbindelse med hovedeftersyn. De tidsmæssige intervaller for
udskiftningen afhænger af bl.a. lyskilde
type, dimensioneringsforudsætninger og
lysstrømstilbagegang.
Kvalitetsstyring og -sikring
Hos såvel udbyder som entreprenør stil
les der krav om et dokumenteret system,
der forfølger forpligtigelserne ved de for
skellige hovedydelser.
I forbindelse med vagtordningen etab
leres “logbog” til registrering af opkald,
eftersyn, fejlafhjælpning og hovedefter
syn.
Der er desuden udarbejdet et rapportsystem til brug ved eftersyn, fejlafhjælp
ung, og hovedeftersyn.
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Foruden at fungere som dokumenta
tion for udført arbejde skal rapporterin
gen anvendes til analyse af vejbelys
ningsanlæggene såldes at økonomi for
såvel vedligeholdelse som drift kan opti
meres.
Anlægsdokumentation
Et meget væsentlig og nødvendigt ele
ment i forbindelse med udbudet og
egentligt også for vedligeholdelsesarbej
det er den tekniske beskrivelse af vejbe
lysningsanlægget på en given vejstræk
ung.
For mange vejstrækninger forefindes
dokumentation slet ikke, og hvis den
forefindes, er den ofte mangelfuld. Der
forestår derfor et stort arbejde i amterne
med at etablere en brugbar anlægsdo
kumentation. I materialet er vist et
eksempel, hvor de elementer, der skal
være tilstede for et udbud er beskrevet.
Det vil dog være ønskeligt, hvis der med
baggrund i den erfaring og dokumenta
tion, som allerede i dag forefindes i
amterne bliver udarbejdet en egentlig
standard for en anlægsdokumentation
med vejledning.
Afslutning
Udbudsmaterialet vil erstattet den eksi
sterende meddelelse nr. 025 om drift og
vedligeholdelse af vejbelysningsanlæg
fra Vejdirektoratet.
Ved udbud skal der selvfølgelig tages
hensyn til de nuværende vedligeholdel
seskontrakter med hensyn til løbetid og
opsigelsesvarsler.
Arbejdsgruppen erfarede under sit
arbejde, at der er betydelige forskelle på
vedligeholdelsesniveau og -principper
rundt om i landet. Udlicitering med fæl
les basismateriale og fælles målsætning
vil derfor give en tiltrængt harmonise

Ny licitation på asfaltentreprise
Licitation gik om
AJS Storebælt har holdt fly licitation på
en entreprise, der omfatter belægningsar
bejder på Vestbroen og en del af Ny
Sprogø. Denne gang bad Storebælt kun
om bud om udførelse over to år, hvor det
før var muligt at byde på en udførel
sesperiode over fire år. Projektchef Niels
Havsteen, der har ansvaret for entrepri

sen, understreger, at den nye licitation
ikke vil forsinke færdiggørelsen af vejforbindelsen på nogen måde.
Arbejdets omfang
Der kom følgende bud på entreprisen,
der omfatter asfaltarbej der (isolering og
belægning) på både Vestbroen og en del
af Sprogø:

ring af niveau for såvel lysteknik som
vedligeholdelse.
Den økonomiske gevinst ved udlicite
ring vil derfor mange steder være af
negativ karakter, da udbudsmaterialets
kvalitetsniveau for vedligeholdelse langt
fra følges alle steder i dag. En af
arbejdsgruppen fornemste opgaver har
derfor været at understrege at vejbe
styrelserne ikke må gå på komprimis
med trafiksikkerheden, hvorfor vejreg
lernes krav til lysteknik og belysningsni
veauer må være basis i ethvert udbud.
Arbejdsgruppen ser frem til at følge
det forestående arbejde, og tage ved lære
af de erfaringer som vejbestyrelserne får
ved udbud.

Ændring af
administrationen
Administrationen af Dansk Vejtidsskrift er nu flyttet til Grafisk
Design, Farsø, som også trykker
bladet.
Henvendelser om abonnement,
regnskab og annoncebetaling skal
nu ske til Grafisk Design, hvor
Inge Rasmussen vil være
behjælpelig.
Adressen er:
Grafisk Design
Nørregade 8,
9640 Farsø.
Tlf. 98 63 11 33
Fax 98 63 20 15

Storebælt
Budene
Superfos/Jan Lefebre
Deutsches Asphalt
Phønix/Villadsen
Tarco Vej
Strabag International

188.213.430
196.173.826
156.981.218
172.048.550
160.875.523

kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
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NYT FRA VEJSEKTORENS LEVERANDØRER
Colas Danmark AIS certificeret
Colas Danmark AIS fik den 1. december
1993 overrakt deres ISO 9001-certifikat
af Dansk Standard.
Kvalitetsstyringssystemet dækker virk
somhedens samlede aktiviteter i såvel
ind- som udland, omfattende: Udvikling,
salg, produktion af vejbelægningsmateri
aler og bituminøse bindemidler til vejbe
lægninger samt udlægning af vejbelæg
ningsmaterialer.
Ud over standardens krav til oven
nævnte har Dansk Standard afgivet sup
plerende erklæring om, at kvalitetssty
ringssystemet også omfatter Colas’ egne
krav til administration, økonomistyring,
forsikringsfor
informationsteknologi,
hold, anlæg- og materielvedligeholdelse
samt miljø og sikkerhed.
Colas Danmark har 11 asfaitfabrikker
fordelt over hele landet, 2 grusgrave og 2
stenknuserier.

Ny “hurtigløber” til vejfolket
Danpac introducerer nu en nyudviklet
kraftfuld 2-3 tons kombinations-tromle,
“Alexander 28-G” fra Ingersoll-Rand, i
Danmark.
Det teknisk specielle ved tromletypen,
i forhold til de hidtil anvendte tromler i
denne klasse, er kortfattet: Stærkt
forøget kapacitet, nyt sikkert arbejdsmil
jø med automatik for væsentlige funktio
ner, ergonomisk placering af alle betje
ningsgreb i håndhøjde (overblik og sik
kerhed), og et væsentligt kraftoverskud.
Tromlerne leveres også i udførelse med
2 glatte valser og dobbeltvibration.
I modsætning til de tidligere 2-cylindrede tromletyper, udstyrer Ingersoll
Rand nu som standard tromle i denne
klasse med den sikre og kraftfulde 3cylindrede Deutz F3L 1011, der giver en
helt anderledes rolig gang.
Med en hastighed på indtil 11 km/t og
udstyret med dobbeltvibration, opnås
den foreskrevne komprimeringsgrad
hurtigere og med færre overgange, hvil
ket giver betydelige driftsøkonomiske og
konkurrencemæssige fortrin, Samtidig
sikre den tilpassede amplitude og vibra

tionsfrekvens en helt ensartet kvalitet og
belægningsstruktur efter komprimering.
Importøren af Ingersoll-Rand i Dan
mark, Danpac, Lynge, tel. 42 19 92 00,

oplyser at maskinerne, trods den ny tek
nik og større motor, kan leveres til en
slutpris godt 6% under det hidtidige prisleje for branchen som helhed.

Fra alle os til alle jer.
En god jul og et rigtigt godt nytår.
Ii
Wirtgen gr i dybden
-ned Asfaltfræsning
—.—III

0

-

r•

DANSK VEJTEKNOLOGI AS
TLF: 65 98 22 13
ørbækvej 62
DK 5863 Ferritsiev, Fyn
Telefon: 65 98 22 13
Telefax: 65 98 23 62

•‘

Møller & Grønborg Arkitekter og Planlæggere AS c
RÅDGIVENDE INGENIØRER •

Frederiksdal
DK-8330

Telefon
86936266

Telefax
86937893

Giro
7102801

AS reg.nr.
108486

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

LABORATORIUM FOR MATERIALEPRØVNING

Miljøteknisk afdeling
Jegstrupvej 96 A
8361 Hasselager
Tlf. 8628 61 66

HEDESELSKABET
*
*

Lagt,
Mere end 10 lrs erfaring

Inreco AIS

DlflateSt

Krogholmgårdsvej 4A, 2950 Vedbæk Tlf. 428902 11
.

Taulov Kirkevej 31-33 DK-7000 Fredericia Telf. 7556 2588
—

i, som er o
i produkternes

3M als
Afd. for Trafiksikkerhedsprodukter
Fabriksparken 15, 2600 Glostrup

43480100

I’

acadedekorationer

taM

-

-

Stål og montage:

Vestjysk

El-anlæg

Fra alle os til alle jer.
En god jul og et rigtigt godt nytår.
nar nu oprettet mere

ABB Electric

111111
“PIP
ASEA BROWN BOVERI

b

Med kontorer 21 danske byer er
RH&H altid en nærliggende mulighed
HØJLIJ%S) IS

WOtL II4JI%E.I%

Det har været spændende at være med til at lose denne store opgave.

Højgaard & Schultz Vest
Raaensvej i -9100 Aalborg Tlf. 9812 1688- Fax 9812-0 06

.erogst
IGNALLANTERN.ER, NIASTER og TILBEHØR
Kontakt:

LEKTRO-DATA AIS

VEJEN JORDEN RUN DT
GØR DEN TRAF1KS1KXER!
VEJ MARK ER ING

GOR4KIS ALLÉ 3-2860 SØBORG
TLF 31 67 55 00

1rco
TARCO VEJ A/S

i

i.angeian

A/S LANGEEANDS KEMISKE FABRIKER

LondsdeLkende ofdehnger
elued
1
Riddersuen 38. F
DK-5560 Arup
TelE 64 88 17 17

SVENNINGSENS
Maskinforretning a.s
Kastrup:

Tommerupvej 13-15 DK-2770 Kastrup
Telefon 3250 29 02 Telefax 32 50 53 77

Skanderborg: Danmarksvej 32H - DK-8660 Skanderborg
Telefon 86 5242 11 - Telefax 865255 60

I NTE3IWH
I,ru.(

-

(

‘.

R’L.r-,

-

iSuperfos Construction ais

Shell
Bitumen

Frydenlundsvej 30 2950 dbæk Tlf. 42893111

-

og Dansk Vejtidsskrift takker bladets annoncører for deres medvirken til at gøre et godt blad bedre

KAM FSA
Dansk Slurry Seal liS
Rugårdsvej 206, 5464 Brenderup,
Telefon 64 44 25 33 Fax 644425 07

-i—.-- —

EL-PRO

ø

G astrup
Formerangen 34
2600 Glostrup
Telefon 434343 ii

Kalundbo’g
Str oorogade 20
4400 Kalundborg
Telefon 53 51 0009

Korsør
Bag Stadion 21
4220 Korour
Te Lion 5357 6800

Fredericia
Broiads,ej 51
7000 Fredene a
Telefon 75 94 33 ii

Ve;ie
Jens Gronssej ti
7100 Vejle
Te elorr 7585 94 11

Veen
H0noærkerej 8
6500 Vejen
Telefon 75 3633 11

AKTIESELSKABET

KORN- OG FODERSTOF
KOMPAGNIET

Ocense
JernbanegaDe 24 B
5000 Odense
Te eforr 6591 99 11

—

Aabyra
Tonsager.ej 3
hoj
9
8230 Aab
Telefon 86 259V 44

[)

4$

Tlf. 86144111

PHØNIX VEJ

-4’

A/S Phonix Controctors
Fuglesangsalle 16
6600 Vejen

Marius Pedersen

Drstrikt Nordiyllnrrd
Distrikt Vestjylland
Distrikt Syd
yllartd
1

Tel. 65981078

Drstrrkt

Fyn

Distrikt Sjælland

98 15

96 44

97 38 1 2 44
75 82 58 22

66189118
44 94 76 66

I’

SIEMENS

Totallr

,dt

Siemens AIS
bæk Strandvej 11
7100 Vejle
Tlf 75 82 74 44

JydskTE LE FON
Proces
Marsels Boulevard 169
8000 Århus C.
Tlf. 86 11 87 00

troding

tf AKTIESELSKAB

Kratbjerg 214 DK 3480 Fredensborg
Tlf. 42 28 26 33 Fax 42 28 04 55 . Telex 40138
Tradjng A/S er en moderne, højteknologisk handels- og pro
egne s-’ ‘,rørir.rrn ne servicetacilir

K1JV

PPRODUKTEW

-

og I-b.
,gG
RAD HOS NYFALT

\ Gronnemose9
JK-2860 Søborg

Tlf. 39697913
Fax. 31 67 73 77

Fra alle os til alle jer.
En god jul og et rigtigt godt nytår.
ningoy

Det lette
alternatjvi

--

tenhede

fu

3t, Med det rigtige

fornufter

.

Geotekn 1k
med Fibo Ietklinker
fibo
værket

DANSK SALT

væske og torsalt
5. Væske og befugtet salt
Ve
e
1
nvei 50. Askov
6600 Veien

epoke

—den sikre vej!
Dansk
Vejforening

i

lae i mere
.øSriingen STØE

Ru6æk & CO. Als
Toppevadvej 38, Ganløse
3660 Stenløse

Telf. 42 183800

L

Telefon 31106988
—

D/J»\j

NAVERVNGET 9
DK-4000 ROSKILDE
TELEFON 46756111

ASFALTAS

DK-8700 HORSENS
TELEFON 7564 19 11

—

—

—

—

—

—

—

—

J

JULIUS KOCH GROUP
Amaliegade 45, 1256 København K
Tlf: 33 32 51 32 Fax: 33 32 0093
-

annonceret i DY. siden 1932

Kemp & Lauritzen

I

Kobenhan:
C
)j3i
-r3 QO

IIROITE

Fredericia:
7592 1866

Trafikteknik
Roskildevej 12
2620 Albcrsluncl
Tlf. 43 62 4S 22
-

..

Bc.. ,.,,TEN OG PULLI...

..RES OVERALT I DANMARK

H. POUUER gCOç

Maling og Lakindustri A/S
Prins Jørgens Allé 10- 4760 Vordingborg

TLF. 53 77 09 72 FAX. 55 34 09
-

HAVNEN KULHOLMSVEJ 22 8900 RANDERS TLF. 864325 11

-
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E URO TRIAFFIC

I

At Per
Peter Risegaard Jakobsen,
Frank Studstrup og Svend Tøfting,
Nordjyllands Amt.

I dagene 10, til 12. november 1993 mødtes knap 300 trafikforskere, politikere mv. i Aalborg
til den 2. internationale konference om trafik i Europa. Der var til kongressen knyttet en
messe med udstillinger fra mange leverandører og interessenter indenfor
fra nsportsekforen.
Med deltagelse af en række EU-lande,
EU-kommissionen, de skandinaviske
lande, de baltiske lande samt flere af de
tidligere sovjetiske republikker blev der i
3 dage i november sat fokus på den
fremtidige infrastruktur i Europa.
Konferencen havde fire temaer: Gods
transport over lange afstande, Bytrafik
ken kampen om arealerne, Persontrafik
over længere afstande og Trafiksikker
hed i Europa.

Link

-

Godstransport over lange afstande
Økonomisk vækst anses som en nødven
dighed og øget vækst skaber erfarings
mæssigt øget trafik med tilhørende øget
miljøbelastning.
Samtidig kræver offentligheden bedre
miljø og bedre sikkerhed i trafikken.
75% af godsmængderne transporteres af
lastbiler. Det giver flaskehalsproblemer
og miljøproblemer.
De løsninger, som EU indtil videre har
peget på, er en overflytning af gods fra
vejtransport til skib og bane. Her skal
man dog være opmærksom på, at intern
transport i Danmark i den sammenhæng
er uinteressant. 95% af godset transporte
res simpelthen over for korte afstande til,
at en overflytning kan betale sig.
Hvis der på europæisk plan skal overflyttes gods til skib og bane er øget
markedsorientering og markedsføring
nøgleord. For banetransporten kræves
der en øget harmonisering af de euro
pæiske jernbaner og mindre politisk ind
blanding.
Nytænkning på godstransportområdet
er en nødvendighed. øget transportbe
hov behøver nødvendigvis ikke at føre til
Øget trafik. Bedre koordinering, øget
effektivitet og bedre samspil mellem
transportformerne er i den sammenhæng
nøgleord.
Bytrafikken kampen om arealerne
Hovedkonklusionen for temaet om bytrafikken er, at hovedproblemet er for
mange personbiler i bycentrene. Blandt
befolkningen og beslutningstagerne er

Der var på messen 2 stande med information om Nordic Link.
rurm

rflcJ QUO VADIS

,—,——.‘...

..

-

Vejdirektoratet fortalte om et nyt styresystem i Limfjordstunnelen og “Quo Vadis
som kan flytte trafikken fra Limf/ordstunnelen til Limfjordsbroen ved kapacitetsprob
lemer.
“,
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der en stor grad af enighed om, hvad der
skal gøres ved problemerne. Disse hoved
aktører er dog ikke klar over denne enig
hed.
Europæiske undersøgelser viser, at
85% af befolkningen går ind for restrik
tioner for personbilerne. Beslutningsta
gerne, dvs, politikerne, tror dog kun, at
49% af befolkningen går ind for restrik
tioner. Ligeledes går de fleste beslut
ningstagere ind for restriktioner, mens
befolkningen tror, at beslutningstagerne
er imod.
En europæisk gennemsnitsbil foretager
890 ture pr. år. De 650 har et mål i et
bycenter. Potientialet for alternative
transportformer er stort. 60% af befolk
ningen har på nuværende tidspunkt et
alternativ til de ture, der foretages til
bycentret med personbil.
Med restriktioner besværliggøres trans
porten for den enkelte. Men det interes
sante er, at vi kun bruger Ca. i time om
dagen på transport. 23 timer i døgnet
laver vi noget andet og i den periode
generes vi af de andres transport
En række gode eksempler fra europæi
ske byer, hvor man med succes har beg
rænset biltrafikken, blev fremlagt på
konferencen. Inden der gennemføres nye
projekter, der lægger restriktioner for
personbilerne i danske bycentre, er det
vigtigt at studere de projekter, der ikke
har været en succes.
-

Persontrafik over længere afstande
Også på persontrafikområdet peger prog
noserne på stigende trafik med efterføl
gende øget miljøbelastning.
På dette område er der enighed om, at
løsningen er en overflytning fra personbilerne til den kollektive trafik. På områ
det er der dog mange aktører, der træk
ker i hver sin retning:
-

-

-

SAS har planer om store investerin
ger i Kastrup Lufthavn, som man for
udsætter vil blive et nyt knudepunkt
for Østersøregionen.
På baneområdet har de europæiske
baner planer for indførsel af hurtigtog, der er blevet en succes i Japan
Et netværk af regionaloverskridende
busruter i Danmark
det såkaldte
“Danbus” system har været forsøgt
lanceret. Systemet er dog indtil vide
re blevet bremset af Persontrafikrå
det.

Nordjyllands Amt havde sammen med amterne i Danmark en stand om trafiksikker
hed og rekreative stier.
I Vesteuropa i EU dræbes hvert år
ca. 50.000 og Ca. 2,8 mio, kommer til
skade i trafikken. Her har vi opsat klare
mål for trafiksikkerhedsarbejdet. Som
udviklingen forløber, er der dog grund til
at stille sig spørgsmålene: Når vi f.eks.
målsætningen i Danmark? Er vi parate til
at anvende skrappere midler for at nå
målsætningen? Vil vi bruge penge nok?
Et andet spørgsmål er i virkeligheden,
hvad målet er. Hvad er et acceptabelt
niveau for trafikskaderne? Vi vil nok i
fremtiden komme til at se en langt højere
grad af prioritering f.eks. mellem trafik
sikkerheden og hospitalerne.
-

-

Meget Østeuropa
For en dansk trafiksikkerhedsarbejder
var der ikke noget nyt at hente om trafik
sikkerhed til brug i det daglige arbejde.

Dertil optog Østeuropas trafiksikker
hedsproblemer for stor en del af pro
grammet.
Denne skæve fordeling af indlæggene
medførte imidlertid ikke, at det blev en
uinteressant forestilling.
Flere indlæg havde spændende sam
menligninger mellem trafiksikkerheden i
Vest- og Østeuropa. F.eks. faldt antallet
af trafikdræbte i EU-landene fra 70.000
til 50.000 i perioden 1970-90. I Polen
oplevede man en stigning på 63% i antal
dræbte i den korte periode 1988-91.
Som årsager til den ringe trafiksikicer
hed i Østeuropa blev fremhævet dårlige
veje (herunder ringe friktion), dårlige
biler, dårligt politi og meget lav trafik
moral. Professor N. 0. Jørgensen frem
satte den spændende teori, at mangel på
social og politisk stabilitet afspejler sig i

rv

LLL’

-

Trafiksikkerhed i Europa
Under dette tema blev der på konferen
cen fokuseret en del på Østeuropa. Her
er der, siden Berlin-murens fald, sket en
drastisk stigning i trafikuheldene. I Rus
land er denne stigning sådeles opgjort til
130%.

SIEMENS præsenterede et avanceret trafikstyringssystem, som anvendes på det tyske
motorvejsnet.
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adfærden i trafikken
friheden bliver
udnyttet fuldt ud.
Den røde tråd gennem flertallet af ind
læggene var Østeuropas ønske om et
tættere samarbejde på trafiksikkerheds
området med Vesteuropa og måske især
de nordiske lande.
-

The Aalborg Connection
Ønskerne om denne udveksling af viden
blev konkretiseret i et forslag om at gøre
Aalborg til et mødested for trafikforskere
fra øst og vest. En hollansk trafikforsker
døbte det “The Aalborg connection”.
Idéens ophavsmænd mener, at der i
Aalborg skal etableres en permanent
institution for opsamling og videregivel
se af viden om trafiksikkerhed. Sikker
hedsfolk skal mødes her f.eks. en gang
om året for at udveksle de nyeste erfa
ringer. De idérige folk mener, at der er et
stort behov for at koordinere hjælpen til
Østeuropa på trafiksikkerhedsområdet.
Dette skulle således foregå gennem “The
Aalborg connection” med opbakning fra
EU, FN, Verdensbanken og de verdens
omspændende vej- og trafikorganisatio
fler.
Idéen blev varmt støttet af alle fore
dragsholdere herunder Niels Helberg,
-

-

-

KJELD HANSEN

-

chef for Rådet for trafiksikkerheds
forskning. Aalborgs borgmester Kaj
Kjær vil arbejde for at virkeliggøre
idéen. Han mener, den falder fint i tråd
med, at man gerne ser et institut for tra
fikforskning på AUC. Desuden anser
han Aalborg for at være den by i Dan
mark, der har de bedste forbindelser til
Østeuropa.
Nordic Link
I forbindelse med kongresse blev der
afholdt en særskilt konference om
Nordic Link.
Nordic Link er den nord-syd gående
transportkorridor for gods på veje og
baner gennem Jylland. Effektiv god
stransport i denne korridor er vigtig for
de fremtidige udviklingsmuligheder ikke
kun i Jylland, men også i Syd-Norge,
Vest-Sverige og Schleswig-Holstein. Det
gælder ikke mindst, hvis der etableres
faste forbindelser via Øresund og Femer
bælt i den anden nord-syd gående korri
dor, ScanLink.
I de sidste par år er Nordic Link blevet
båret frem af såvel offentlige som private
og forskningsmæssige initiativer. Det
politiske samarbejde om Nordic Link er
etableret på tværs af kommune-, amts-

og landegrænser. I Jylland er en række
amter og kommuner gået sammen for at
fremme udviklingen af korridoren. En
teknikergruppe under dette samarbejde
har i 1993 udarbejdet en fælles perspek
tiv- og handlingsplan.
Samtidig med Euro Traffic ‘93 konfe
rencen holdt det politiske Nordic Link
samarbejde en konference på baggrund
af perspektiv- og handlingsplanen. I kon
ferencen deltog foruden de samarbejden
de amter og kommuner også repræsen
tanter for de regionale myndigheder i
Göteborg-området og i Syd- og VestNorge, DSB, Trafikministeriet samt pri
vate virksomheder i transportbranchen.
Konferencens deltagere gav bred til
slutning til det fortsatte samarbejde om
korridoren, herunder handlingsplanens
forslag om fortsat forbedring af infra
strukturen i Jylland, om fremme af korn
dorens placering i den nationale og inter
nationale transportplanlægning samt om
en styrkelse af dens markedsføring.
Endelig var der enighed om at invitere
de fire trafikministre i Danmark, Norge,
Sverige og Landesregeringen i Schle
swig-Holstein til at drøfte Nordic Link
projektet først i det nye år.

RADGIVENDE INGENIØRER FRI

CARLSMINDEVEJ 9
2640 HOLTE
TLF 42802264
TELEFAX 42 BO 0236
-

-

RATIONEL PROJEKTERING
EFFEKTIVE BELYSNINGSANLÆG
STØRRE TRAFIKSIKKERHED

PLANLÆGNING OG PROJEKTERING AF VEJBELYSNINGSANLÆG
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M ulfidyna mis k
konstruktion af vejkryds

Af Civilingeniør,
HD, Ph.D,stud.
Erik Kjems,
Aalborg
Universitetscenter

Til brug for projektering af vejkryds har forfatteren som et led i et Ph.D. studium på AUC
udviklet et nyt værktøj indenfor anvendelsen af CAD. Dette værktøj kan opdeles i tre
hovedfunktioner: En værktøjskasse, dynamisk forandring og intelligent interaktion imellem
krydsets dele.
Når man i dag sidder ved sit CAD-anlæg
og tegner på livet lØs, ønsker man sig
sommetider tilbage til tegnebordet med
papir og blyant. Mange af de tegnefunk
tioner, som anvendes i et CAD-system,
har fjernet sig langt fra den manuelle
arbejdsmetode. Hvor man ved tegnebor
det tog mange oplysninger for givet og
blot benyttede sig af en opbygget erfa
ring, skal et CAD-system igen og igen
have svar på banale spørgsmål. Spørgs
mål som giver sig selv, når man arbejder
med en tegning.
Når man arbejder med CAD, kunne
man ønske at systemet på forhånd havde
et større kendskab til vejprojektering, så
hele den kreative fase ikke benyttes til at
tegne hjælpelinier og lignende underlige
delelementer, og man egentlig glemmer,
hvad det var, man skulle tegne. Når teg
ningen endelig er færdig, har man ingen
ressourcer til at forandre den igen, (hvil
ket jo ellers skulle være CAD-systemets
force). Den hurtige rettelse det er jo et
CAD-system tager blot 3 timer. Man
bruger tiden til at beregne på mange
formler, at give parameterværdier til nye
input osv. Nej, lad os i stedet få et CAD
værktøj, der hjælper med den kreative
fase og glemmer alt (foreløbigt) om små
detaljer og parametre.
Mange læsere har i forskellige sam
menhænge fået kendskab til og evt, fået
præsenteret krydsprojekteringsprogram
met på Intergraph-systemet. Dette pro
gram repræsenterer én måde at løse et
konstruktionsbehov på. Jeg har taget
udgangspunkt i en lidt anden ide/filosofi,
som jeg har implementeret i et nyt
krydsprojekteringssystem.
-

-

-

-

hidtil benyttede arbejdsmetode, blot
mere kreativ,
at det er enklere at styre indgående
parametre i mindre dele af krydset,
at det bliver lettere at overskue kryd
set,
at den egentlige designfase skal kun
ne fastholdes.

Værktøjskassen består f.eks. af en til
slutningskant, en sekundærhelle, en bred
deudvidelsesfunktion, en primærhelle
(med og uden svingbane) og en højre
svingsbane.
Designfilosofi
Krydset opbygges således ved hjælp af
værktøjskassens objekter, idet hvert
værktøj i kassen består af et sammen
hængende objekt. Oplysninger om ob
jektet gemmes i en database, der inde
holder en reference til krydsets geografi
ske placering. Dette er i sig selv ikke den
egentlige nyskabelse i systemet.

-

Multidynamisk projektering
Når man benytter sig af vej reglerne

///

Værktøjskassen
Systemet omfatter en form for værktøj s
kasse. Dette er bl.a. sket ud fra den erfa
ring,
-

-

at der ikke er to kryds, der er ens,
at man alligevel skal rette på detaljer
bagefter, så hvorfor ikke benytte den

opdager man sommetider, at de geome
triske hjælpefunktioner eksempelvis,
som formler og konstruktionsvejlednin
ger ikke rækker. Når man sidder med et
konkret projekt, der bare ikke ligner det,
der er vist i vejreglerne, så er det, man
begynder at manipulere med konstruk
tionen indtil den “ser fornuftig ud”. Net
op det sidste er en væsentlig mulighed,
som jeg ønsker at udnytte i mit system.
Alle objekter håndteres multidyna
misk. Dette kan bedst forklares ved et
eksempel. Ved at udpege en sekun
dærvejs centerlinie og en primærvejs
kørebanekant optegnes “et forslag” til en
sekundærhelle. Alle der har tegnet en
sekundærhelle ved, at disse oplysninger
ikke er tilstrækkelige for en korrekt
udformning. I stedet for at skulle rette på
en eller anden parameter i tredje undermenu, så peger man blot på den ønskede
parameter og forandrer den dynamisk
inde på skærmen. Sådan ændrer man
f.eks. slæbekurverne eller bredden på
hellen. Ønsker man at gøre hellen længe
re, for bedre at markere denne i en kurve
eller gøre den mindre (kortere og smalle-

\\

A
Figur 1: A: Sekundærhellens forskellige ændringsinuligheder.
B: Skift mellem to konstruktionsprincipper.
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re) i et byområde, hvor det kniber med
pladsen, så kan dette gøres dynamisk.
Ved at bevæge musen/digitizeren for
andres konstruktionen dynamisk. Træk
ker man eksempelvis hellen lang, og
sekundærvejen følger en kurve, bliver
det nødvendigt ifølge vejreglerne at skif
te konstruktionsprincippet, fordi vinkelområdet 800 < ri < 120° herved enten
bliver under- eller overskredet. Dette
klarer systemet, uden at man lægger
mærke til det. Man skal blot koncentrere
sig om, hvordan hellen skal se ud, se
principskitsen for den dynamiske
sekundærhelle på figur 1.
De indgående parametre vises dyna
misk i billedets højre rand, og de er
normalt helt sekundære. Oplysningerne
for det tegnede objekt gemmes i en data
base. ønsker man på et senere tidspunkt
atter at forandre objektet, peger man på
objektudvælgelsesfunktionen og efterføl
gende på hellen. Systemet aktiverer her
efter selv det rigtige program, og ændrin
ger kan foretages.
Jeg har kaldt programmet multidyna
misk, fordi et objekt består af geome
triske delelementer, som dynamisk
modeleres med fastholdelse af den geo
metriske afhængighed delelementerne
imellem.
Metoden er meget visuel og lægger op
til, at man mindre tænker på formler og
tal, men tegner mere eller mindre intui
tivt, samtidig med at systemet styrer den
sammenhængende geometri, dvs., væl
ger de korrekte slæbekurver osv. På den
ne måde skulle det være muligt at kon
centrere sig om den egentlige designpro
ces. Man behøver ikke at holde sig til
bage for at ændre noget i konstruktionen.
Det kan gøres uden at skulle huske på
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parametre, men blot ved at se på tegnin
gen, der forandres interaktivt.
Et andet eksempel
Konstruktionen af en tilslutningskant
kan sommetider volde problemer, når der
er krav om 3-cirkelbuer og kurvede veje.
Samtidig kan det ofte være nødvendigt at
justere yderligere, fordi der er fysiske
bindinger i området, der kræver dette.
Ved meget snævre pladsforhold kniber
man f.eks. ofte lidt på kurveradiernes
størrelse. I meget komplicerede tilfælde
kan det være næsten umuligt at finde den
korrekte løsning i det hele taget. Det på
figur 2. viste eksempel viser en før- og
eftersituation ved konstruktionen af en
tilslutningskant.
Sekundærvejen har i eksemplet en let
S-formet linieføring, og det er derfor
ekstremt vanskeligt at tilpasse den til pri
mærvejen. Ved at udpege de to
kørebanekanter kommer systemet frem
med et forslag til, hvor tilslutningskanten
skal placeres. Men da S-formen nærmest
umuligør en umiddelbart korrekt place
ring, ser forslaget lidt underligt ud. Af
grænsningen for den fremtidige kørebane
kant er givet på forhånd ved en afstand
på 4.5 m fra sekundærhellen. Første
skridt kunne være at lade systemet itere
re sig frem til en løsning med de tan
gentpunkter det har nu, men dette viser
sig heller ikke at give det ønskede resul
tat. Derfor vælges at flytte hele kantlini
en samtidig med, at der itereres langs
med de eksisterende kørebanekanter,
hvorved en brugbar løsning findes. Her
findes altså en løsning ved interaktivt at
flytte 3-cirkelbuen, og samtidig lade pro
grammet iterere sig frem til de eksakte
tangentpunkter på de eksisterende køre-

banekanter. Hvorvidt denne løsning er
god eller dårlig må afgøres af den pro
jekterende.
Ansvarsplacering
Jeg har tænkt en del over, hvilke be
grænsninger og hvilke advarsler, der bør
indbygges i systemet, men er ikke kom
met til en klar erkendelse endnu. Det er
klart, at man med et dynamisk system
løber risikoen for at etablere en geome
trisk konstruktion, der reelt ikke opfylder
de stillede funktionskrav til krydset. På
den anden side bør et EDB-system ikke
kunne overtage ansvaret fra en ingeniør,
der efter min opfattelse selv skal bære
ansvaret for, at krydsets forskellige dele i
sammenhæng garanterer tilstrækkelig
sikkerhed og funktionsdygtighed.
Objektlink
I indledningen omtalte jeg den intelli
gente interaktion imellem krydsets ele
menter, altså en form for sammenkæd
ning af krydsets dele. Da hele systemet
er udviklet objektorienteret (C++) og
AutoCA.D Release 13 ligeledes er
objektorienteret er der givet en basis
for at videreudvikle systemet til et egent
ligt intelligent krydsprojekteringssystem.
Den dynamiske brugergrænseflade
taber meget af sin værdi, hvis krydsets
enkelte objekter ikke hænger sammen.
Har man tegnet et færdigt kryds, og man
pludselig ønsker at gøre sekundærhellen
smallere, så skulle alle krydsets øvrige
dele også ændres. Idet der opbygges et
regelsæt, og alle indgående parametre
styres af et hovedobjekt, vil det være
muligt at udpege de dele af et kryds, man
ønsker skal flytte med i den dynamiske
proces.
Jeg er overbevist om, at den her besk
revne designmetode vil vinde indpas i
flere og flere applikationer til CAD
systemer. Enkelte systemer er kommet
med noget, de kalder “associativ geome
tri”. Denne form for parametrisk kon
struktion er et lille skridt på vej til den
multidynamiske model, som jeg har skit
seret ovenfor.
Systemet er udviklet til NovaCAIJ,
fordi dette er det program, der er valgt af
amterne og vil blive introduceret hos dis
se i løbet af foråret 1994. Afhandlingen,
der beskriver krydsprojekteringssystemet
i detaljer, udkommer marts 1994.
-

-

E

A

Figur 2. A: Tilslutningskanten efter udpegning afkørebanekanter.
B: Tilslutningskanten efter flytningen med iteration aftangentpunkter.
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Vej mandsinstitutionen
-

i de seneste 50 år
Af E. Kjemtrup

I Dansk Vejtidsskriff årgang 1943 side 106 11 3 har amtsvejinspektør S. Ellert, Holbæk amt
beskrevet vejmandsarbejdet gennem 150 år i tidsrummet i 793 1943, Her beskrives
vejmandsinstitutionen gennem 50 år i tidsrummet 1943 1993 Beskrivelsen bygger delvis
på forfatterens egne erfaringer fra mange års virke i Viborg Amt,
-

-

-

Perioden 1943 1957
Under den anden verdenskrig og Dan
marks besættelse fra 9. april 1940 5.
maj 1945 blev der bortsat fra visse
beskæftigelsesforanstaitninger ikke ud
ført vejarbejder i nævneværdigt omfang
og selvom besættelsesmagten klagede
over vejenes tilstand, navnlig i områ
derne ved vestkysten, hvor man byggede
store fæstningsanlæg, blev der kun ud
ført mindre istandsættelser og reparatio
ner.
Den tunge trafik bestod hovedsagelig
af besættelsesmagtens køretøjer og få
danske rutebiler og lastvogne med 2 6
tons akseltryk. Personvognene bestod
næsten alene af besættelsesmagtens
køretøjer, idet dog enkelte danske blev
tildelt brændstof til absolut nødvendig
kørsel.
Vejvæsenets lastbiler og det tekniske
personales biler blev påmonteret et gene
ratoranlæg til fast brændsel. I slutningen
af krigen blev lastbilerne ved vejvæse
nerne konfiskeret af besættelsesmagten
og personvognenes antal væsentligt
reduceret.
Vejmændenes transportmiddel, cyklen,
blev også et problem, idet det blev meget
besværligt at fremskaffe dæk, en over
gang kørte man på to eller flere lag dæk
når et dæk eksploderede eller var opslidt,
satte man et dæk mere på udenover det
gamle for til sidst at måtte nøjes med
dæk af trælameller eller klare transporten
til fods.
-

-

-

-

Vejvæsenets organisation var fortsat
uændret og bestod af:
i amtsvejinspektør (ingeniøruddan-.
net)
3-4 vejassistenter (med forskellig
teknisk uddannelse)
1 teknisk vej assistent (ingeniørud
dannet).
Ingeniører efter behov.
Vejmænd, tromleførere og maskin
førere samt løst ansatte arbejds
mænd efter behov.

Distriktvejmandens arbejdsområde
Den ca. 100 år gamle instruks var stort
set fortsat gældende.
De vigtigste af hans pligter var dengang
at holde opsyn med snekastningen
at hugge eller save isen itu, så der
ingen skader skete på broer, rør og
stenkister
at rense kørebanen for gødning, løse
sten, hø og halm
at udfylde hjulspor og huller i køreba
nen, med de dertil bestemte materialer
at “udstrinte” ler i et ganske tyndt lag
på kørebanen om foråret, og iøvrigt så
snart den var tør om sommeren
at planere rabatterne og grave render
deri til at lede vandet i grøfterne
at holde grøfterne oprensede
at male afviserstenene og stenene ved
broerne hvide.
-

-

-

-

-

-

-

-

På langt de fleste landeveje i det åbne
land var kørebanerne tjæret eller be
fæstet med brolægning, men bivejene
var fortsat i vid udstrækning grusveje,
som blev vedligeholdt med lerblandet
grus, hvilket fortsat berettigede instruk
sens 5 pkt.
Jordejernes hoven med hensyn til sne
rydning på vejene fortsatte for så vidt
angår landevejene indtil lov nr. 158 af
13. april 1938 pålagde amterne pligt til
at rydde sne på de veje, de bestyrede.
Efter den tid blev snekasterne lønnede,
men havde pligt til at møde op når snefo
geden varslede dem. For bivejenes ved
kommende aftrappedes pligtarbejdet i
takt med den stigende arbejdsløshed for
helt at ophøre et par år efter krigen.
I nogle amter havde man en snefoged
for hver 4-5 km vej, som først blev
aflønnet, når han trådte i funktion, hvil
ket skete efter vejmandens tilsigelse.
Snerydningen foregik hovedsagelig med
håndkraft indtil lastbilerne med sneplove
kunne gøre sig gældende. Det var ikke
ualmindeligt, at der blev beskæftiget op
til 1000 snekastere på landevejene i et

amt, efter et større snefald, og at rydnin
gen af vejene varede op til 10-12 dage.
Vintervedligeholdelsen,
glatførebe
kæmpelse og snerydning, blev i takt med
den motoriserede trafiks fremtrængen en
væsentlig del af vejmændenes arbejde i
vinterhalvåret. Det stillede store krav til
deres konduite og helbred; f.eks. ved
glatførebekæmpelsen skulle han tage
stilling til om vejene skulle gruses.
Skønnedes at grusning var nødvendig,
måtte han hyre en lastbil, og med hånd
kraft læsse den med sand for derefter
svedig i kulde, at stå på vognenes lad og
sprede sandet.
Senere fik vej mændene et tvivlsomt
hjælpemiddel, som blev påkoblet en last
bil. Det var en enkelt spredemaskine,
som fik tilført sandet af vejmanden, som
skovlede det i maskinen fra lastbilens
lad.

—
i

-

Sneplov.

Grusspreder.
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For at hindre sneen i at lukke vejene
opsatte man sneskærme ofte 100 m/km
vej. Opsætningen og nedtagningen af
disse var et strengt arbejde for vejmænd
ene. Hele vinteren og navnlig ved tøbru
dets indtræden skulle vejmanden sørge
for at der var fri passage for smeltevan
det gennem broer, stenkister og rørgen
nemløb.
Vedligeholdelse af vej enes sidearealer
og udstyr
Distriktsvejrnændenes største arbejde, i
forårs-, efter- og sommermånederne, var
vedligeholdelse af vejenes sidearealer og
udstyr, autoværn og afmærkning. Det var
kutyme, at udstyret skulle være rengjort
og malet inden pinse. Derefter var
græsslåningen den store belastning. Først
skulle mælkebøtterne og andet ukrudt,
som kunne være til gene for landbruget,
slås indtil flere gange. Herefter kom den
egentlige 1.ste græsslåning af hele det
græsbevoksede areal, som udgjorde Ca.
0,5 ha/km vej.
Sidst på sommeren skulle græsset slås
sidste gang. De fleste vejmænd foretrak
en lyngle til arbejdet. En vejmand med et
distrikt på 15 km skulle således pr. år slå
Ca. 20 ha græs, hvilket svarer til en mel
lemstor landbrugsejendom. Når man
tager i betragtning hvor ubekvemt det
var at skulle stå i grøfter og på stejle
skråninger og svinge leen, forstår man
kravene til vejmændenes fysik.
Som sammenligning kan nævnes, at en
landmand påregnedes at kunne høste 0,5
ha pr. dag med le på en flad mark. Leen
var redskabet alene, først nogle år efter
2. verdenskrig begyndte man at bruge
græsslåmaskinen (landbrugsmaskinen)
til græsslåning på rabatterne. Der var
fortsat mange vejmænd, der kunne
afsætte græsset til de langs vejene boen
de landmænd, som dengang ikke var
bekendt med bilernes og overfladebe
handlingernes skadelige virkning på
græsset.

I efterårsmånederne måtte vejmanden
have alle gennemløb renset, rabatterne
reguleret eller afhugget med den særlige
rabathakke. Grøfterne skulle oprenses og
sidst skulle sneskærmene opstilles inden
vinterens indtræden. Alt foregik med
håndkraft.
Kørebanevedligeholdelse
I de varme og tørre sommermåneder
forestod tjærereparationerne. Vejmanden
hyrede en mindre lastbil til at fragte per
legrus, tjæretromler og brændsel til

[9
Tjæregryde
tjæregryden. I regelen samarbejdede to
nabovejmænd om dette reparationsarbej
de. Den ene passede tjæregryden og
udgydning af tjære i de beskadigede dele
af kørebanens overflade. Den anden stod
for fyringen under tjæregryden og spred
ning af perlegrus på den varme tjære.
Trafikken klarede tromlingen.
Under krigen og de første år efter, da
belægningsfornyelse på kørebanerne
næsten blev indstillet, måtte vejmanden
jævnlig ud med tjæregryden. Resultatet

[i

Fordson Tractor-Fejemaskine, Jonston
Tjærespredeinaskine og Grusspredema
skine VL.

Maskinerne til et tjærehold kom efter
hånden til at bestå af 1 traktorfejemaski
ne, i skurvogn, i redskabsvogn, 1 flap
permaskine og 1 let grusspredertromle.

Typisk overfladebehandlet vej, som den
sa° ud efter krigen

_.
—,

_

Vejskraber. Forreste jern knuser klumper,
bagerste jern skraber og fordeler

-

-

L

-

Vejmanden om han stadig findes.

Slidlagsfornyelse på kørebanerne
Efter krigen var vejene totalt nedslidt, de
fleste trængte til en forstærkning, men
man nøjedes med at afdække de overlap
pede kørebaner med en overfladebe
handling med tjære og perlegrus. En
overfladebehandling bestod af 1,4 1,6
, som blev afdækket med
2
kg vejtjære/m
10/15 mm perlegrus.

blev mange overfede pletter på grund af
gentagne reparationer samme sted. Disse
pletter kunne spores i mange år frem i de
efterhånden pulverasfaltbelagte veje.
På bivejene måtte vejmanden klare
kørebanereparationerne med lerblandet
grus (1/3 del ler og 2/3 grus) og jævne
det med en vejhøvl eller med håndkraft.
De mest betydende biveje blev efter
hånden overtjæret med bistand fra
amternes vej assistenter og vejmænd.

Den ansvarlige vejformand tog bestik
af vejret, som skulle være tørt, vejens til
stand og derefter bestemmelse af doserin
gen af tjæren. Vejmanden bag flapperma
skinen sørgede for, at doseringen af tjære
blev overholdt nøje. Vejmanden på
grusspredertromlen tog sig af perle
grusdoseringen og en omgående tromling.
Vejmanden på traktorfejemaskinen
sørgede for vejens renhed og fremdrift af
flappermaskinen. Derudover var der i
regelen 2-3 løst ansatte vejmænd til
afstikning af kørebanekanter og læsning
af perlegrus på grusspredertromlen.
Disse mænd, formanden og maskin
førerne var eksperter. Mon ikke de fleste
vej assistenter har måttet lide den tort at
blive underkendt og udsat for over
bærende smil, efter et forsøg på at vise
en vejmand, hvordan man håndspreder
perlegrus jævnt, eller fastsætter den rette
tjæredosering. Det værste der kunne ske

ABB Distribution har udvik
let en effektregulator til be
lysningsanlæg, Spar-Light©.
Uden at slukke for arma
turet kan belysningen i stille
perioder sænkes, uden at
den ensartede belysning

ABB Distribution AIS

af vejbanen eller maskin
hallen ændres.
På den måde spares der i
tredobbelt forstand.
Der spares penge. Der
spares på knappe ressour
cer. Der spares på forure
ning af naturen.

Postadresse:
ABB Distribution AIS
Petersmindevej i
5000 Odense C
Tlf. 66147086
Fax 6591 2812

Afd. adresse:
Vermundsgade 40
2100 Kobenhavn ø
Tlf. 39271313
Fax 39 27 03 22
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vejassistenten var, at man rettede sig
efter hans anvisning og at overfladebe
handlingen derefter mislykkedes.
En overfladebehandlings levetid var i
regelen 4-6 år og under gunstige om
stændigheder helt op til 18 år. I mange
amter fortsatte man med at udføre over
fladebehandlinger i eget regi frem til
midten af 1960’erne, hvorefter belæg
ningsarbejder i stigende omfang blev
overdraget til entreprenører, idet det
efterhånden kostbare materiel ikke kun
ne anskaffes og bruges af et enkelt amt
på rentabel vis.
Tilsynet med de overtjærede veje
måtte være omhyggeligt. Mere end
nogensinde før krævedes det, at fejl og
mangler omgående blev rettet, og
vejmanden havde et medansvar for, at
dette skete.
Mange andre nye metoder kom efter
hånden frem på markedet, så som asfalt
og tjærebeton, tæppebelægning, cementbeton m.fl.

den danske VIA-NOVA og den ameri
kanske BARBER-GREEN m.fl. Disse
maskiner medførte, at denne del af
asfaltarbejdet gled ud af vejmandens
regie og over til entreprenørerne, hvor
det blev.
I krigsårene med de strenge vintre og
tunge militærkøretøjer samt årene efter
frem til 1955, hvor det tilladelige akseltryk var blevet hævet fra 6,0 til 8,0 tons
erfarede man, at tøbrudsskader ikke var
et overstået problem.
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Aarhus-Silkeborgvej efter tøbrud i 20 ‘er
ne. Sådan blev det igen 30 år.
11955 var skaderne så omfattende, at
flere vejvæseners budgetter blev brugt
alene til retableringen. Hele vejmands
staben måtte i videst mulig omfang
sættes i dette arbejde.

Udlægning af asfalteret stenmateriale
ved hjælp af håndragere og skinner.
pr. 1./I. 1950 pr. 1./I. 1957
km
%
%
Overfladebeh.r’ller km
toplagsf. macadam 295,680 86,9 176,399 52,1
Tæppebelægning 33,682 9,9 150,808 44,9
Crusasfaltbeton
4,712 1,1
8,089 2,4
3,971
Chaussébrolægn.
1,2
Asfaltbeton
2,691 0,8
0,203 0,1
0,051
Alm. brolægning
340,193

100

336,093

100

Oversigt over belægningstyper i et Sjæl
landsk amt.
De første pulverasfaltbelægninger
(tæppebelægninger) blev udlagt med
håndkraft. Det krævede håndelag fra
vejmandens side at udlægge asfalten
jævn. Selvom den blev udlagt med jernskinner som rettesnor kunne pul
vermængden variere så meget, at belæg
ningen blev ujævn, navnlig hvis asfalten
var blevet for kold.
I den første del af 1950’erne kom de
første store asfaltudlægningsmaskiner,

Chaussé-brobelægning. Vejbanen totalt
Ødelagt affrosthævninger
De efterhånden mange smukke og
jævne pulverasfaltbelægninger var mere
eller mindre ødelagte, idet vejbanen,
hvor den ikke var brudt helt sammen,
blev sporkørt og forskubbet så ujævn, at
en grundig håndopretning var nødven
dig. Her kunne vejmændenes ekspertise i
håndarbejdet med asfalt igen gøre sig
gældende.
Langt om længe indså man nødvendig
heden af en grundig afvanding med dræn
uanset jordarten. Drænarbejdet lagde
således i flere år beslag på meget
vejmandsarbejde. Efter drænarbejdet
skulle vej ene forstærkes. Man forsøgte
med at udlægge en Ca. 8 cm tyk sin
gelsbelægning, hvor hulrummene blev
udfyldt med sandasfalt og senere afdæk
ket med pulverasfalt- den såkaldte
“Maribobelægning”.

En sådan belægnings forstærkende
virkning var ringe. Først da de tykke
asfaltbetonbelægninger i årene efter kom
på markedet, kunne man på en veldrænet
vej med en gennemdimensioneret asfalt
belægning påregne at tøbrudsskader var
et overstået problem.
Perioden 1957-1970
Efter vejbestyrelsesloven af 29. marts
1957 blev vejene inddelt i hovedlandeve
je og landeveje, som fortsat blev bestyret
af amtsrådene. En del biveje, som var
blevet udbygget, blev ophøjet til lande
veje. Bivejene blev ligeledes fortsat
bestyret af sognerådene. Med loven kom
der virkelig gang i vejbyggeriet. I de føl
gende år fik man den opfattelse at alle
hovedlandeveje og landeveje skulle ombygges, reguleres eller forlægges, navn
lig ved byerne.
Dette medførte, at vejmandsinstitutio
nen i mange amter blev forsømt. Man
mente, at den hurtigt fremskridende
mekanisering og de moderne vejanlæg
overflødiggjorde de fastansatte vejmænd. Man kunne i stedet antage og
afskedige løst ansatte arbejdsmænd efter
behov. Men man fandt hurtigt ud af, at
vejmandens faglige ekspertise også var
nødvendig for vedligeholdelsen af de
nyanlagte veje, samt at den nye dyre
maskinpark, der var under opbygning,
krævede en ansvarlig og kyndig pleje af
en veluddannet vejmand (maskinfører).
Vejvæsenernes administrative organi
sation forblev selv efter tjenestemandslo
ven af 7. juni 1958 stort set uændret.
Ledelsen blev fortsat:
Amtsrådet (vejbestyrelse og ansættel
sesmyndighed).
Amtmanden (formand for amtsrådet).
Amtsvejinspektør (civilt uddannet
ingeniør).
Stedfortræder (civilt uddannet ingen
iør).
2-4 vejassistenter (nu med titel af
distriktsvejingeniør).
Løst ansatte ingeniører og andet tek
nisk personel efter behov.
Vejmandens plads i organisationen
Vejmanden opnåede en tjenestemand
slignende ansættelse aflønnet efter ove
renskomst mellem Amtsrådsforeningen
og Dansk Kommunalarbejderforbund.
Vejmandens arbejdsområder var opdelt
i vejformand, maskinfØrer og distriktsvej
mand samt brofogeder m.v. Længden af
vejmændenes distrikter varierede fortsat
en del fra amt til amt. Den almindeligste
distriktslængde var 10-15 km alt efter
distrikternes karakter og struktur.
Distriktsvejmændenes befordringsmiddel
var fortsat en cykel, hvorpå diverse
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anlæg af fortove og cykelstier arbejder
som ofte medførte følgearbej der, der var
vanskeligt at udlicitere. Disse anlægsar
bejder blev hovedsagelig udført med
lejet materiel og løst ansatte specialar
bejdere under ledelse af en rutineret vejformand.
Da man i løbet af 1960’erne indså, at
den tidligere optimisme med hensyn til
vejenes ombygning ikke var opnåeligt
inden for en overskuelig tid, blev hove
distandsættelser og småreguleringer på
det eksisterende vejnet i det åbne land en
væsentlig del af vejmændenes arbejde.
Vintervedligeholdelsen blev modernise
ret i nogen grad. Den blev mere mekani
seret med større materiel. Man begyndte
at bruge saltblandet sand til glatførebe
kæmpelse for derefter gradvis at bruge
diverse salte alene.
-

værktøjer var bundet.
Hans opgaver var uændret, idet dog
mekaniseringen gjorde livet lettere for
ham. Vejformændene, maskinførere og
de vejmænd, der var knyttet til an
lægsopgaver, var hovedsagelig beskæfti
get med absolut nødvendige forbedrings
arbejder såsom sideudvidelser, kantfors
tærkninger af kørebaner, kørebaneafret
ning med asfaltprodukter, reparation og
ombygning af mindre broer på de veje,
som man ikke kunne forvente ombygget
inden for den nærmeste tid.
Større anlægsarbejder blev dog fortsat
i betragtelig omfang udført i eget regie i
nogle amter, navnlig byarbejder, som

Tidsrummet 1970-1993
Med Lov om offentlige veje som ændret
ved lov nr. 91 af 29. marts 1972 og lov
nr. 286 af 7. juni 1972 samt lov nr. 545
af 20. november 1975 blev vejenes
bestyrelsesforhold ændret.
Hovedlandevejene, Ca. 4600 km, fik
ministeriet for offentlige arbejder som
Øverste forvaltningsmyndighed. Admini
strationen af hovedlandevejene blev hen
lagt til Vejdirektoratet. Landevejene, Ca.
7200 km, forblev under amtsrådenes
bestyrelse.
Ved kommunalreformen blev amternes
antal reduceret fra 25 til 14. Kom
munernes antal blev ligeledes reduceret

væsentligt. Sognerådene blev til kommu
nalbestyrelser og bivejene betegnes i vejloven som kommuneveje, som dengang
udgjorde ca. 58.500 km.
Vej direktoratet skulle forestå projekte
ring og anlæg af motorveje, mens
amterne for Vej direktoratet skulle forestå
projektering og anlæg af visse hovedlan
deveje.
Landevejenes projektering og anlæg
blev amternes eget anliggende, ligesom
kommunevej ene blev kommunalbe
styrelsernes område. Vejvedligeholdel
sen vedr. hovedlandevejene blev efter en
samarbejdsaftale henlagt til amternes
vejvæsener, dog i nært samarbejde med
Vejdirektoratet.
Den i slutningen af 60’erne så småt
begyndende reform i landets vejvæsener
resulterede i 1970 med følgende organi
sation:
Amtsborgmester (folkevalgt).
Amtskommunaldirektør (direktør).
Amtsvejinspektør (vejchef).
Afdelingsingeniører for anlæg, plan
lægning samt drift- og vedligeholdel
se, hvoraf en afd.ing. i reglen funge
rer som stedfortræder for vej chefen.
Sektionsingeniører som gruppelede
re.
DistriktsvejingeniØrer.
Ingeniører og tekniske assistenter
efter behov.
Organisationerne varierer en del fra
amt til amt alt efter opgavernes omfang,
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En typisk organisationspian for et gennemsnitsamt med hensyn til vejlængden og trafikarbejdet, idet dog færgedrift ikke forekom
mer i alle amter.
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amtets struktur, befoikningstæthed og
trafikarbejdet m.v. og er derfor ikke sam
menlignelige.
For vejmandinstitutionen blev organi
sationsarbejdet, som ligeledes var igang
sat i slutningen af 60’erne nu lagt i faste
rammer og udviklede sig i takt med
moderniseringen af vejvæsenernes nye
organisation og tidens krav. De fleste af
disse organisationsplaner betinger et
nært samarbejde mellem det ledende
personel, navnlig distriktsingeniøren og
vejmanden for at de nedennævnte opga
ver kan løses tilfredsstillende.
Man forventer i dag, at det ledende
personel har kendskab til den moderne
adfærdsvidenskabs motivationsteorier.
som forlængst er bekræftet i praksis, idet
man ved at de forhold, der kan skabe en
sådan motivation, navnlig er ansvar,
mulighed for personlig udvikling,
anerkendelse ved veludført arbejde samt
muligheden for at handle inden for et
større arbejdsområde, end det normalt er
den enkelte beskåret. Denne forventning
kan med dygtig ledelse videreføres til
vejmændene.
Den tekniske udvikling har i 60’erne
og frem til i dag været en fortløbende
tilvending til nye teknologier og nyt
materiel, hvilket har været en motiveren
de faktor for den dygtige vejmand. Det
har givet vej manden mulighed for at
vælge og udvikle sig inden de efterhånd
en mange specialer som vejvæsenet
omfatter.
Vej formanden
En vejmand, der fungerer som formand
skal være indforstået med at skulle kun
ne:
*
Tolke et vejprojekt og den dertil
hørende tekniske beskrivelse.
*
Forestå den liniære afsætning af et
vej anlæg.
*
Og frem for alt skal han kunne plan
lægge og lede en arbejdsplads samt
motivere personalet.
*
Han skal være indforstået med, at en
efterkalkule over hans og personalets
præstationer skal kunne tåle sammen
ligning med et for arbejdet gældende
overslag og med prisen for lignende
arbejder udført i off. licitation.
*
Han skal være fortrolig med de til
enhver tid gældende vejregler.
Mange af disse vejformænd er meget
grundige. Det fortælles om en vejfor
mand, der havde for vane at kontrollere
ingeniørens linieafsætning inden han
påbegyndte arbejdet. Sammen havde de
afsat en vejkurve. Ingeniøren, som ikke
kendte vejformandens vane, havde stilti
ende ændret kurvens radius. Næste gang
de to mødtes sagde vejformanden kort:

“For enordens skyld vil jeg gøre dig
opmærksom på, at den kurve vi afsatte
kun er 950 m tegningen viser 1000 m”.
Ligeledes fortælles om en tilsynsføren
de ingeniør, som længe havde beundret
en djærv, jysk vejformands evne til at
planlægge en arbejdsplads alt fungere
de med den størst mulige effekt. Efter
hånden som jordarbejdet skred frem,
stod det færdigprofileret og reguleret.
Ingen ventetid for jordflytningsmateriel
let. Det samme var tilfældet med afvan
dings- og belægningsarbejdet. Til sidst
måtte han vide det, og spurgte vejfor
manden: “Hvordan bærer du dig ad”,
“Jow, sagde vejformanden, A passer på
ålti å vær 3 daw foran med å tink”.
-

-

Maskinføreren
Maskinføreren skal kende sin maskines
mekaniske funktion og sørge for dens
pleje. Han skal kende dens produktive
funktionsduelighed og dermed dens
maksimale ydeevne uden at maskinen
overbelastes. Herefter er det førerens
evne til at bruge maskinen, der er
bestemmende for en rentabel effekt.
En distriktsvejingeniør undrede sig
over, at en entreprenør gentagne gange
henvendte sig for at leje en grader med
fører.
Lejen var den af Vejdirektoratet fastsatte
som gældende på landsplan, og som til
tider er højere end på det frie marked.
Direkte adspurgt forklarede entrepre
nøren, at det ikke var maskinen han var
ude efter, maskiner var der for tiden nok
af. Det var manden, maskinføreren, han
kunne få graderen til at præstere det
utrolige.
Distriktsvejmanden
Udover at deltage i administrative arbej
der som f.eks. tilsyn med naboretslige
anliggender, er vejmandens væsentligste
funktion følgende:

1. Inspektion og indberetning af skader
og tiltrængte reparationer som ud
føres af specialholdene.
2. Vedligeholdelse og renholdelse af de
grønne arealer, herunder renovation
og renholdelse af rasteanlæg og toi
letter.
3. Afmærkningsvedligeholdelse.
4. Vintervedligeholdelse.
For drift og vedligeholdelsesområdet
udgør distriktsvejmændenes arbejde og
den almindelige vedligeholdelse, som
udføres i amternes eget regie Ca. 25% af
de samlede vedligeholdelsesudgifter til
hovedlandeveje og landeveje. Disse
opgaver har i hele vejvæsenets historie
været en fast bestanddel af vejvæsenets
arbejdsområde, men i de senere år har
det private erhverv vist stigende interes
se for dele af dette arbejdsområde bl.a.
kørebanereparationer, dræn og rabatpleje
arbejder, der kan udføres med stort og
dyrt materiel, som kan betjene flere
amts- og primærkommuner.
Det er realistisk at formode, at nævnte
arbejdsområder ad åre vil overgå til
entreprenører. I takt hermed bliver det
nødvendigt at reducere vejvæsenets løst
ansatte markpersonale i noget omfang.
-

Vejmændenes opgaver vil formentlig i så
fald hovedsageligt bestå af:
1. Inspektion
2. Pladstilsyn med entreprenører.
3. Vedligeholdelse og renholdelse af de
grønne arealer.
4. Afmærkningsvedligeholdelse.
5. Ledelse af vedligeholdelsen.
Med vejmandens ændrede status, som
følge af den tekniske udvikling, skal han
være mere mobil, derfor er han i dag
udstyret med et motorkøretøj.
Distriktslængderne er ændret fra 10-15
km til 40- 50 km/distriktsvejmand, idet
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vejmanden dog får assistance til særlige
opgaver, som ikke overlades til special
kolonner.
Vej væsenernes maskinpark
Vejmænd, der fungerer som formænd eller
maskinfører, er de største brugere af
maskinparken tii brug ved vejanlæg, hove
distandsættelser og vintervedligeholdelse.
Den økonomiske styring af maskin
parken bygger på det af Indenrigsmini
steriet fastlagte regnskabssystem og i de
enkelte amter opbyggede EDB-styrings
systemer. Systemerne kan bl.a. vise om
maskinparken er rentabel i relation til det
behov, som bevillingerne betinger.
Af regnskaberne og styringssyste
merne skal fremgå, om dette forhold er
tilgodeset. De af Vejdirektoratet, i sam
råd med amterne, fastlagte lejesatser for
maskinernes brug på vejene er tilstræbt
at skulle svare til lejesatserne på tilsva
rende maskineri det frie marked.
Lejen skal kunne dække samtlige
udgifter til maskinernes anskaffelse og
drift. Maskinkontoen skal således balan
cere. Viser regnskabet, at en maskine
ikke er rentabel, bliver den, hvis det er
fordelagtigt, afhændet eller ikke genan
skaffet. Fremtidige behov for en sådan
maskintype dækkes ved leje på det frie
marked.
Disse kontrolsystemer betinger, at
vejmanden har en indgående forståelse
for systemerne for at kunne placere
maskinforbruget rigtigt i rapporteringen
til regnskabskontorerne. Efterhånden er
materiellet til større anlægs- og asfaltar
bejder blevet så stort, omfattende og
dyrt, at det ikke længere er rentabelt for
amter og kommuner at anskaffe det, idet
maskinernes kapacitet overstiger beho
vet. Derfor er disse arbejder gradvis helt
overgået til entreprenørerne.
Renholdelse af afmærkning
Bortset fra bevaringsværdige afmærk
ningssten, som males af distriktsvejman
den, foregår al rengøring og maling af
autoværn og brogelændere mekanisk
med specielle værktøjer og af en specialkolonne.
Kørebanemarkering
kræver stor akkuratesse og et godt kend
skab til gældende vejregler. Arbejdet
udføres dels ved entreprenør og dels i
amternes eget regie.
Brovedligeholdelse
Vedligeholdelsen af de mange vejbroer
og bygværker med en spændvidde på 2,0
m og opefter forestås af sektionsingen
iøren i nært samarbejde med et hold spe
cialuddannede vejmænd med en hånd
værkeruddannelse.

Vedligeholdelsen består i en fortløben
de tilstandsundersøgelse og derefter
forebyggelse og udbedring af skader
samt udførelse af de reparationer det til
rådighed værende materiel tillader.
Større reparationer, der kræver særligt
materiel og ekspertise, udføres ved
entreprenør.
Broer for hovedlandevejene vedlige
holdes i nært samarbejde med Vejdirek
toratet. De store broer, f.eks. Vejlebroen,
Lillebæltsbroen og Sallingsundbroen
vedligeholdes ved Vejdirektoratets foran
staltning alene, idet dog vejmanden rap
porterer om synlige mangler og skader
samt forestår den almindelige renholdel
se.
Bropersonale
Bropersonalet på klapbroer er ansat og
administreres af amtet. Ofte bruges disse
job til ældre vejmænd, der trænger til en
mindre slidsom retrætepost, under ledel
se af en teknisk maritimt uddannet bro
foged eller f.eks. som ved Virksunddæm
ningen af en slusemester.
Bro og slusepersonalet foretager, ved
siden af vagttjenesten, småreparationer
på mekaniske dele ved anlægget samt
deltager i den almindelige vedligeholdel
se.
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sommeren, hvor vejret ikke tillader plan
lagt arbejde.
Ligeledes kan vandløbs- og naturpleje
personalet beskæftiges ved vejvæsenet
med pleje af beplantningen ved vejene
og med vintervedligeholdelsen, nr det
passer ind i arbejdssituationen. Det kor
porlige arbejde er blevet en lille del af
vejmandens arbejde, hvilket har medført,
at kvinder er begyndt at interessere sig
for vejmandsarbejdet, navnlig inden for
naturpleje.
Forundersøgelsen
Forinden et vejarbejde, f.eks. en hovedi
standsættelse af kørebanen iværksættes,
er det nødvendigt med en grundig forun
dersøgelse, som vejmanden deltager
aktivt i, idet han i regelen foretager de i
marken fornødne trafiktællinger, prøveud
tagninger og målinger, som derefter
bearbejdes på kontoret og laboratoriet.
Vintervedligeholdelse
Vintervedligeholdelsen lægger beslag på
hele vejmandsstaben fra 1. oktober til 1.
april. I dette tidsrum står alle i bered
skab, og der er døgnvagt på vejvæse
nernes basisstationer.
At vej mændene står i beredskab bety
der, at al arbejde i marken tilrettelægges
sådan, at det hurtigt kan afbrydes, hvis
vintervejret betinger det.

.
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Basisstationen arbejdei:
Fælles markorganisation
I nogle amter har man set en fordel i at
samle vejvæsenets, vandløbsvæsenets og
naturforvaltningens markarbejde i en
organisation under vejvæsenets ledelse.
Ordningen har den fordel, at vejvæsenets
løst ansatte personale kan beskæftiges
med vandløbsarbejde, skov- og naturple
je af fredede arealer i perioder, hvor
arbejdssituationen betinger det, f.eks. om
vinteren, hvor personalet står i bered
skab, men snevejret udebliver, eller om
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Vej manden modtager information fra
målestationer ved vejene, som er opsat
på steder, hvor man erfaringsmæssigt
ved, at glatføre indtræder før andre ste
der.
Ligeledes modtager han informationer
fra Meteorologisk Institut. Informatio
nerne vurderes og i fald det skønnes nød
vendigt, iværksætter den vagthavende
vejmand glatførebekæmpelsen eller snerydningen.
Hans beslutning herom viderekom
munikeres til Vejdirektoratet og den
vagthavende distriktsvejingeniør. Vejdi
rektoratet samordner de fra vejvæse
nerne indkomne informationer og udsen
der en melding til trafikanterne over
radio- og TV-stationerne. Målestatio
nerne ved vejene, som jævnligt inspice
res af vejmændene, måler temperaturer i
vejen og på kørebanens overflade samt
luftfugtigheden og lufttemperaturen.
Derudover kan de måle saltrester på
vejene, vindstyrke- og retning m.v. Disse
målinger sendes over telefonnettet auto
matisk til ovennævnte basisstation.
Glatførebekæmpelsen
ved
sker
udspredning af kemikalier (natriumclo
rat, chlorcalcium eller andre salte).
Vejmanden vurderer hvilken saltmængde
der skal bruges. Mængden, i regelen 515 g/m2 kørebane, fastsættes efter køre
banens tilstand, og alt efter om saitnin
gen er præventiv eller om det er isslag,
sammenkort sne eller almindeligt glat
føre, der skal bekæmpes. Vejmanden
skal kontrollere saltvognenes hastighed,
som ikke må overstige 30 km/t ved brug
af tørt salt og 60 km/t ved brug af befug
tet salt.
Saltningen foregår hele døgnet, når
glatføre indtræder og skal altid være
afsluttet inden morgentrafikken begyn
der. Snerydningen sker fortsat med sneplove påmonteret store lastbiler eller gra
dere og når der er meget sne, hvilket
sjældent forekommer herhjemme, bruges
sneslynger og gravemaskiner.
Vejmanden dirigerer rydningen og er
igennem mobile radioanlæg eller tele
fonanlæg konstant i forbindelse med
basisstationen, hvorfra han informeres
om situationen bl.a. i naboamterne eller
om ambulancer skal ekskorteres.
Når vintervejret former sig udover det
almindelige assisterer militæret med
bæltekøretøjer og rydningsmateriel. End
videre har amterne aftaler med entrepre
nører om assistance med hensyn til trak
torer, gradere og gravemateriel.
Saltet opbevares i saltlader eller saltsiloer, hvor saltvognene får pålæsset den
mængde salt, som er nødvendig for at
sprede f.eks. 5-15 g salt/m
2 på en given
vejstrækning i regelen 40 60 km lande
vej.
-
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Det er almindeligt kendt, at erhvervene
i stigende omfang lægger deres lagerka
pacitet ud på vejene. Sådan at forstå, at
råvarerne tilkøres, forarbejdes og straks
køres fra virksomheden til forhandlerne.
En situation, hvor vejene ikke er farbare,
vil derfor medføre økonomiske konse
kvenser af et hidtil ukendt omfang.
Derfor er det nødvendigt med en
fortsat udbygning og modernisering af
vintervedligeholdelsen samt et ansvars
bevidst personale.
Cykelstier i egen trace
En forholdsvis ny opgave for vejmanden
bliver de mange cykelstier, som for tiden
anlægges i egen tracè på nedlagte banestrækninger samt langs kysterne og
andre naturskønne områder, som f.eks.
den del af Hærvejen, som stadig findes.
Hovedparten af disse stier befæstes for
tiden med stabilt grus afdækket med
kiægt sand eller et fint knust materiale af
bløde stenarter.
Stierne bliver utvivlsomt befæstet med
bituminerede eller andre kørefaste mate
rialer.
Vej mændenes nuværende sociale
forhold
Ved indførelse af samarbejdsudvalgene i
h.t. bekg. af 2. juli 1974 blev resterne af
det tidligere militante forhold mellem
ledelsen og vejmændene afløst af gensi
dig respekt og tillid, til gavn for arbejds

miljøet og alle parter inden for vejvæse
nerne.
Vejmandens økonomiske stilling er
ikke længere ynkelig, han er for de fle
stes vedkommende fastlønnet med en
pensionsordning i h.t. en landsdækkende
overenskomst.
Han er respekteret for sin faglige kun
nen, en omfattende, alsidig ekspertise
som ofte er at finde i samme person.
Vejmandsarbejdet er et fag, som kræver
en fortløbende efteruddannelse i takt
med den tekniske udvikling. Vejmanden
er normalt glad for sit arbejde. Han er
motiveret, hvilket ses af at sygefravær
næsten ikke forekommer.
For år tilbage var det almindeligt, at en
vejmand forblev i sit arbejde langt op i
70-års alderen. I dag går mange
vejmænd på efterløn som 60’årige, Et
beklageligt forhold, som ikke skyldes
fysiske årsager, men psykiske, idet trafi
kanterne ofte chikanerer vej manden,
under hans efterhånden risikofyldte
arbejde, i en sådan grad, at mange
vejmænd må opgive at fortsætte arbej
det.
Vejmandsinstitutionen har gennem
årene gennemlevet mange strukturelle
ændringer den er blevet spået en endelig
afskaffelse, og for tiden forsøger man en
delvis privatisering. Desuagtet vil Vej
mandsinstitutionen bestå.

HANSEN & HENNEBERG
Rådgivende Ingeniører, F.R.I.

Tilbyder projektering af:
• Vejbelysning
• Trafiksignalanlæg
• Fast- og variabel vejvisning
• Styre-, overvågningsanlæg
Specialviden og mange års praktisk erfaring på det
LYS-, EL- og TRAFIKTEKNISKE område.
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Vibevej 20
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Kalenderen

JANUAR 1994:
9.: Annual Workshop on Human
Factors in Transportation.
Washington, DC.
11.: Trafik 2005
DIF og V & B. København.
12.-13.: Transportforskardagar.
Linköping.
FEBRUAR 1994:
16.48.: Austroads 1994
Bridge Conference. Melbourne.
MARTS 1994:
1.-2.: Driftsledelse, Økonomistyring.
VEJ-EU, Korsør.
8.-lO.: Vejretablering, ledningsgrave.
VEJ-EU, Viborg.
8.-9.: Entrepriseret AB 92.
VEJ-EU, Køge.
9.-12.: World of Concrete.
Las Vegas.
16.-17.: Tilsyn med vejarbejder.
VEJ-EU, Korsør.
16.-17.: Driftsledelse, marksektoren.
VEJ-EU, Middelfart.
22.: Aftaler om teknisk rådgivning.
VEJ-EU, Køge.
21.-22.: 7th International Road Weather
Conference. Sefeld, Tyrol.
21.-25.: PIARC International Winter
Road Congress. Seefeld, Østrig.
APRIL 1994:
6.-7.: Belægningers levetidsforlængelse.
VEJ-EU, Køge.
11.-14.: Intertraffic 94.
Amsterdam.
11.-13.: Traffic and Transport Solutions
(Intertraffic 94). Amsterdam.
12.-14.: Signalsystemer
VEJ-EU, Middelfart.
12.-14.: Trafikplanlægning.
VEJ-EU, Korsør.
13.-14.: Byen og den kollektive trafik.
VEJ-EU, Odense.
13.: Asfaltdag i Bella-Center
København.
19.-21.: Kvalitetssilcring, en fælles opgave.
VEJ-EU, Ebeltoft.
20.-21.: Trafikmiljø.
VEJ-EU, Skanderborg.
21.-27.: Bautech 94, Moskva.

28.: Afmærkning af vej arbejder.
VEJ-EU, Roskilde.
MAJ 1994:
2.-4.: Restprodukter som vejmaterialer.
VEJ-EU, Køge.
3.-5.: Kampagne og sikkerhed
VEJ-EU, Køge.
10.-li.: Trafiksanering på trafikveje.
VEJ-EU, Middelfart.
10.-il.: Kvalifikationskrav til ledere.
VEJ-EU, Korsør.
17.-18.: Vejlovgivning.
VEJ-EU, Ebeltoft.
18.: Trafiksikkerhedsrevision.
VEJ-EU, Korsør.
18.-20.: Advanced Technologies in
Transportation and Traffic Management.
International. Singapore.
21.-26.: Third International
Conference on Managing Pavements.
San Antonio, Texas.
23.-25.: Nonmotorized Transportation,
International Symposium. Beijing.
24.-26: Projektering afveje og stier.
VEJ-EU, Middelfart.
JUNI 1994:
4.-9.: Fly Ash, Slag, Silica Fume and
Natural Pozzolans in concrete.
Milwaukee.
7.-8.: Sicher fahren In Europa.
2. Symposium. Baden-Baden.
16.-19.: Concrete Block Paving,
2nd. International Workshop. Oslo.
16.-19.: Trafikmedicin.
Göteborg.
20.-22.: International
Bridge Conference. Warzawa.
22.-25.: Concrete across Borders.
International conference. Odense.

JULI 1994:
5.-7.: Tunneling ‘94, London.
17.-21.: Bearing Capacity of Roads
and Airfields. Minneapolis.
AUGUST 1994:
9.-13.: Highway Capacity. Sydney.
29.-31.: Inter-noise ‘94, Yokohama.
SEPTEMBER 1994:
6.- 11.: Pro Bike 1994. Portiand, Oregon.
OKTOBER 1994:
3.-5.: Concrete Roads,
7th International Symposium. Wien.
5.-6.: Udbud af driftsopgaver.
VEJ-EU, Viborg.
11.-12.: Smukkere gader.
VEJ-EU, Odense.
11.-12.: Anlægsarbejder.
VEJ-EU, Bredsten.
11.-14.: Alkaline Cements and Concretes.
First International Conference.
Kiev, Ukraine.
12.-13.: Private vejes administration.
VEJ-EU, Middelfart.
Redaktionen påtager sig intet ansvar for
fejl, flytninger og aflysninger

Yderligere oplysninger:
VEJ-EU: 46300100
V&B: DIF 33 15 65 65

Jubilæum
Jørgen Thulin, Roskilde amt, har den 1.
december haft 25 års jubilæum for sin
ansættelse ansættelse ved amtets Vejvæsen.

Optimal vej vedligeholdelse
* PM systemer
* Vejregisterprogrammer
* Rådgivning
* Bæreevnemålinger
* Sporkøringsmålinger
* Jævnhedsmålinger
* Skadesregistrering
* Lagtykkelsesbestemmelse
* Mere end 10 års erfaring

f\ DyflateSt

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

LEVERANDØRREGISTER
Asfaltudlægning

Maskiner: Vintervedligeholdelse

Bjergskov Asfaltværk
Flensborg Landevej 1, Sogård,
6200 Aabenraa
74 68 77 20
Asfaltproduktion, asfaltudlægning, aafalttræaning.

Epoke Tradlng AIS
Vajanvaj 50, Askov, 6600 Vejen
75 36 07 00
Vintervedligeholdalan. Snaplove, salt- grus- og vædske
spredere, Fejemankiner.

Colas Danmark AIS
Kongevejen 153, 2830 Virum
4583 11 00
Asfaltudlægning, Overfladebehandling, Koidfalt.

Wirtgen AIS
Taulov Kirkevej 31-33, 7000 Fredericia
75 56 33 22
Fræsamaskiner, Remixmaakiner, Heateranlæg,
Betonknunere.

Inreco AlS
Taulov Kirkevej 31-33, 7000 Fredericia
75562588
Fræsning, Remiaing, Recycling, Betonknusning.
Marius Petersen 4lS
ørbækvej 49, 5863 Fjerritslev, Fyn
Overfladebehandling, asfaftudlægning.

65 ge 1078

Svenningsens Maskinfabrik AIS
Tommerupvej 13-15
2770 Kastrup
31 502902-865242 11
Saltapredara, traktorer. fejamaskiner, snaplova og
græaklippara.

NYFALT AIS
Gronnemosen 9, 2860 Søborg
Fræsning, Recycling, Asfaltudlægning.

39 eg 79 13

Rådgivning

Pankas AIS
Rundforbivej 34, 2950 Vedbæk
Asfaltudlægning

42 89 17 99

Phønix Vej
6600 Vejen
75361111
Asfaltudlægning, Overfladebehandling, Recycling,
Koldanfalt.
Superfos Constructlon AIS
Frydenlundsvej 30, 2950 Vedbæk
42 893111
Asfaftudlægning, Overfladebnrandling, Recycling,
Koldasfalt,
Traco Vej AIS
Ridderatien 38, Fieloted 5560 Årup
64881717
Aofaltudlægning, Overfladabehandling, Recycling,
Koldastalt,

Bjergakov Asfaltværk
Flensborg Landevej 1, Søgård,
6200 Aabenraa
Astaltreparation, asfaltfræaning.

Colour Reflex
Stæremosagårdavej 30
5230 Odense M

86 21 40 44

66159929-53722611

Phønix Vej
6600 Vejen
Vejakilte, tavlevogne og mobilatspærring

75361111

53 52 16 53
98 15 92 11

97 25 03 00

Trafiksikring ApS
Mercurvaj 9b, 9530 Støvring

98 37 44 04

74 68 77 20

Striber, stribemaling og vejmarkering

Inreco AIS
Taulov Kirkevej 31-33, 7000 Fredericia
75 56 25 88
Frænning, Remiaing, Recycling, Betonknunning.

Marius Petersen AIS
ørbækvej 49, 5863 Fjerritslev, Fyn
OB, Fiat-OB.

Skilte og afmærkningsmateriel
Armefa AIS
Nordlandsvaj 70, 8240 Risskov

98 18 95 00

65981078

NYFALT AIS
Grønnemosen 9, 2860 Søborg
396979 13
Partiel Recycling, Fræsning, Asfaltraparation.
Pankas AIS
Rundforbivaj 34,2950 Vedbæk
4289 1799
Asfaltreparation, Asfaltmaterialer, Emulsion.
Phønix Vej
6000 Vejen
75361111
Asfaftreparation, Aataltmateriater, Fugeasfalt,
Bitumenpladar, Phonia revnnmanbks.
Superfos Construction AIS
Frydenlunduvaj, 2950 Vedbæk
42893111
Asfaltreparation, Asfaltmatarialer, Vinterpulver,
Fugeanfalt.

Tarco Vej AIS
Ridderstien 38, Fjaldated, 5560 Årup
Asfaltreparation, Aafaltmatarialer, Plet-OB.

64881717

Globeflex
Fabrikuvej 10-12, 9690 Fjerritslev
Plastastalt,

9821 21 77

Fibertex ApS
Svendborgvej 16, 9220 Aalborg ø
Fibertax AM2 til anfaltreparation.

98 158600

Autoværn
ArmCon AIS
Neptunvej 4, 7430 Ikast
Stålautoværn.

97 25 03 00

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

86822900

GO Constructlon ApS
Sofiandalavaj 88 A, 9200 Aalborg
Stålautoværn.

98 18 95 00

Brifa Maling AIS
Prins Jørgens Allé 8-10, 4760 Vordingborg .53 770972
Stribamaling.
Gade Ebbesen AIS
Stæremosegårdnvej 44, 5230 Odense M
Pramark tarmoplaatmarkering.

66158039

LKF Vejmarkering
Longelne
Malede striber, tarmoplast striber.

62501016

Trafik Produktar AIS
Langeavej 2B, Postboks 92
3400 Hillerød
42269494
Mercalin spraylvejstribemal., Mercalin Præfab.,
Termoplastmarkering.
Phønix vej
6600 Vejen
Vejmarkering i termoplast eller maling.

75361111

RaoI vejmarkering
Rugvænget 5, 4200 Slagelse
Malede aviber, Termoplast striber.

53528755

Superfos Constructlon AIS
Kærvej 1,7400 Herning
97 124622
Spotflex, malede striber og termoplant striber.
Marius Petersen AIS
ørbækvej 49, 5863 Fjerritslev, Fyn
Malede striber, Tarmoplaat striber.

65981078

Giobeflex
Fabrikavej 10-12, 9590 Fjerritslev
Stribematerialer

9821 21 77

Coiour Reflex
Stærmoaegårdavej 30, 5230 Odense M

66 15 99 29

Teknisk udstyr
ArmCon AtS
Nøptunvej 4, 7430 Ikast
Brodæk i ntål, geomembram, Gnotekatil.

97 25 03 00

Dansk Auto-værn
Tietgenavej 12, 8600 Silkeborg
Rendeatenaelemnnter, Siloelementer mm.

86822900

DANPAC
Vassingrodvej 89-91, 3540 Lynge
42 18 92 00
Udlægningnmaakiner, komprimeringnmateriel, sprøjter og
kogere, betonudatøbninger, Brydning, skæring og
fræaning, anlæg og konstruktion, aliddele, reparation og
miljø.
GO Construction ApS
Sotiendalsvej 88 A, 9200 Aalborg SV
Geotekstiler.

98 18 95 00

42269494

Wirtgen AIS
Taulov Kirkevej 31-33, 7000 Fredericia
75 56 33 22
Fræsemankiner, Remixmaskiner, Heateranlæg.
betonknunere.
FibertexApS
Svendborgvej 16, 9220 Aalborg ø
Fibertea Elephant Geotextiler.

98 15 86 00

Phønix vej
6600 Vejen
75361111
Vejvedligeholdnlse system (DEBj og faldiodamålere.
Jens Ranfelt
liderholm. Boris, 6900 Skjern
973663 to
GREEFIX + Tennar bl jord- og asfalt armering samt ero
nionabeskyttelse.

Epoke TrsdIng AIS
Askov, 6600 Vejen
Fejemaskiner, Græsklippare, Grenhnvla,
Gradeokærere m.m.

PFLL1G vejskiitefabrik
Troanaavej 7 Aalborg øst

Colas Danmark AIS
Kongevejen 153,2830 Virum
458311 00
Asfaltraparation, Aafalt materialer, Colan Mia
Revnamastik H2.

GO Construction ApS
Soflendalsvej 88 A, 9200 Aalborg
Amopave aafalrfortrækning.

75361111

Sericol AIS
Lovagade 67, 4200 Slagelse

Asfaltreparation
ArmCon AIS
Neptunvej 4, 7430 Ikast

Phønix Vej
6600 Vejen
Rådgivning om vejvedligehotdelse
Måling af vejes bæreevna.

Trafik Produkter AIS
Langevajs 2B, Postboks 92
3400 Hillerød
Rækværker, låger, led, aluaer og stolper

75 36 07 00

Tunneler og Broer
ArmCon AIS
Neptunvej 4, 7430 Ikast
StSltunnelror.

97 25 03 00

DAN PAC
Vanningerodvej 89-91, 3540 Lynge
Platinvej 61, 6000 Kolding
Ståltunnelror.

42 18 92 00
75 50 77 50

GO Construction ApS
Sofiandainvej 86 A. 9200 Aslborg SV
Ståltunnalror.

98 15 9500

Phønix vej
6600 Vejen
Reparation, isolering og brobelægning.

75361111

Vejafvand ing
GG Construction ApS
Sofendaisvej 88 A, 9200 Aalborg SV
Orænrør

42189500

Peder Grønne Entrp. ApS
Sct. Jørngennvej 63550 Slangerup
Rabatopretning, Rabatfræsning.

42335633

Vejsalt
P, Broste AIS
Lundtoftegårdovej 95, 2800 Lyngby

45 93 33 33

Dansk Salt 1/5
Hadnundvej 17, 9550 Mariager

98583222

ÇTtTF-:

Planlagte
temaer/emner
Jan.
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ROSKILDE

Byløsninger
Skilte
Bla, med følgende artikler
“Smukkere byer”

-

SERVODAN

Assens.

Bump i byer i Nordjylland.
Dug på skilte.

•
•
•
•

Variable vejtavler.

Feb.

Støjskærme

Marts

Udbud af driftsopgaver

April

PM-systemer

Minilux type 35-093 med
spareindstiII ing
Stor el-energibesparelse
Lave installationsomkostninger
Små dimensioner kun 35 mm modul
Trinløs indjustering
—

Td
Besparelse

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

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

VEJMARKERI NG
-HOLDER ALLE TRAFIKANTER PÅ RET VEJ

Forlang vor broch
ure tilsendt:
0

RING PA: 6250 10 16

FANDT VEJEN JORDEN RUNDT.
LKF GØR DEN TRAFIKSIKKER!
VEJMARKERI NG
A/S LANGELANDS KEMISKE FABRIKER

