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Noter til
dagbogen
Af Jørgen b Cour,
direktør i Asfaltindustrien,
formand for Dansk Vejforening

Redaktøren ringede en fredag i begyndelsen af marts.
Primære formål: Al bede mig skrive et nsynspunktrr til
dette april-nummer, som er et temanummer om asfall og
som skal udkomme på Asfaildagen i Herning.

Selvfølgelig ville jeg det! Deadline for tekst: 1. april.
I dagene derefter blev mange mulige temaer noteret i

dagbogen. Op imod deadline opgav jeg at skrive om ét
udvalgt emne. I stedet valgte jeg at bruge de fleste af dem
i korte versioner.

8. marts: Fredag til fyraften. Gav som nævnt tilsagn om
at skrive synspunkt. Svend Tøfting er en meget engage
ret redaktØr. Det vidste jeg godt. Men han overraskede
ved - på få minutter - at få ændret allerede fastlagle an
nonceplaner og derved skaffe plads til en givtig farvean
nonce på bagsiden: Mogens Andersens dejlige plakat til
Asfaltdagen i Herning.

9. marts: Lørdag morgen på Flillgrød-motorvejen. Der
lå en meterlang stige afjemrør i kanten af overhalings
banen ind mod rækværket. Ærgerligt, at jeg ikke havde
vejmandens telefonnummer, så jeg kunne ringe til ham
på biltelefonen.

Synspunkt: Tag sidegevinsterne, når lejlighed byder
sig. Fortsættelse følger.

11. marts: Mandag morgen. Jemstigen lå der endnu
Tid at handle. Kunne ikke finde vejmandens telefon
nummer i telefonbogen. Ringede til amtets pladskontor
og fik endelig oplyst hans biltelefonnummer. Han ville
straks køre derhen, takkede og tilføjede, at i øvrigt er der
ingen vejvagt i weekenden!

Synspunkt: For dårligt. Kommunernes Landsfore
ning. Amtsrådsforeningen og Vejdirektoratet må lave en
vagtaftale med Falck eller tilsvarendefirma oma! træde
til, når vejsæsenet ikke selv til eller kan. Lav, eventuelt
santmen med FDM og Danske Vognmænd, en lille tryk-
sag til bilisterne og lastbilchaufførerne med relefonnuin.
re til landets vejmænd. Så kan værdifuld information nå
Iturtigt frem, den mulige mindre lødige information kan
sorteresfra.

13. marts: Onsdag middag. Åbning af r’Biler i Bellars.
En flot udstilling. Skatteministeren har endnu ikke taget
stilling til det velbegrundede skatteneutrale forslag om
omlægning af afgifter på biler og benzin, som blev lagt
frem på Dansk Vejforenings Vejdag på Christiansborg for
snart et år siden. Med en vis uro mindedes jeg den gam
le kommuneingeniørs fortælling:

nøkonomiudvalget bad mig spare 400.000kr. på kon
to xx. Da jeg syntes, at det var en dårlig idé at spare dér,
aftalte jeg med økonomiudvalget at finde nogle altema
live besparelser på samme beløb. Da jeg præsenterede
mine forslag, takkede økonomiudvalget og gennemførte
både deres egne og mine forslag.u

Synspunkt: Sådan må det ikke gå førnævnte forslag,
som jeg synes fortjenes: at blive omsat i praksis.

15. marts: Jeg er med i en lille gruppe, som skal reali

sere en aftale mellem European Asphalt Pavement As
sociation (asfaltfirrnser) og Eurobitume (olieselskaber
ne) om at gennemføre en første fælles kongres til af
løsning af 10 lidligere overlappende kongresser. I Stras
sbourg fra den 7.-lO. maj år. Frankrigs tidligere premi
erminister Edith Cresson, nu EU-kommissær for OG XI
(innovation, forskning og udvikling) skal være første ho
vedtaler. Dagens dårlige nyhed er et forlydende om, at
hun i stedet har valgt at sige ja til en efterfølgende invi
tation til et møde i Stockholm. Vi prøver at få hende på
film i stedet. Dagens gode nyhed er, at Berry Humpries,
bedre kendt som Dame Edna, har givet bindende tilsagn
om at gå på scenen i Strasbourg som afslutning på den
selvsamme åbningssession.

Synspunkt: Politikerne kan ikke være bekendt at sige
ja tak til gode invitationer til kongresser og andre møder
for så senere at annullere tilsagnet. De må i tide vurde
re, om det publikum, som defår mulighedfor at heni’en-
de sig til, er tilstrækkeligt interessant for dem.

21. marts: Tidlig morgen. Dansk Vejtidsskrifts marts-
nummer kom med poslen. Bagsidens farvegengivelse af
Mogens Andersens plakat til Asfaltdagen er fuldstændig
mislykket. Redaktøren var klar over det, reagerer hurtigt,
undskylder og kalder fakturaen tilbage.

Synspunkt: Asfaltindustrien og ikke mindst dens med
lemsfirmaer bør fortsat onnoncere i Dansk Vejtidsskrrft.

22. marts: Læste et interview med Arbejdstilsynets nye
direktør Jens Andersen. Han vil frigøre Arbejdsmiljøin
stituttet (forskning) fra selve direktoratet.

Synspunkt: Rigtig god idé. Vejteknisk Institut i Roskil
de bør på nøjagtig samme måde frigøres fra Vejdirekto
ratet.

25. marts: Morgen. For 117. gang opleverjeg en næsten
uendelig række af biler på A6 ved Slangerup, som sneg-
ler sig afsted. Igen var det en traktor, denne gang med en
ombygget lastbilanhænger efter sig, som lavede køen.

Synspunkt: Traiclorkørsel af denne karakter på ho
vedlandevejene skal ikke mere være lovligt. Den er for
farlig og så blokerer den trafikafviklingen helt unødigt.

31. marts: Palmesøndag og sommertid. Renskrivning af
teksten til Dansk Vejtidsskrift. Atter snebyger og frost.
Får vi mon både hvid jul og påske denne gang?

Synspunkt: Til Asfaltdagen om 2/2 uge skal det altså
være forår - som det plejer!

PS: Måske blev det for meget og for kort, men helle
re for mange jern i ilden end slet ingen.

MÅNEDENS SYNSPUNKT:

Abonnementspris:
Kr. 300,- + morris. om året for II numre.
Kr. 375,- udland.

Løssalg:
Kr. 30,- + moms.
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Forside: Udsnitaf asfalttyndslib.
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Anvendelse at
Af Akademiingeniør Lars Ladehoff,

Colas Danmark AIS.

polymermodificeret bitumen

Efter en noget tøvende start er anvendelsen af polymermodificeret bitu men (PMB) i
Danmark ved at tage fart. Brugen at PMB er nu indarbejdet de danske vejregler, og der
findes et bredt erfaringsgrundlag med anvendelse af SBS-modiflceret bitumen på danske
veje, broer, tunneler og pladser.

Kort beskrevet består PMB af en bitu
men, hvis egenskaber er søgt forbedret
ved tilsætning af en passende polymer.
Mængden af polymer tilsat bitumen til
asfalt ligger normalt på 2-6%. Indhol
det afhænger af polymerens art, kvali
teten af den pågældende basisbitumen
samt af hvilke egenskaber der ønskes
opnået.

SBS-modificering mest anvendt
Der arbejdes med forskellige polymer
typer med betegnelser som EVA, SB,
SBR og SBS.

SBS, styren-butadien-styren block co
polymer, er den mest anvendte type til
modificering af vejbitumen. 11991 var
Ca. 40% af de anvendte polymertyper i
Vesteuropa af SBS typen, hvor procent
delen af det næstmest anvendte produkt
ligger på Ca. 20%. I samme år anvend
tes i Vesteuropa ca. 8000 t polymer af
SBS typen til modificering af bitumen
til vejformål.

Som eksempel på SBS-modificerede
bitumenprodukter, der er let tilgænge
lige på det danske marked, kan nævnes
COLFLEX fra Colas Danmark A/S.
Varemærket COLFLEX betegner en
række SBS-modificerede produkter,
som er beskrevet senere i denne arti
kel.

Fordele/begrænsninger
Uden at gå dybere ind i mekanismerne
omkring polymerernes funktion, skal
jeg kort nævne fordelene ved SBS
modificeret bitumen i forhold til stan
dardbitumen:

* Mindre temperaturfølsomhed, d.v.s.
bindemidlet er hårdere om somme
ren samt blødere og mere fleksibelt
om vinteren

* Bedre udmattelsesegenskaber ved
lave temperaturer, dvs, asfalten kan
modstå større og flere påvirkninger
inden der opstår træthedsbrud

Sporkøring, mm

:_

B85

Stridard 8 60

coI85sj

o
2’ 46 8 101214161820

Antal overkørsler i tus inde

Figur 1. Resultater af sporköringsforsøg udført på Colas Danmark’s udviklingslaboratoriuni i Viborg.
Sporkøringen af skæn’emastiks med henholdsvis C0LFLEX 85 S, standard B 60 og B 85 ved 60°C. Be
lægningen med COLFLEX 85 S sporkøres væsentligt mindre end belægningerne ,ned standardhitumen.
Udviklingen i sporkqringen med standard B 60 er Ca. 0,055 mml] 000 overkørsler; hvorimod den kun er
0.02 mnr/1000 overkprsler ved anvendelse af COLFLFX 85 S.
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Belastningen af de danske veje er stadig stigende.

* Større kohesion (indre sammenhæng)

* Storre elasticitet

* Mindre ældning i serviceperioden

Disse egenskaber er meget vigtige for
belægningens levetid, og dermed for
den periode, hvor belægningens funk
tionsegenskaber er opfyldte. Specielt
skal det nævnes, at det SBS-modificere
de bindemiddels mindre temperatur
følsomhed medfører, at risikoen for
sporkøring elimineres eller reduceres
kraftigt, se figur 1.

Naturligvis medfører anvendelse af
PMB i asfalten et umiddelbart højere
prisniveau end gældende ved anvendel
se af standardbitumen. Valg af binde
middeltype må overvejes i hver enkelt
situation ud fra tekniske/økonomiske
betragtninger. For at få et så korrekt bil
lede som muligt, skal den forventede
længere levetid ved anvendelse af PMB
naturligvis indgå i disse betragtninger.

I øvrigt skal det understreges, at PMB
ikke må betragtes som et »vidundermid
del« der medfører, at de grundlæggende
regler for vejbygning kan tilsidesættes.
Dette gælder også under indbygningsfa
sen.

Specifikationer for PMB
Flere europæiske lande er i dag i besid
delse af specifikationer for PMB. I
eksempelvis Tyskland findes speci
fikationer for PMB til både asfalt og
overfladebehandling. Disse specifikati
oner udkom i 1991 og 92, og har efter

_____

følgende fungeret udmærket. Speci
fikationerne er dog for tiden under rev i
sion.

Inden for CEN (Comité Européen de
Normalisation) arbejdes for øjeblikket

Slidlaget på den seksspoi-ede motorvej i limfjordstunnelen består af skærvematriks
med COLFLEX S.

Figur 2. Princip for bestemmelse af elastisk tilbagegang. Bindemiddelprverne er
trukket ud til 20 cm, og efteflgeiicle klippet oier på midte,,. Efter 30 minutter ses, at
COLFLEX prøven (den Øverste) har trukket sig næsten helt sammen, hvorimod
prøven af standard B 60 (den nederste) erfrholdsvis tynd, og den har næsten samme
foim, som umiddelbart efter den blev klippet ovei:
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Danske eksempler
Der findes efterhånden adskillige
eksempler på anvendelse af SBS
modificeret bitumen i form af
CARIBIT/COLFLEX.

Veje og pladser:
1989, MASTIFLEX fremstillet med
Caribit Plus/Colflex S.
Motorvejen Vejle-Horsens de sydlig
ste 3 km ved Vejle, hvor hldv. Al3
indføres i motorvejen.

1990, MASTIFLEX fremstillet med
Caribit Plus/Colfiex S. Plads og ind
kørsel til Shell Raffinaderiet i Fre
dericia.

1991, MASTIFLEX fremstillet med
Caribit Plus/Colfiex S. Motorvejen
JMV 84, mellem Haverslev og
Støvring, ca. 10 km.

1992, MASTIFLEX fremstillet med
Caribit Plus/Colfiex S. Højre side af
Viby Ringvej i Århus, Ca. i km.

1993, 8 ABå fremstillet med Can
bit/Colfiex N. Ldv. 521 i Vejle Amt,
Ca. 6 km.

1994, SMA fremstillet med Caribit
Plus/Colfiex S. Sekssporet motorvej
i Limfjordstunnelen.

1995, GAB S fremstillet med Can
bit/Colfiex N. Hldv. 405, Ringvejen
i Arhus.

1995, GAB S fremstillet med Can
bit/Colfiex N. Hldv. 109 i Helsingør
Kommune.

1995/96, GAB S fremstillet med
Colfiex N. JMV 93.30 Syvsten-Fre
denikshavn nyanlæggelse af motor
vej, ca. 9 km. Det overvejes for tiden
(marts 96) også at anvende en SBS
modificeret bitumen af Colflex
typen i det kommende slidlag på
motorvejen.

Broer:
Efter anvendelse af Caribit Plus/Col-
flex S i slidlaget på betonfagene på
Ny Lillebæltsbro samt på Storebælt
Vestbro (1994/95) er startskuddet
givet for en udbredt anvendelse af
SBS-modificerede bitumener i slid-
lag på broer.

Som yderligere eksempler kan her
angives Svendborgsundbroen samt
Limfjordsbroen.

med udarbejdelse af europæiske specifi
kationer for PMB. Disse specifikationer
vil også omfatte Danmark. Det kan for
ventes, at specifikationen træder i kraft
inden for en femårig periode, og det er
efter min vurdering ikke formålstjenligt,
at vi inden da udarbejder nationale spe
cifikationer for Danmark.

Stigende anvendelse
Den mere udbredte anvendelse af PMB
i asfalt startede i begyndelsen af firser
ne, og har siden været stærkt stigende,
ikke mindst på europæisk plan. PMB
ser idag ud til at spille en større og
stØrre rolle som bindemiddel i både
asfalt bære- og slidlag samt i overflade-
behandlinger og koldasfalt.

I adskillige europæiske lande har
anvendelsen af polymermodificeret bi
tumen (PMB) været stærkt stigende
indenfor de sidste 10 år. I et land som
Tyskland blev der i 1992 anvendt Ca.
150.000 t PMB, og i 1995 var dette tal
steget til over 200.000 t. Forbruget for
ventes at stige yderligere i 1996. Den
voldsomme trafikstigning sammenholdt
med et Ønske om længere levetider for
belægningerne, har været nogle af for
klaringerne på det stigende forbrug.

I de første år efter introduktionen af
PMB i Danmark var udnyttelsen af det
te tilbud begrænset, og stigningen i an
vendelsen fra år til år moderat. Denne
tilstand ser dog ud til at have ændret sig
i løbet af de seneste år, hvor der har
været et Øget forbrug af PMB.

Udviklingen skal bla, ses med bag
grund i, at de danske »Udbuds- og
anlægsforskrifter< for varmtblandet as
falt fra nov. 1994, foreskriver anvendel
se af PMB (eller specialraffineret bitu
men) i GAB 5 ved en årsdøgnstrafik>
10.000 eller ved specielt tungttrafikere
de strækninger.

En større anvendelse af PMB i danske
slidlag er også undervejs, bl.a. fordi
dette nu anbefales i forskellige ud
budsmaterialer fra amterne. I udbuds
materialet fra Viborg Amt nævnes, at
åbentgradueret asfaltbeton og skærve
mastiks ved årsdøgntrafik> 10.000 bør
udføres med PMB eller anden bitumen
med dokumenterede egenskaber.

En anden årsag til det forøgede for
brug skal også findes i den stigende
udbredelse af tyndtlags- eller kombi
nationsbelægninger, som COMBIFALT.
Her anvendes i næsten alle tilfælde
polymermodificeret bitumenemulsion
som forseglings- og forankringslag. Ved
store trafikmængder anvendes også
PMB i selve asfalten.

Heavy Duty Pavements
For at komme fremtidens stigende be

lastninger af vore veje i møde, har
EAPA (European Asphalt Pavement
Association) udgivet en rapport om-
handlende »Heavy Duty Pavements«.

I rapporten angives flere bud på,
hvordan fremtidens asfaltveje skal di
mensioneres og sammensættes. Også
her er anvendelse af PMB et led til for
længelse af den periode, hvor funkti
onsegenskaberne er opfyldte.

Elastiske egenskaber
Et af de vigtigste karakteristika for
SBS -modificeret bitumen er elasticite
ten. Denne egenskab er en del af funda
mentet for polymerens virkemåde, og
den kan f.eks. kædes sammen med spor
køringsmodstanden.

SBS er en termoplastisk gummi, som
tilfører bindemidlet elastiske egenska
ber. Disse egenskaber vil afhænge af
flere parametre, bla. SBS-type, SBS
indhold samt af grundbitumenens kvali
tet. Et bindemiddels elastiske egenska
ber kan ikke bestemmes ved anvendelse
af traditionelle analysemetoder som
penetration og blødhedspunkt K&R.

Navneforandring
Derfor har Colas Danmark A/S valgt at
navngive sine SBS-modificerede binde-
midler i forhold til produkternes elasti
ske niveau. Varebetegnelserne Caribit
og Caribit Plus erstattes fra sæsonstart
1996 af betegnelsen COLFLEX.

Elasticitetsniveauet kan bestemmes
ved en testmetode benævnt »Elastisk
Tilbagegang«. Her trækkes en prøve af
bindemidlet ud til en bestemt længde,
med en bestemt hastighed, ved en given
temperatur. Derefter klippes den udtruk
ne bindemiddelprøve midt over, og efter
en given tid, måles hvor meget prøven
har trukket sig sammen. Har de to
»prøvedele« trukket sig helt sammen til
deres oprindelige form, er den elastiske
tilbagegang 100%. Trækker prøvedele
ne sig overhovedet ikke sammen, er den
elastiske tilbagegang 0%.

Colas har valgt følgende omstændig
heder for testen:

Form: Stand. duktilitetsform
Trækningshastigh.: 50 mm/min
Temperatur: 10°C
Trækningslængde: 20 cm
Tid for relaxtion: 30 min

Dette repræsenterer forsøgsbetingel
ser, som (efter al sandsynlighed) vil bli
ve anvendt i den kommende CEN-for
skrift for elastisk tilbagegang.

Med baggrund i adskillige forsøgs
serier har Colas valgt at opdele sine
COLFLEX-produkter i tre niveauer:
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COLFLEX J, 40% <elast. tilb. <60%

COLFLEX N, 60% <elast. tilb. <80%

COLFLEX S, elast. tilb. > 80%

J, N og 5 står for henholdsvis Junior,
Normal og Special.
Indenfor hver gruppe vil COLFLEX
produkterne blive produceret i forskelli
ge hårdheder, angivet v.h.a. penetratio
nen ved 25°C.

I øvrigt vil de gængse testmetoder bli
ve anvendt til karakterisering af binde-
midlerne.

Det skal bemærkes, at en standard
bitumen normalt vil have en elastisk til
bagegang ved 10°C på under 20%, og
ved hårde bitumener vil prøven springe
inden trækningslængden på 20 cm er
nået.

Afslutning
Anvendelsen af PMB er en oplagt tek
nik til at kompensere for de belastnin
ger vore vejbelægninger udsættes for.
Dette gælder både for nutidens trafik,
samt for de trafikstigninger der forven
tes i de kommende år.

Anvendelsen af PMB er nu nævnt i de

danske vejregler, og med udgivelsen af
de kommende CEN-specifikationer får
vi specifikationer for PMB, også i Dan
mark. Det må desuden forventes, at
anvendelsen af PMB bliver yderligere
indarbejdet i de danske udbuds- og
anlægsforskrifter for veje og broer.

Med baggrund i et klarere regelsæt
for PMB, samt i de indhøstede erfarin
ger fra ind- og udland, imØdeser vi en
fremtidig markant stigning i forbruget
af PMB til vejmaterialer i Danmark, og
det vil der være god Økonomi i for byg
herre og samfund.
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Pavement Seminar, Dubai, 1993.

6: »Udbuds- og anlægsforskrifter, Varmt-
blandet asfalt<, AAB, Vejdirektora
tet, nov. 1994.

7: »Asfaltarbejder, Hovedlandeveje og
Landeveje i Viborg Amt<, Viborg
Amt, febr. 1996.

8: »Heavy Duty Pavements, The argu
ments for Asphalt«, EAPA 1995.

VEST: 86 36 32 00
Kringelen 4-6. 8560 Kolind
(Salg og produktion)

PERSTRUP stojskærm fordi:
• Den er hurtig og enkel at montere.
• Den kræver ingen fundamenter.
• Den er vedligeholdelsesfri.
• Den er æstetisk let og harmonisk.
• Den er flytbar.
• Den er lydteknisk korrekt.
• Den er udført at miljørigtige materialer.

Rekvirer pris og brochure - eller konsulentbesøg.



Hvis I u i1A -- __iijdA/S
harDesikretDiatkemienpasser

jheden bag STALFALT’sltdlags lange levetid er netop, at modsætninger tiltrækker hinanden
Hvor man i traditionelle gronitbelægninger har det problem, at såvel bitumen som skærver er sure,

har stålslaggen det store fortrin, at den er basisk. Derfor finder den bitumen svært
tiltrækkende og drømmer ikke om at give plads til rivalen; det danske vand.

I

I)

Somt
6å1

Rekvirer et stykke STÅLFAL7 vebelægning, der i mere end 10 år
er blevet udsat for tung trafik, og se den gode kvalitet.

enestående indenfor varmtblandede asfaltbelægninger kan man med STÅI.FALT*) udføre
, nger i tykkelser helt nede fra 40 kg/m2 (15 mm)- uanset om opgcwerer Ii

på en cykelsti, en motorvej eller et hårdt trafikeret kryds i byen.
.

STALFALr belægninger udføres i alle fraktioner.

*1 0-års dagen er forlængst passeret, og forbindelsen er stadig varm.
Kontakt din lokale STÅLFAIP leverandør og få en fast forbindelse.
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Kvalitet og kvalitetsslyring
at asfaltarbejder - temadog 13 juni

Af underdirektør
Torsten Slottved,

Icopal als

Kvalitetsstyringssystemer er blevet et væsentligt element ved asfaltarbejder. Emnet tages
således op på Asfaltdagen og vejregelgruppe 32. har nedsat et ad-hoc udvalg som
gennemfører en »Temadag< 13. juni 1996cm kvalitetsstyring i forbindelse med
asfaltarbejder. Forfafferen opfordrer bla, kommunerne til at deltage.

Der har igennem de senere år været talt
og skrevet meget om kvalitet og kvalitet
styringssystemer. Når man ser bort fra
store arbejdspladser som Storebælts- og
Øresundsforbindelsen, så har der -modsat
byggesektoren- mærkværdigvis været
ganske få tilfælde inden for anlægssek
toren, hvor der fra bygherreside har været
stillet krav til entreprenørens kvalitets
styringssystem.

Man har tværtimod mødt udsagn om
omkostningskrævende bureaukratiske sy
stemer, hvor entreprenøren er mere opta
get af interne regler og procedurer end
fleksibilitet og udvikling, ligesom udsagn
om, at såfremt man leverer en dårlig kva
litet, så sikrer et KS-system kun, at man
fortsætter hermed.

KS-systemer udbredt i asfaltbranchen
På den baggrund kan det måske undre
nogen, at den danske asfaltbranche i dag
har indført KS-systemer, der for alles
vedkommende er certificeret efter ISO
9000 standarden, eller er ved at blive det.

Hvorfor har den danske asfaltbranche
valgt denne udvikling, når det ikke har
været et kunde-krav?

En vigtig årsag er, at et KS-system er et
ledelsesværktøj, som fastholder og ud
vikler virksomhedens stærke sider, samti
dig med at de »svage« områder afdæk
kes/synliggøres, således at disse områder
kan blive styrket. Man skal heller ikke
være blind for det forhold, at når et firma
indfører et certificeret KS-system, så ops
tår der et indirekte pres på de andre i
branchen

Det store spørgsmål er imidlertid, om
kunderne - vejmyndighederne - ser nogen
fordel i, at deres asfaltleverandØrer har et
certificeret KS-system. Skulle det mod
forventning ikke være tilfældet, opnår
entreprenøren de ovennævnte fordele,
uanset om hans KS-system er certificeret
eller ej. Det er både en omkostnings
krævende, men også en meget stor bin
ding han giver sig selv med et certificeret
system.

Prisen har været afgørende
I forbindelse med udliciteringen af servi
ceopgaverne på stats- og amtsvejene har
der, da disse arbejder er omfattet af EU’s
tjenesteydelsesdirektiv, været afholdt præ
kvalifikationsrunder. Det har i den for
bindelse virket lidt grotesk, at man skulle
prækvalificeres til at rydde sne m.v.,
hvorimod det tilsyneladende kun var pri
sen, der var afgørende, såfremt man bød
på at lave asfaltarbejder til mange millio
ner kroner.

I den forbindelse har der mellem Vejdi
rektoratet og asfaltindustrien været ført
en dialog om en evt. prækvalifikation for
udførelse af asfaltarbejder. Dette arbejde
har foreløbig resulteret i et forsøg med en
prækvalifikationsrunde ved udbudet af
asfaltarbejder på hovedlandevejsnettet i
Fyns Amt i 1995, samt med en passus i
udbudsmaterialerne for statsarbejder i
1996 om, at der kan stilles krav til entre
prenøren om dokumentation for hans
kvalifikationer.

I disse krav er der en næsten ligestil
ling mellem et certificeret og ikke certifi
ceret KS-system!

Tilbage står det store spørgsmål: Hvad
er kundernes - vejmyndighedernes - krav
til kvalitet og kvalitetsstyring, - hvad for
binder kunderne med kvalitet?

Dialog nødvendig
I takt med at kunderne indfører kvalitets-
styring, skal de også formulere deres
krav til deres leverandører, samt sikre sig,
at entreprenøren er i stand til at leve op til
disse krav.

I den forbindelse er der behov for i fæl
lesskab at få drøftet grænseflader mellem
kundens og leverandørens kvalitetssty
ringssystemer, samt spørgsmålet om hvilke
krav/ønsker kunderne har til kvalitet og
deres leverandørs kvalitetsstyring og -

dokumentation. Det er dog vigtigt her at
holde sig for Øje, at formålet med ISO
9000-serien ikke er standardisering af de
enkelte kvalitetsstyringssystemer, men der
imod standardisering af krav til kvalitets-

styringssystemer, hvorfor man bør afholde
sig fra at stille yderligere krav til systemet.

KS på Asfaltdagen
På Asfaltdagen den 17. april i Herning er
et af temaerne ved morgenmøderne:
Asfaltindustriens kvalitetsstyringssyste
mer - hvad har kunderne brug for?

I erkendelse af vigtigheden af denne
dialog, er der endvidere nedsat en arbejds
gruppe som et ad-hoc udvalg under Vejre
gelgruppe 3.2. Dette ad-hoc udvalg har i
første omgang som kommissorium at gen
nemføre en »Temadag« om kvalitetssty
ring i forbindelse med asfaltarbejder.

Målet for denne temadag skal være at
synliggøre producentemes etablerede KS
systemer og afklare hvilke Ønsker/behov
kunderne har til systememe, således at
disse kan tilpasses. Der kan således efter
følgende skabes en sammenhæng med de
systemer, som vejmyndighedeme har eller
evt, vil etablere.

Temadagens programpunkter vil blive:
• Hvad er kvalitetsstyringssystemer, og

hvor ligger informationerne om kvali
teten i KS-systemerne?

• Hvorledes har asfaltbranchen løst
kvalitetsstyringsopgaver?

• Hvilke overvejelser gør vejbestyrel
serne (stat, amter og kommuner) vedr.
kvalitetsstyring?

• Forventninger til europæiske systemer,
- byggevaredirektivet/indre marked.

• Hvad omfatter en asfaltentreprise, og
hvordan dækkes det af et KS-system?

• Hvad er kundernes behov/Ønsker?

Åben diskussion
For at denne temadag skal blive udbytte
rig, er det vigtigt, at alle kundegrupper er
repræsenteret, og at specielt kommuner
ne, som de stØrste aftagere af asfalt, er
godt repræsenteret på dagen.

På denne baggrund skal jeg stærkt
anbefale, at man sætter et kryds i kalen
deren ud for den 13. juni, og møder op til
temadagen.



Er du i tvivl
om hvilken vej
du skal vælge..?

lcopal har overblikket
og skaffer alle oplysninger til vejes

Vi stiller vor kilometerlange
erfaring og ekspertice til rådighed.

Icopal vejbelægning har
bestået de skrappeste prøver på

hårdtbelastede veje
-og Icopal er altid med hvor der

lægges vægt på kvalitet og
professionel rådgivning.

Skal du også have
belægning med

på vejen?

-den gode forbindelse
Icopal afs
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Ny generation at
grønne støjskærme

Af Business Manager
Steen Erik Rask,

Grodanla A/S

Grodan Green er i dag den eneste grønne støjskærm på markedet, som ikke skal
opbygges på stedet,

Udviklingen af den første grønne støj-
skærm fra Grodania A/S fandt sted i
1992, hvor man for første gang opbygge
de en støjskærm med en kerne af vand
sugende stenuld. Det viste sig hurtigt, at
der var tungtvejende fordele ved at
opbygge en grøn, beplantet stØjskærm,
uden anvendelse af jord eller andet orga
nisk vækstmedie. Grodan®, som er nav
net på den vandsugende stenuld, er uor
ganisk. Det betyder, at kernen i stØjskær
men ikke nedbrydes og synker sammen i
lighed med jordvolde og jordfyldte plan
teskærme, men forbliver strukturstabil i
hele skærmens levetid. Det er ikke usæd
vanligt at se jordvolde synke med 1-2
meter i løbet de første år efter eta
bleringen, hvilket naturligvis medfører
en forringelse af støjdæmpningsevnen.

Opdeling i sektioner
Den første generation af Grodan Green
støjskærme, blev opbygget direkte på
stedet. Alle materialer såsom Grodan®,
armeringsnet, bolte, skruer etc. blev
transporteret ud på byggepladsen, hvor
efter opbygningen af støj skærmen kunne
påbegyndes. Det viste sig dog hurtigt, at
den visuelle kvalitet af de færdige støj-
skærme varierede fra gang til gang, da
vind- og vejrforhold, m.v. havde stor
indflydelse på det endelige resultat.
Støjskærmen blev opbygget som én lang
sammenhængende mur. Langs den ene
side blev nedstøbt en række RHS profi
ler til støtte for skærmen.

Da der, alt efter skærmtype, endvidere
kan forventes en kortere eller længere
periode før skærmen er dækket af plante-
vækst, blev den anden generation af støj-
skærmen udviklet. Konstruktionen blev
splittet op i sektioner. Synlige RHS-pro
filer blev flyttet ind i konstruktionen, der
således delte skærmen op i sektioner,
som svarede til fundamentsafstanden.
Skærmen blev gjort slankere, og det
visuelle indtryk af skærmen blev forbed
ret, således at skærmen også er pæn før
den dækkes af plantevækst. Det viste sig
dog stadig at være en udfordring at skul
le bygge skærmen op på stedet, selvom

den nu var delt op i mange mindre sekti
oner.

3. generation
Dette førte til udviklingen af 3. generati
on Grodan Green, som er den foreløbig
seneste udvikling af den ultimative grøn
ne støjskærm. De enkelte støjskærmsele
menter bliver nu samlet i en montagehal
og transporteret til byggepladsen, hvor
de er klar til montage på de nedstØbte
søjler. Grodan Green er i dag den eneste
grønne støjskærm på markedet, som ikke
skal opbygges på stedet, og det giver sto
re fordele!

Som følge af denne elementopbyg
ning, har det været muligt at opfylde en
række internationale normer og standar
der, som normalt ikke kan opnås på
grønne støjskærme, da det ganske enkelt
ikke er muligt at teste dem.

På det akkrediterede tyske lydlaborato
rium ITA i Wiesbaden, er de stØjdæm
pende og støj absorberende egenskaber
testet og godkendt i henhold til DIN/EN
20354 og 52210. Det var nu ligeledes

muligt at teste udbøjningen af de enkelte
elementer under vindlast. Skærmen blev
godkendt på det Tekniske Universitet i
Braunschweig.

Klar til eksport
Skærmen er nu klar til eksport, først og
fremmest til det tyske marked, hvor der
er stor interesse for dette danske produkt.
De færdige elementer bliver sendt med
bane eller lastbil sydpå, hvorefter lokale
tyske entreprenØrselskaber forestår selve
montagen

Det tyske marked for støjskærme er
enormt; alene langs de statslige veje
bygges der årligt ca. 100 km! På nu
værende tidspunkt udgør de grønne støj-
skærme en mindre del af markedet, men
der forventes en kraftig stigning især i de
grønne støjafskærmninger de kommende
år. Dette skyldes bl.a. at der i Tyskland
arbejdes med et specielt biologisk point
system, hvor der kræves et vist minimum
af grønne arealer og overflader i bymæs
sig bebyggelse. Man har nemlig fra de
tyske myndigheders side forlængst set de

Figur]. Intensiv Grodan Green stØjskærm ved MD Foods mejeri i RØdkjærsbro
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som i høj grad opfylder de krav til æste
tik og kvalitet som hjemmemarkedet og
ikke mindst eksportmarkederne forlan
ger. Og der vil være mulighed for at
nyde de grønne støjskærme i mange år
fremover.

store miljøforbedrende tiltag, der opnås
ved bla. grønne støjskærme. Disse vil
bidrage til en forbedret Iuftkvalitet, da
planterne på basis af bl.a. CO, produce
rer ilt, og da skærmen og planterne inde
holder vand som frigives ved fordamp

ning. Planterne opfanger og tilbagehol
der desuden støv og snavs, som vaskes
af ved regn.

Produktudviklingen har gjort, at Gro
dania AIS i dag står med et nyt og væ
sentligt forbedret støjskærmssystem,

Genbrug

Nærmere oplysning

GRODANIA A/S
Hovedgaden 501 . 2640 Hedehusene

tel. 46560400
fax. 46561211

Figur 2. Extensiv Grodan Green stØjskærm ved containeipladsen i Humlebæk

der sparer
millioner

NYFALT Gronnemosen 9
DK-2860 Søborg

Tlf. 39697913
Fax. 31 67 73 77
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Generolvejkommissionens
plcigeånd Af Ph.D.

Steffen Elmer Jørgensen

Besværlige lodsejere er ikke blot et nutidigt fænomen. Her berettes om etatsråd
Neergaard til Svenstrup og hans bønders kamp mod stenleverancer og vejhoveri til
Korsør- og Køgevejene i 1780’erne.

Ved store vejanlægsarbejder, som i dette
tilfælde 1780’ernes sjællandske hoved
Iandevejsbyggeri, undgås vist sjældent
konflikter med de berørte lodsejere. I
1780’erne angik disse problemer ikke
blot ekspropriationer og skader på mar
ker og afgrøder ved udgravninger og
materialegravning. De medførte også ud-
skrivning af fæstere til vejhoveri. Her
skal berettes historien om, hvordan ejeren
af Svenstrup Gods nordøst for Ringsted,
etatsråd Jens Bruun de Neergaard, i syv
år formåede at plage Generalvejkommis
sionen og Ringsted Amt med krav om
erstatning for fremmede bønders sten
gravning på hans jord i forbindelse med
anlæg af Korsør- og Køgevejene. Disse
strækninger var under anlæg hhv, i årene
1780-92 og 1779-91. Neergaard er et
eksempel på, hvordan bevidst chikane og
stridbarhed kan få bagatelagtige sager til
at antage uforholdsmæssige proportioner.

Anledning til de urimeligt langtrukne
kontroverser var, at vejhoveriydende
bønder fra det lille gods Mørup udkom
manderedes til at levere materiale ved
landsbyen Ortved, Ca. 5 km nord for
Ringsted. Mørups ejendomme lå 11-14
km fra Ortved, hvis bønder alle var
fæstere under Svenstrup. Mørups forval
ter, Zander, søgte i foråret 1783 amt-
manden for Ringsted Amt, der skulle for
dele vejhoveriet, om tilladelse til, at hans
bønder kunne grave nær ved anlægget.
En kongelig resolution af 8. april 1782
havde bestemt, at sådanne hoveriydende,
der boede langt fra anlægsstedet, skulle
anvises steder at grave materiale nær det
te. Amtmanden anviste dem at grave i
den såkaldte Tyveshoj Banke og en nær
liggende eng, begge steder på Ortveds
grund. De måtte love at fylde alle huller
efter opgravede sten.

deres herremand. Neergaard havde set
sig grundigt gal på vejarbejdet, der gjor
de indhug i bøndernes arbejde og an
giveligt forvoldte skade på jorden.
Hovedgårdene skulle derimod kun betale
pengeafgift til vejarbejderne. Som det
siden viste sig, opfordrede Neergaard

Fremmede bønder graver sten
- Ortvedbønderne klager
Efter at Mørupbøndeme i april 1783
mødte op og begyndte at grave i Ortveds
mark, besværede de lokale bønder sig til

personligt sin forvalter, eller ridefoged,
Huuscher. til at forfatte en klage på veg
ne af bønderne. Dette stod ikke anført på
klagen, som Neergaard fremsendte til
kommissionen som bilag til et »Pro
Memoria«. Denne angivelige bønderkla
ge havde fig. hovedpunkter:

/ •:/

Figur]: Udsnit af gammelt vejkort tegnet i]776 forudfor Korsørvejens anlæg. Kort
udsnittet viser Orti’ed og dens bylag inklusiv de område,; hvor der blev gravet sten og
grus. Den omstridte Ty’L’eshØj Banke er ikke navngivet pd noget kort og blev forment
lig hortgravet i forbindelse med vejanlægget. (Rigsarkivet, KTS, Vejdi, 1142,2).
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1: Siden 1781 havde Oriveds hnder
forgæves søgt erstatning for den ska
de sten- og grusgravningen havde
anrettet på deres agei eng og
græsning.

2: De måtte henvende dem sknftligt, da
herskabet hidtil ikke havde reageret
på mundtlige forestillingei:

3• Igen dette år var der brudt sten op i
deres pløjede jord besået med byg og
havre.

4: De måtte have krav på atfå tilbage
betalt de foregående to års skader får
at indkøhe fornødent sædekorn til
erstatning for den sidste skade. De
måtte kunne bruge deres jorder uind
skrænket.

5: Kunne de ikke det, kunne de ikke sva
re skattei landgilde og hoven, og
måtte så hellere bede om at blive fri
gjort fra deres gårde.

Der var næppe alene tale om, at besid
deren pressede sine bønder ind i aktio
nen. Parterne havde her et interessefæl
lesskab, der gik på tværs af eventuelle
traditionelle modsætninger mellem her
remand og fæstere. Som det skulle vise
sig, drejede det sig også om at beskytte
et profitabelt salg af opgravede sten.
Hvorvidt forvalteren lagde ordene i mun
den på bønderne, eller refererede deres
klagepunkter loyalt, kan vi ikice vide.
Nogle nægtede siden at have underskre
vet sig. Men det var i god pagt med bon
dementaliteten, når man i pkt.5 erklære
de sig i fare for at måtte gå fra hus og
hjem.

Neergaard foranstalter synsforretning
Neergaard var landsdommer for Sjælland
og Møn. Og han besad birkeret til sit
gods, d.v.s. at godset var en selvstændig
retskreds med en dommer lønnet og del-

vist udnævnt af Neergaard selv. Denne
birkeret påkaldte han sig og foranstaltede
på egen hånd et syn af de påståede for
voldte skader ved to mænd fra nabogod
set Conradsborg. Både amtet og siden
Danske Kancelli nægtede dog at godken
de synets retsgyldighed. Neergaard bur
de som jurist og dommer have vidst, at
retsgyldigheden var tvivlsom. Men dels
var retternes kompetence ikke så skarpt
definerede den gang, dels har han villet
fremprovokere en offentlig reaktion for
at sætte skub i den sag. han mente at
have.

Det selvbestaltede syn konkluderede
følgende:

1: Svenstrups ridefoged, Huusche,; hav
de ved Mørup’ernes fremmøde i
1783, spurgt dem, hvem der havde
givet tilladelse til deres stengravning.
Svaret val; at de havde tilladelse fra
deres forvaltei; Zander, mod at de
ikke beskadigede rugjorden.

2: Defikforbud mod at grave sten, men
blev tilladt at sanke sten, hvor de vil
le.

3: Svnsmændene fandt Mørup’ erne
ifærd med at ophrvde sten. De havde
allerede sat 18 kuhik favne sten i
bunke,: De var gravet i Tvveshøjs
Banken og den nærliggende eng.

4: Omtalte eng fandtes så opgravet, at
det måtte skønnes, at der ville gå fire
åi;fØr den igen kunne bære græs.

5: På omtalte Tyves-hØj Banke var en
skæppe jord blevet ubrugelig til pløje-
jord, og kunne demfor ikke anvendes
de første 20 åm: Tilmed måtte jorden
planeres.

6: Der var væltet mange store og smd
sten udpå engen så græsset ikke kun
ne gro. Groede det alligevel, kunne
det ikke slås og to læs hø var tabt.

7: På siden af banken havde skaden
ødelagt, hvad der svarede til 10 tØn
der hø i de første seks åm:

I et medfølgende Pro Memoria anførte
Neergaard, at han havde haft ret til at
angribe og tiltale disse »voldsmænd.x.
Blev en sådan fremfærd tilladt, ville hans
gods snart blive Ødelagt. Han havde da
også ladet denne erklæring følge op ved
at lade Mørup-bønderne true med konfi
skation af deres heste og vogne, hvis de
samlede flere sten. Neergaard foreslog
kommissionen, at Ringsteds amtsfor
valter og en vejbetjent, der repræsen
terede kommissionen, i Ortved-bØnder
nes nærværelse skulle foretage et tinglyst
syn over skaderne, så at en godtgørelse
kunne udbetales.

Ringsteds amtmand griber ind
Dette blev delvist imødekommet, efter at
overvejmesteren, H.Fr. Rosenberg, med
delte, at han via den lokale tilsynsføren
de, løjtnant Hammer, havde fået meldt,
at Ortvedbønderne havde forment de ud-
kommanderede Mørupbønders adgang til
deres jord. Denne meldte også, at Ort
ved’erne selv havde ødelagt den om
debatterede grusbanke ved kun at grave
efter sten og iøvrigt sælge dem. De hav
de opstablet sten, der kunne dække deres
leverancer 2-3 år frem. Amtmanden for
Ringsted amt lod den 3. maj 1783 foran
stalte et forhør i Ortved Kro. Her kom
det frem, at Huuscher havde forfattet
bøndernes omtalte klage. Flere påførte
bønder, deriblandt sognefogeden, nægte
de at have underskrevet klagen. Det kom
også frem, at nogle Ortvedbønder havde
gravet sten op af den gamle landevej
(Roskilde-Ringsted) uden tilladelse.
Under forhøret gik det åbenbart livligt
til. Dommer Galdschiøtt stødte iflg.
Neergaard en opponerende bonde kraf
tigt for brystet. Selv mente dommeren
sig truet.

Som svar på et langt defensorat fra
Neergaard fremlagde amtmanden sine
tolkninger. Neergaards synsmænd havde
nøje undgået at beskylde MØrupbønder
ne for al takseret skade. Etatsråden hav
de nedlagt forbud mod stensamling imod
myndighedernes tilladelse. En påstået
ødelagt bygmark var blevet til en rug-
mark, der iøvrigt var i brug til græsning
indtil 1. maj før den blev besået. Ortved
bønderne havde samlet langt flere sten til
1. maj 1783 end foreskrevet, men fort
satte ufortrØdent at samle flere. Dertil
havde forbudet hindret MØrup’erne i at
planere og tilfylde efter gravningen. Der
for fandt amtmanden klagen ubeføjet.

Det kom til flere håndgribeligheder, da
amtsforvalteren. Tau, kort tid efter mødte
op i Ortved for at sikre Morupperne

Figur 2: Svenstrups hovedhvgning, der blev anlagt i årene 1782-84 af Jens Bruun de
Neergaard. (Det kgl. Bibliotek. Billedsamlingen).
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adgang til stensamling. Han gik til sog
nefogeden og befalede ham at vælge en
mand ud og gå med ud til grusbanken.
Fogeden insisterede på at kalde by-
mændene sammen og var iflg. Tau ra
sende hidsig. Da de kom til den omstrid
te lokalitet, fandt de hegnet åbnet af Ort
ved’erne selv. Bønder fra Giesegård
gods var i færd med at bortkøre sten,
som de havde tilkøbt sig fra Ortved’erne.
Her manifesteredes det åbenlyst, at de
genstridige bønder havde en åbenlys
Økonomisk interesse i at hindre Mørups
og andre godsers bønder adgang til selv
at grave i Ortveds jord. Og at denne
interesse nok så meget, som den forvold
te skade, var årsag til adgangsnægtelsen.
Amtsforvalteren kundgjorde for de til
stedeværende OrtvedbØnder amtmandens
ordre, der tillod Mørup’peme at grave og
sanke sten. Han befalede dem at gå ind
og påbegynde deres opsamling og bort-
kørsel af stenene.

Ortvedbønderne udviste ikke den
mindste respekt for øvrigheden. De næg
tede ophidset at lade stenene opmåle og,
som lovet, få erstatning for dem. I
ophidselsen trængte de hårdt ind på
amtsforvalteren, som slog bonden Chri
sten Jensen med sin stok. I Taus fremstil
ling var det selvforsvar, for Neergaard
magtmisbrug. Da Tau og Ljt. Hammer
havde fjernet sig, mødte forvalter Huus
cher frem og erklærede arbejdet ulovligt.
Han erklærede kort, at amtmanden intet
havde at befale der. Zander trak derfor
Mørup-bønderne tilbage. Han kontakte
de Tau, der resultatløst gav sig i kast
med Huuscher.

katens) og kammeradvokatens tiltale.
Neergaard foretrak -naturligvis- en rets
sag. Den var endnu ikke afsluttet, da han
døde i 1788.

Problemer med Køgevejen
Det var ikke nok med, at Neergaard
holdt kommissionen beskæftiget med
Ortvedsagen fra 1783 til 1788. Køgeve
jen skar også gennem dele af hans besid
delser og gav ham lejlighed til at skabe
nye problemer. Kommissionen havde
fordelt arbejdet sognevis, fordi der sav-

nes sten og grus nær vejen over Heden.
Det måtte køres langt og Neergaard lod
mod reglerne bønder, der var hoveriplig
tige til Korsørvejen køre sten til KØgeve
jen. Dertil lod han dem møde for sent
frem, så det Ønskede arbejde ikke blev
udført. Han klagede iøvrigt over nogle
daglejeres salg af opgravede sten. En
kongelig resolution nægtede ham proces
angående det stensalg, der lignede Ort
vedbØndernes og gav ham en officiel
mishagsytring.

Afgørelsen
Trekvart år senere, den 22. oktober 1788,
faldt der endelig dom i sagen om Ortved
bøndernes vægring af Sten- og grus
gravning. Etatsråd Neergaard var imid
lertid død den 2. april 1788. Det anførtes
fra kammeradvokaten og overproku
rØren, at man ikke ville føre sag mod en
afdød. Derfor frafaldt man anklagerne
mod Neergaard. Også selvom hans enke
erklærede, at hun Ønskede sagen videre
ført. Hun drev iøvrigt godset videre med
stor dygtighed. Ligeledes blev bønderne
anset for vildfØrte af deres herremand,
hvis autoritet som landsdommer de måt
tet være undskyldt i at tiltro. Den tidlige
re bødestraf fra 1785 blev dog stående,
og den bøde, Neergaard havde betalt,
blev ikke eftergivet.

Man fornemmer, at Neergaards død
ikke kom Generalvejkommissionen og
dens tre prominente underskrivere af
resolutionerne, General von Ruth, Grev
C,D.Reventlow og Johan Zoega, helt
ubelejligt. De enkelte poster i Neer
gaards klager var bagateller, men de

Lang vej til retslig afgørelse
Adskilligt flere erklæringer og Pro
Memorier gik frem og tilbage mellem
Neergaard, Ringsted Amt, Generalvej
kommissionen og Det danske Kancelli.
Neergaard fandt stadig nye veje at fortol
ke begivenhederne på. Tilspurgt om,
hvad han mente om OrtvedbØndemes
stensalg, forsvarede han det med, at sal
get gav rimelig kompensation for de lid
te skader på agrene. Der foreligger intet
om, at Neergaard selv skulle have tjent
på stensalget. Den 28. december 1785
faldt der en kongelig resolution, der
bifaldt Generalvejkommissionens hand
lemåde i sagen. Den ytrede mishag med
Etatsråd Neergårds og hans bønders
opsætsighed og »dristige og ubevislige
beskyldninger< mod kommissionen.
Etatsråden idømtes en bøde på 500 rdl.
og bønderne mindre bøder. Da nu Neer
gaard længe havde søgt en retslig af
gørelse af sagen i hans stædige kamp for
ret, blev det befalet kommissionen at for-
høre sig hos denne og bønderne, om de
ville under generalfiskalens (statsadvo

Figur 3: Jens Bruun de Neergaard.
1742-1788, godsejer og landsdomnie,:
(Det kgl. Bibliotek, Billedsamlingen).

IC-

T d
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Figur 4: Udsnit af Videnskabernes Selskabs kort over Sjælland og Møn fra 1813. Mar
keret er godset Svenstrup og dets landsby Orti’ed, hvor trakasserierne omkring frem
inede bØnders stengravning foregik. Vest for Ringsted ligger godset Mørup. Dets sten
gravende bØnder kom fra landsbyerne Bringstrup og Sigersted. Ortved lå tæt ved Kor
sØn’ejen. Derimod havde Svenstrups bønder langt til Køgevejen.
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akkumulerede sig til et sæt af chikaner.
Udover stensagen havde Neergaard for
anstaltet en lang række mindre forstyr
relser. Neergaard og hans bønder har
næppe udvirket nogen væsentlig forsin
kelse af selve hovedvejsarbejdet på
Ringstedkanten. Derimod holdt han
kommissionen, Ringsted amt og Danske
Kancelli i ilden gennem seks à syv år.
Der produceredes mængder af lange
grundige resolutioner, betænkninger og
sagsreferater til meget ringe udbytte for
nogen af parterne.

Neergaard var drevet af kværulantens
hårdnakkede tro på at være offer for gen
tagne overgreb og uretfærdighed. Han
syntes at se en udfordring, ja nærmest en
sport, i at få ret, koste hvad det ville.
Man finder ingen vilje til at indse vej-
anlæggenes samfundsnyttige karakter.
Derimod kan man nok se ham som sine
bønders forsvarer. Han pegede på den
belastning, et omfattende vejanlæg var
for de hoveriydende. For Generalvej
kommissionen var sagen en balance
gang, mellem på den ene side ikke at bli
ve involveret i en urimelig procesførelse
ude af proportion med sagens størrelse -

og på den anden side ikke at give efter
for chikaner og angreb på selve organisa
tionsformen. I sidste tilfælde kunne ek
semplet smitte og medføre store for
sinkelser.

Neergaard og Johan Herman Wessel
Jens Bruun Neergaard havde iøvrigt alle
rede i 1760’erne gjort sig bemærket i
offentligheden ved en strid med den vit
tige digter Johan Herman Wessel. Fejl
agtigt, iflg. litteraturforskerne, mente
han, at Wessels digt »Herremanden« var
myntet på faderen, krigsråd Peter Johan
sen Neergaard. Han forfattede et mod-
digt, hvis indhold desværre ikke er beva
ret, men næppe kunne måle sig med en
Wessels vid. Hvorvidt Jens Neergaard
havde grund til at føle sig truffet af digtet
lader sig næppe afgøre. Ved at reagere
antydede han, at digtets indhold kunne
have en kerne af sandhed i sig. Det
famøse digt handler om en herremand,
der dør, ender i Helvede, did, »Hvor
ingen Frøs« og så:

Str.3: Han traf sin Kudsk, og studsede:
»Hvad! Jochum og i Helvede?
Jeg næsten det forsværge vilde.«
Og det er ilde,
At see, hvad man forsværge vilde.

Herremanden antager, at kusken ved,
hvorfor denne er endt i helvede:

Str.5: »Min Søn forfaldt til Hoer og Spil,
Og satte flere Penge til,
End min Formue taale vilde.«

Og det er ilde,
At den ei mere taale vilde.

Str. 6: »Af Godhed for det Skrumpelskud
Jeg sued mine Bønder ud,
Og deres Suk ei høre vilde.«
Og det er ilde,
ei Bønders Suk at høre ville.

På spørgsmålet om, hvorfor han er der
nede, svarer kusken, at han »...hisset
giorde det, Som I ei kunde, skønt I vil
de.’v Og:

Str. 8: »Den Søn, som volder, I er her.
har jeg paa Halsen skaffet jer.
Jeg Fruen intet negte vilde.«
Og det er ilde,
Slet ingen Ting at negte ville.

Endelig hed det i sidste strofe med en
ironisk morale, at det er ilde, »At
Næstens Kone gerne vilde.«

Efter Jens Neergaards angreb, svarede
Wessel igen, da han forfattede nogle små
gravskrifter, Det var over den gamle
krigsråd, storgodsejeren:

Herunder hviler Krigsraad Neer
gaard, den Store,
Store, Store,
Kun Himlen ved, hvad godt han
giorde,
Giorde, giorde.

At tale om hans kiere Frue,
Da var hun venlig som en Due;
At tale om hans tvende Sønner,
Det ei Umagen lønner;
Men naar jeg tænker paa hans
Datter,
Kan jeg ei bare mig for Latter.

Har man ikke humor, kan det være far
ligt at lægge sig ud med en humorist. Det
kommer let dobbelt tilbage. Det var ilde,
at Neergaard hele tiden striden ville.

Kilder:
J. L. Paulsen: Forsøg til en historisk
Beretning om Veivæsenet i Danmark.
2det Hefte. Upubliceret manuskript, Rigs
arkivet, Kbh.: Rentekammeret, 249.2. -

Generalvejkommissionens Forestillings
protokol, 1778-1790, RA, Rtk. 455.1:
Resolution nr.62, 34.dec. 1785, samt
appendix, Litr.B til resol. nr.62. (Med
referat af akterne i sagen vedr. Mørup-
bøndernes stengravning i Ortved). -

Resol. nr. 79, 19. dec. 1787 (Vedr. Neer
gaards klager over hoveriet til KØgeve
jen). - Resol. nr. 84, 22. okt. 1788.
- Elin Bach: Svenstrup. I: Roussell, Aage
(udg.): Danske Slotte og Herregårde.
2.udg., Kbh. 1964, s. 29-46.

Kvaiitetsstyring ved asfaltarbelder

Torsdag den 13. uni 1996 kl. 10.00-16.30
på Byggecentrurn, Hindsgavl Allé 2, 5500 Middelfart.
Hvilke krav til kvalitetsstyring skal bygherren forlange
og selv opfylde og hvilken sammenhæng bør der være niellern systernerne?

Temnadagen er arrangeret af Vejreglgruppe 3.2, Varrnblandet Asf alt,
og henvender sig til kommuner, amter og producenter.

Tilmelding til temadagen sker ved anvendelse
af nedenstående tilmeldingsblonket, det indsendes til:

VEJDIREKTORATET, VEJTEKNISK INSTITUT,
att. Helen Hasz-Singh, Elisagårdsvej 5, 4000 Roskilde.

Undertegnede virksomhed:

ønsker at deltage i temodagen med følgende person(erl

1.

1z:

2.

Gerbyr for deltagelse i arrangementet incl, frokost udgør kr. 390,00 pr. deltager.

Det samlede beløb udgør personer x kr. 390,00 =

______________—

kr.

DVedlcegges i check D er sendt til: Vejdirektoratet, Vejteknisk Institut
girokonto 7 09 4000 . mærket Temadag’

Dato: Underskrift:
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Bitumen specifikationer
i Superpave Af Mikael Thau

Superfos Construction a/s

USA udviklede i årene 1988-93 »The SHRP SUPERPAVE Systemo
Superpave systemet indeholder nye revolutionerende specifikationer for bitumen til
vejbygning. Nærværende artikel giver en detaljeret gennemgang af dette nye koncept’s
struktur og anvendelse.

I februar udgivelsen af Dansk Vejtids
skrift blev en generel beskrivelse og sta
tus over Superpave systemet præsenteret.
Efterfølgende skal i denne artikel gives
en mere dybtgående og detaljeret gen
nemgang af den del af Superpave, som
omhandler de nye bitumen specifikatio
ner.

Princip
Superpave ‘s funktionsrelaterede bitumen
specifikationer er designet til at evaluere
bitumen’s bidrag til den samlede funkti
on og kvalitet af et asfaitmateriale. De
funktionelle karakteristika dækker såle
des:

Permanente deformationer
Udmattelsesrevner
Lav temperatur krakelering

Klassifikationen af bitumen foretages
ved hjælp af to temperaturer, som danner
det temperaturinterval, hvori den givne
bitumen kan forventes at have tilfreds
stillende funktionsegenskaber. Tempera
turintervallet angiver på denne måde en
»Performance Grade« PG X-Y. Den gen
nemsnitlig maksimalt opnåelige vejtem
peratur målt over en 7 døgns periode
»X« begrænser intervallet opad. Den
laveste vejtemperatur målt over i døgn
»Y« begrænser intervallet nedad.

Specifikationen kan således vejlede
ved valg og indkøb af bitumen.

Den øvre temperatur X og den nedre
temperatur Y anvendes som indgang til
Superpave bitumen specifikationen.

Test protokol
SHRP udviklede en række testmetoder
for karakterisering af bitumen i hele det
relevante temperatur område, hvori et
vejbelægningsmateriale skal fungere.

De to vigtigste testmetoder er baseret
på reologiske principper og repræsente
res af The Dynamic Shear Rheometer
»DSR« samt The Bending Beam Rheo
meter »BBR«. Test protokollen indehol
der ligeledes to varmebehandlinger med

det formål, at simulere den ældning en
bitumen udsættes for. Rotating Thin
Film Oven Test (RTFOT) er den indle
dende behandling og har til formål, at

simulere den belastning bitumen udsæt
tes for under produktion og udlægning.
Pressure Aging Vessel (PAV) er den
efterfølgende behandling og har til for-

DTT BBR DSR DSR VISK

-20 20 60 135

Vej temperatur, °C

Figur]. Test metoder:
DTT. Direet Tensile Test BBR: Bending Beam Rheometer
DSR: Dynamic Shear Rheometer VISK: Viskositet

Figur 2. Dynamic Shear Rheometer
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mål, at simulere den ældning en bitumen
får efter Ca. 8-10 år i service. Endvidere
checkes flammepunkt og viskositet på
udgangsbitumenen samt vægttabet efter
RTFOT.

Bitumen reologi
Bitumen beskrives som et visko-elastisk
materiale; således har bitumen både
viskøse og elastiske elementer i sig. De
visko-elastiske egenskaber kan beskrives
ved, at når en bitumen udsættes for en
påtrykt forskydningskraft kan den op
byggede modstand opdeles i to dele: En
elastisk del (reversibel, fjedereffekt)
samt en viskØs del (irreversibel, flydeef
fekt). Den visko-elastiske opførsel af
bitumen afhænger både af temperatur og
belastningstid. Ved høje temperaturer
eller lange belastningstider (langsom
kørende trafik) er bitumen viskøst og vil
flyde. På den anden side, ved lave tem
peraturer eller korte belastningstider
(motorvejstrafik) er bitumen elastisk.
Temperatur og belastningstid interfererer
med hinanden; høj temperatur og kort tid
kan give det samme resultat som lav
temperatur og lang belastningstid.

The Dynamic Shear Rheometer »DSR:
DSR måler det komplekse forskydnings
modul G*, som er et mål for den totale
modstand i materialet når dette underka
stes gentagne oscillerende forskydninger.
Apparatet måler ligeledes fasevinklen
(delta), som er et udtryk for, hvor ela
stisk materialet er. Sammenholdes G* og
delta, kan det elastiske bidrag som det
viskØse bidrag af G* beregnes.

The Bending Bearn Rheometer »BBR:
En bjælkeformet prøve af bitumen
udsættes for en tre punkt statisk belast
ning ved den minimale design tempera
tur. Herved kan bitumen’s krybe stivhed

»S« samt deformationshastigheden »m«
bestemmes. Belastningstiden var oprin
deligt fastsat til 2 timer. Forsøg har dog
godtgjort, at ved at hæve testtemperatu
ren med 10°C kunne belastningstiden
nedsættes til 60sek., hvilket således blev
de aktuelle testbetingelser.

Eksempel
En vejadministration ønsker at vedlige
holde et vejanlæg med et overlæg af
asfaltbeton. Hvilken bitumen vil da være
mest hensigtsmæssig?

De lokale vejrstationer har igennem en
årrække observeret lufttemperatureme i

området. De tilgængelige data opsamles
og omregnes i Superpave’s software til
vejtemperaturer og den gennemsnitlig
maksimalt opnåelige vejtemperatur målt
over en 7 dØgns periode »X« samt den
laveste vejtemperatur målt over i døgn
»Y« kan derefter fastlægges under hen
syntagen til risikoen for overskridelser. I
figur 5 er demonstreret, hvordan X og Y
fastsættes ud fra aktuelle data.

Vælges eksempelvis PG 58-28 (X=
58°C; Y= -28°C) medfører dette, at der i
eksemplet er 85% sandsynlighed for, at
den gennemsnitlige maksimale 7 døgns
vejtemperatur er mindre end 58°C, og at

DSR

Applied Stress Viscoelastit 0 < ö < 90

Oscillating
Ç

Plate Fixed Plate

Asphalt

___________

=

= time tag

Viscous
Part

Viscous

Bitumen i Bitumen 2

Elastic Part Elastic Part

Figur 4. Ved de temperaturer, hvor vejanlæg bærer trafik, vil bitumen på samme tid
opføre sig dels som væske og dels som et elastisk fast stof. Figur 4 illustrerer to bitu
mener med forskellig reologi. Begge bitumener har det samme forslcydningsmodul
G*, bitumen 2 er mere elastisk end bitumen 1, som indikeres med dens mindre fase
vinkel. Hvis den samme belastning påføres begge bitumener, vil hitumen ifå en høje
re grad afpermanent deformation end tilfældet vil være for hitumen 2.

PG 64-34

PG 58-28

Log Loodiog Tirso, s

-4 f
I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I

-40 -30 -20 -10 0 10 20 30 40 50 60 70

Figur 3. Bending Beani Rheometei: Figur 5. Statistisk afbildning af de beregnede vejtemperaturer i °C.
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PG 46- PG 52- PG 58- PG 64-
PERFORMANCE GRADE 34 40 46 10 16 22 28 140 I 46 161 22 28 34 40 10 16 22 28 34 40

Average 7-day Maximum Pavemcnt Design

Temperature, C’ <46 <52 <58 <64

Minimum Pavement Design
Tcmperature, > >-40 >6>-I0 >-I6 >-22 >-28 >-J4>-4>6-l6 >-22 >.28>-34>-40 >.l0>1>22>28 -34 >-40

ORIGINAL BINDER

Flash Point Temp, T48: Minimum C 230

Viscosity, ASTM D4402
Maximum, 3 Pa•s, Test Temp, °C 135

Dynamic Shear, TPS:’

G/sinl, Minimum, 1.00 kPa 46 52 58 64

Test Temnp @ 10 radis, C

ROLLING THIN FILM OVEN

Mass Loss, Maximum, percent 1.00

Dynarnic Shear, TP5: 64

Isinb, Minimum, 2.20 kPa 46 52 58

Test Temp @ 10 rad/s, C

PRESSURE AGING VESSEL RESIDUE (PP1)

PAV Aging Temperaturc, Cd 90 90 100 100

Dynamic Shear, TP5:
Gsinl, Maximum, 5000 kPa

Test Temp 10 rad/s, C 10 7 4 25 22 19 16 13 10 7 25 22 19 16 13 31 28 25 22 19 16

1’lmysicl Hardening Report

Crcep Stiffness, TPJ

S, Maximum, 300 MPa,

en - value, Mininsuni, 0.300 -24 -30 -36 0 -6 -12 -18 -24 -30 -36 -6 -12 -18 -24 -30 0 -6 -12 -18 -24 -30

Test Temp @ 60s, C

Direct Teission, .UP3:r

Failure Stram, Minimum, 1.0% -24 -30 -36 0 -6 -12 -18 -24 -30 -36 -6 -12 -18 -24 -31) 0 -6 -12 -18 -24 -30

Test Temp @ 1.0 mm/min, C

Figur 6. Superpai’e biturnen specifikation klassificering efte;-funktionskrav

der er 90% sandsynlighed for at den
laveste vejtemperatur er højere end
-28°C.

Da det endvidere er oplyst, at vejan
lægget bærer særlig tung trafik besluttes
at hæve kriteriet for maksimum tempera
turen fra 58°C til næste niveau på 64°C.
I den resulterende PG 64-28 opnås såle
des, at sandsynligheden for ikke at over-
skride den maksimale vejtemperatur
hæves fra 85% til 98%.

En relevant prøve af bitumen kan nu
undersøges for overensstemmelse med
de specificerede krav, som er anført i den
kolonne tilhørende det valgte temperatu
rinterval PG 64-28. Indledningsvis testes
bitumen for flammepunktet (bestemmes
af sikkerhedsmæssige hensyn), samt
check af pumpbarheden ved måling af
viskositeten.

Efter de indledende tests bestemmes
de visko-elastiske egenskaber for deres
overensstemmelse med de for PG 64-28
gældende krav.

Evaluering afniodstandsdygtighed
oveifor permanente deformationer:
Såvel udgangsbitumen som den RTFOT

ældede bitumen testes på DSR ved den
specificerede maksimum temperatur,
som i dette eksempel er 64°C. Det resul
terende forskydningsmodul vægtes under
hensyntagen til det elastiske bidrag ved
udtrykket G*/sin(delta).
Kravet til G*/sin(delta) ved 64°C er:

Evaluei-ing af niodstandsdygtighed over
foi- revnedannelser:
Fordi revnedannelser normalt forekom
mer ved lave til moderate temperaturer
og efter længere tids drift, er det nødven
digt, først at simulere den ældning, som
foregår igennem de første 8-10 år af
vejbelægningens levetid. Dette udføres
vha. PAV metoden. De efterfølgende
tests udføres ved moderat temperatur på
DSR og ved lav temperatur på BBR.

1R Det viskøse bidrag af det resulte
rende forskydningsmodul G*sin(deka)
skal i dette eksempel bestemmes ved
22°C og det bemærkes, at der nu er tale
om en maks. grænse.

Kravet til G*sin(delta) ved 22°C er:

Efter PAV: Maks. 5000 kPa

BBR. Fleksibiliteten af den PAV behand
lede prøve testes i dette eksempel ved
-18°C.

Kravet til krybe stivheden »So og defor
mationshastigheden »m« ved -18° er:

Efter PAV: S: Maks. 300 MPa’
m: Min. 0,30

a. Er krybe stivheden »5< mindre end
300 MPa bortfalder kravet til The Direct
Tension test. Bestemmes derimod »S«
mellem 300-600 MPa kan prøven stadig
godkendes, såfremt prøven passerer kra
vet for Direct Tension.

Afslutningsvis skal bemærkes, at spe
cifikationen ligeledes indeholder et mak
simum krav til vægttabet efter RTFOT af
hensyn til uønskede anvendelser af flux
olier.

Udgangsbitumen:
Efter RTFOT:

min. 1,OkPa
min. 2,2 kPa
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Koldastalt
til sporopretning Af Finn Jensen,

Dansk Overfladebehandling IS

Koldasfalt er et koldtforarbejdet bitumi
nØst belægningsmateriale af typen modi
ficeret slurry seal til vedligeholdelse af
veje, lufthavne m.v. Koldasfalten i det
følgende kaldet Colfalt, fremstilles og
udlægges i een arbejdsgang ved en kon
tinuerlig proces, hvor stenmaterialer
blandes med polymer-modificeret bitu
menemulsion, cement og vand.

Koldasfaltbehovet til sporopretning
har i de seneste år været stærk ekspande
rende, idet stigende akseltryk har bevir
ket sporkøringer af ældre vejstrækninger.
Hertil er sporopretning med Colfalt en
Økonomisk optimal løsningsmodel.

Koldasfalt
Sporopretning med Colfalt udføres nor
malt, afhængig af sporkøringsdybde med
to graderingstyper, her normalt KA-6
mm samt KA-8 mm. Bitumenemulsionen
er fremstillet af polymermodificeret bitu
men (SBS-modificeret), som har gode
vedhæftningsegenskaber og lav tempera
tur- fØlsomhed. Det medfører, at Colfalt
belægninger er stabile selv under store
trafikbelastninger.

Stenmaterialeme består af helknust gra
nit, eventuelt med lyst tilslag. Cementen
benyttes som stabilisator og til regulering
af emulsionens bydning. Selve fremstil
ungen og udlægning af Colfalt foregår i
een arbejdsgang med brug af selvkørende
specialudstyr. Maskinen er forsynet med
et computeranlæg tilsluttet elektroniske
vægte og gennemstrømsmålere, hvilket
muliggør en kontinuerlig processtyring
samt registrering af procesdata.

Specialslæden til indbygning af Colfal
ten i sporene, den såkaldte »sporkørings
slæde< er hydraulisk betjent og udstyret
med et indvendigt bueformet afretning
sjern, der sørger for at Colfalten ud-
lægges med en overhøjde. Overhøjden er
nødvendig, da Colfaltmaterialet efter
endt indbygning afgiver en mængde vand
og derfor efter komprimeringen vil blive
sammenpresset.

Anvendelsesmuligheder
Sporopretning kan anvendes på alle
større og mindre vejstrækninger, hvor

Sporbredde = 75 cm Sporbredde 100 cm

Spordybde, mm Spordybde, mm

10 15 30 7 10 15 30

Materlaleforbrug, tons pr. Materiateforbrug, tons pr.
100 ibm enkeltspor, v/ 15% overhojde 100 ibm enkeltspor, v/15% overhojde

0,84 1,20 1,80 3,60 1,12 1,60 2,40 4,80

Eksempel:
1.500 ibm sporkort vej med 2 korebaner.
Yderspor med sporciybde 15 mm, sporbrodde = 100cm
inderspor med spordybdo 10 mm, sporbredde — 75cm
Forventet materialetorbrug til sporopretning:
(15 x 2.40) x 2 72,0 tons
(15 x 1,20)x2 =36,0 tons

Samlet materieleforbrug 108,0 tons våd belægningsmasse excl, evt, efterfølgende
alidlag 14 kg/mv, Coialt-8.

Figur 2. Vejledende materialeforbrug ved sporkøring.

___ ___

. M_
— — _ _ _ —

w —

Dansk Overfladebehandling liS

Rugårdsvej 206
Udforer alt i overfladebehandling 5464 Brenderup
samt koldasfaltbelægninger

Telefon 64 44 25 33
- Over hele Danmark.

Telefax 64 44 25 07

Koldasfalt er de senere år anvendt mange steder til sporopretning.

Silo med stenmaterialer
Silo med cement
Reguleringsspjæld for stenmaterialer
Dosering at stenmaterialer
Dosering at emulsion
Dosering at vand
Mixer

1’
Coltalt
Fordelerramme

Figur]. Udlægningsprincippetfor koldasfalt.
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føres normalt med en Colfalt-6 blan
ding, hvor skærvegraderingen ligger på
0-6 mm. Indbygningsmængden er her
fra 8 til 20 kg/m2.

Sporkøringsdybder over 10 mm udføres
normalt med en Cofalt-8 blanding, hvor
skærvegraderingen ligger på 0-8 mm.
Indbygningsmængden er her 15-35 kg/m2.

sinfræsning. Affræsning af eventuelle
vulster udføres kun der, hvor det er en
absolut nødvendighed, specielt hvor det
har indflydelse på vejbanens afvanding
(aquaplaning) samt vejbanens profil.

En optimering af materialesammen
sætningen og udlægningsprocessen har
gjort, at sporopretning med Colfalt er et
produkt, som Dansk Overfladebehand
ling liS har udlagt i stigende mængder
gennem de seneste år

Figur 3. Det færdige resultat umiddelbar efter udlægningen. Fari’eforskellen udviskes
ved slitage.

der er risiko for aquaplaning med en
spordybde på min. 5 mm. Ved udførelse
af sporopretning på lyse belægninger
kan der i recepten iblandes lyst tilslag,
så de lystekniske egenskaber tilgodeses.
Endvidere er produktet i den seneste
årrække blevet brugt til kantforstærk
ning, hvortil produktet er ideelt.

Sporkøringsdybder under 10 mm ud-

Konklusion
Sporopretning med Colfalt kan udføres
uden nogen form for forudgående bas-

AKUSTIK & LYD - FORSKERBYEN SYMBION - 2100 KBH ø - TELEFON 3917 9750
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Investeringer i
forbedret miljø og økonomi

NYT FRA VEJSEKTORENS LEVERANDØRER

Engskov Maskinfabrik har i samarbejde
med professionelle asfaitfolk udviklet for
skelligt udstyr til brug ved reparation af
f.eks. slaghuller og lignende, som gør, at
man specielt efter denne hårde vinter nu
går på markedet med nogle af produkterne.

Generelt om produkterne
Produkterne er udviklet til at skåne med
arbejdernes ryg og herved mindske antal
let af sygedage og arbejdsskader. Ved
konstruktionen og den efterfølgende
afprøvning er det tilstræbt, at få et pro
dukt som aflaster ryggen mest muligt
uden, at det går ud over effektiviteten. Det
er ligeledes tilstræbt at spild eller rester
ikke forekommer, hvilket skåner udemil
jøet og Økonomien. Forrentningen på vore
produkter ligger på mellem et og to år
afhængig af, hvor ofte de bruges.

Emulsionssprøjte
En 25 liters håndsprøjte lige velegnet til
sur emulsion som til cutback - blot ved
skift af dysse.

Beholderen er forsynet med manome
ter, ventiler samt en stor skråtstillet på
fyldningsstuds.

Hå.ndpumpen har eget kammer, hvilket
udelukker at emulsionen kan ødelægge
pumpen.

Afgangsrøret er forsynet med en trevejs
ventil, hvilket bevirker, at afgangsrør og
dysse efter brug, kan blæses helt ren for
emulsion, så tilstopning forhindres.

ønskes trykluft anvendt i stedet for

greb.

Asfalt-ambulancen
Asfalt-ambulancen er vor højisolerede
miljø- og arbejdsvenlige asfaltcontainer,
som er konstrueret til brug på mindre lad-
vogne til lille kørekort, men kan selvføl
gelig også bruges til stØrre køretøjer f.eks.
traktores ladvogne. Den er så velisoleret,
at det ikke er nødvendigt med varme
tilfØrsel selv i frostvejr, hvor asfalten kan
holde rageklar hele dagen. Ved en dansk
normalsommer, kan den holde på varmen
op til 2 dage.

Asfalt-ambulancen rummer 1,2 m3 og
har løfteØjer, der gør flytningen af den til
en leg. Den fastgøres til ladet med fire bol
te og har selvstændigt tip, hvilket bevirker,
at det er muligt at medbringe værktøj og
sand på samme køretøj uden at det rutscher
af, når asfalt-ambulancen tippes.

Påfyldningen sker ved åbning af de to
toplåger, der samtidig virker som tragt
ved påfyldningen. Aflæsningen foregår
via et skydespjæld, hvor mængden af
aflæsset asfalt kan styres meget nøjagtigt.
Asfalt-ambulancen leveres med hånd-
pumpe, el-pumpe eller trevejsventil til
brug ved køretøjets eget hydrolikanlæg.
Praktiske erfaringer viser at op til 50%
mere asfalt kan udlægges om dagen.

Aflæssetragt
Aflæssetragten byder på en nytænkning,

hvad angår håndudlagt asfalt fra lastbiler.
Aflæsningen foregår efter samme princip
som med Asfalt-ambulancen. Er det lange
baner, der skal udlægges, kan der med
fordel monteres en slidske til hurtig
udlægning medens bilen køre frem.
Aflæssetragten har isolerede sider, som
sammen med et termotæppe holder asfal
ten varm, samtidig med at den indeholder
rum til værktøj og sand, der forbliver på
lastbilen imens ladet tippes.

El

håndpumpen, kan dette ske med et enkelt

Nærmere oplysning:
Ruma Industri AIS

Nåbyvej 10, Nåby . 41 6() Herlufmagle
Telefon 53 75 70 11

Att.: John Førsterling
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Fiberarmerede
asfaltbelægninger

Af Niels 0. Fruensgaard,
Trafikforskningsgruppen,

Aalborg Universitet

Der er siden 1970 arbejdet med anvendelsen at fiberarmerede asfaltbelægninger i en
række lande, I denne artikel gøres der status for arbejdet.

Tilsætning af fibre til asfaltbelægninger
forbindes her i Danmark normalt kun
med åbne belægninger, såsom drænas
falt, hvor fibrenes væsentligste funktion
er at stabilisere den store bitumenmæng
de.

Flere steder i udlandet, især i Frankrig,
sker der imidlertid i disse år en udvikling
af nye, fiberholdige belægningstyper,
hvor de tilsatte fibre fungerer som en
egentlig armering.

Ideen med at tilsætte fibre til asfaltbe
lægningsmasser er ikke fly. Så tidligt
som før 1920 begyndte man i USA at
anvende asbestfibre som tilsætning til
asfaltbelægninger. Denne praksis holdt
sig i beskeden målestok, indtil asbestens
sundhedsfarlighed satte en stopper for
anvendelsen.

Litteraturen om fiberarmerede asfalt
belægninger er sparsom. Den følgende
fremstilling, som alene tilsigter at give et
overblik over udviklingen frem til idag,
er derfor overvejende baseret på patent
beskrivelser, af hvilke imidlertid flere
har været temmelig omfattende.

Fremstillingen omfatter ikke drænas
falt, ej heller geonet eller geotekstiler, da
anvendelsen heraf forudsættes velbe
kendt i Danmark.

USA
I en bog fra 1979 om Low Maintenance
Highways omtaler G. C. Hoff (1) anven
delsen af asbestholdige belægninger i
såvel kolde som varme egne af Nord
amerika.

I 1961 blev den tungt trafikerede
(ADT ca 4000 køretøjer) Bridge Street i
Madawaska, Maine, hovedistandsat. I
såvel bærelag, bindelag som slidlag blev
den anvendte bitumen tilsat 2% asbest.
Syv år senere blev det konstateret, at
revnedannelsen var mindre udbredt end i
traditionelle belægninger på samme
strækning, ligesom overfladens tilstand
generelt var bedre.

Ligeledes i 1961 fik Shell Avenue i
Contra Costa, Californien, et nyt asfalt
betonslidlag med 2,5% asbest i bitume
nen. Dette slidlag blev udlagt på det

eksisterende bærelag, som udviste store
sætninger på grund af megen lastbiltra
fik. Tre år efter blev det vurderet, at
»asbestbelægningen synes ikke at have
givet fordele i dette projekt, sammenlig
net med traditionelle slidlag<, bl.a. fordi
asbestslidlaget var mindst lige så revne-
præget som asbestfrie slidlag.

På en 28 miles lang strækning gennem
et bjergpas på Trans Canada Highway
blev i 1967 udlagt en asbest-asfaltbeton
belægning. Området er præget af strenge
vintre med megen sne. Efter 6 års yderst
tilfredsstillende brug udviste belægnin
gen intet synligt slid. Desuden viste det
sig, at bitumenen i belægningen stort set
havde bevaret sin penetration og altså
ikke i samme grad som traditionelle
belægninger var blevet mere sprød i åre
nes løb. Tværgående revnedannelse var
ligeledes mindre end forventet.

Hoff anfører en del laboratorie-målere
sultater, hvor forskellige asbestholdige
asfaltmaterialer sammenlignes indbyrdes
og med traditionelle materialer. Målere
sultateme er langtfra entydige, og måske
principielt uinteressante for os, da an
vendelsen af asbestfibre i Danmark sik
kert ville være en meget upopulær ide.

Trods de flertydige måleresultater
synes de praktiske amerikanske erfarin
ger generelt at vise, at asbestholdige
asfaltbelægninger bevarer deres egenska
ber bedre, og derfor kræver mindre ved
ligeholdelse end traditionelle.

Schweiz
Et schweizisk patent (2) fra 1978 beskri
ver en asfaltbetonbelægning, hvori er til
sat 1,8-2,5% stålfibre. Mængdean
givelsen er vægt-% i forhold til tilslaget.
Stålfibrenes længde angives til 15-50
mm, de har en karakteristisk diameter på
0,3-0,5 mm. Fibrene tilsættes det varme
tilslag før eller samtidig med tilsætnin
gen af bitumen.Ved komprimeringen
krummes de oprindelig retlinede fibre,
hvorved de dels forkiler sig efter hinan
den og efter tilslagets korn, dels påføres
en trækspænding, som giver belægnin
gen en stor trykstyrke og sejhed. Ved try

kprøvning af prøvelegemer vil disse nok
deformeres, men bevare deres sammen
hæng. Da fibrenes indbyrdes forkiling
bevirker, at de danner et sammenhæn
gende stålnet, får belægningen en god
varmeledning, hvorved overophedning i
stærk sol reduceres, da varmen ledes ned
til underliggende lag.

Om mulige problemer med rust næv
nes intet, og der anføres heller ingen
praktiske udførelseseksempler.
Se figur 1.

Danmark
I et patent fra 1987 (3) beskrives en
vejbefæstelse af asfalt, hvori der i det
bituminøse bindemiddel er tilsat jævnt
fordelte pladeformede fiberholdige lege
mer, der tjener som armering.

De nævnte pladeformede legemer

Figur]. Belægningsmasse med stdlfibre,
før og efter komprirnering.
11: Tilslag, 12: Bindemiddel, 13: Pore;
14: Stålfibre.
Kilde: Schweizisk patent CH 12449-78,
Kibag AG, Båch, Schweiz
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fremkommer ved nedskæring af kasseret
tagpap. Herved opnås dels en miljøfor
del, dels en billiggørelse.

Den anvendte tagpap kan være armeret
med råpap, glasfibervæv, -filt, polyester-
væv, -filt, eller en kombination heraf.
Fibrene i råpap vil være af forskellig
vegetabilsk oprindelse. Størrelsen af de
enkelte tagpap-plader kan typisk være op
til 7x20 mm. Den tilsatte mængde tagpap
kan fortrinsvis udgøre 0,5-3% i forhold
til det samlede asfaltlag.

Tagpap-plader tilsættes uopvarmede til
asfaltblandingen, når denne er opvarmet
til Ca. 1600 C. Ved denne blandingsmeto
de integreres tagpap-pladerne meget
effektivt i asfalten, hvilket viser sig ved
en god spalte-trækstyrke.
Se figur 2.

2 5

Figur 2. Vejbefæstelse armeret med små
tagpappladei:
1: Underlag, 2: Armeret asfaltiag, 3.
Tagpappladei:
Kilde: Dansk patent 4106-87, PhØnix
Contractors, Vejen, Danmark

Belgien
Et patent fra 1989 (4) beskriver et prin
cip for tilsætning af ståltråd til cement-
eller asfaltbeton i armeringsøjemed.

Princippet går ud på, at ståltrådsstyk
kerne samles i bundter, der holdes sam
men af et bindemiddel, som er således
beskaffent, at det dels opløses i cement-
vælling, dels smelter i varm bitumen; i
begge tilfælde frigøres de enkelte ståltrå
de, når bundterne »kastes i blandingen i
store partier«.

Navnet på dette bundtebindemiddel
angives ikke, og der nævnes heller ingen
eksempler på anvendelsen af dette krea
tive princip.

Tyskland
I et patent fra 1994 (5) beskrives, hvorle
des kunststofaffald, som fremkommer ved
det tyske »Dualen System« genbrugssy
stem, kan integreres i vejmaterialer.

Kunststofaffaldet (polypropylen og/eller
polyethylen) skæres ned til strimler i
størrelsen 10-60 mm. Disse tilsættes
ganske simpelt til asfaltbelægningens
Øvrige komponenter ved en temperatur
på 170-180° C og i en mængde af 10-30
vægt-%.

Herved smelter kunststoffet helt eller
delvis sammen med tilslaget. Kunststof
fet overtager altså dele af bitumenens
funktion, hvorved bitumenmængden kan
reduceres. Resultatet bliver et belæg
ningsmateriale med stor mekanisk styrke
og stor slidstyrke med bevarelse af en
høj elasticitet samt en god støjabsorbti
on.

Det angives således, at en belægnings
masse ifølge patentet med 10% kunst
stoftilsætning har udvist en Marshall-sta
bilitet på mindst 30 kN, hvor en tilsva
rende, traditionel belægningsmasse kun
nåede op på ca 15 kN.

I patentbeskrivelsen angives et udførel
seseksempel med følgende opskrift:

Mon ikke det ville være klogt at
checke denne opskrift med patentindeha
veren, inden man forsøger at afprøve
den?

Sverige
Et svensk patent fra 1981 (6) beskriver
fremstillingen af »en trykstærk og høj-
stabil belægningsmasse til stærkt bela
stede flader.x, især modstandsdygtig over
for sporkøring.

Ud fra en erkendelse af, at en asfaltbe
ton eller skeletasfalt kun til en vis græn
se kan gøres stærkere med stigende bitu
menindhold, og at bitumenens egenska
ber således bliver den begrænsende fak
tor ved udviklingen af stærkere belæg
ningsmasser, har man forsket i forstærk
ning af selve bitumenen ved passende
fibertilsætning. Herved skulle tendensen
til »koldflydning« modvirkes.

Det viste sig overraskende, at mens
fibre med en diameter d<0,001 mm, eller
d>0,005 mm, har ringe effekt i så hense
ende, så vil bitumenen blive markant for
stærket ved tilsætning af en passende
mængde fibre med tykkelsen 0,001 mm<
d< 0,005 mm.

Fibermængden skal være mellem 0,5
og 20 vægt-% i f. t. bitumen, svarende til
0,03-1,2 vægt-% i f. t. tilslaget.

Fibrenes karakteristiske længde ud
trykkes bedst ved det såkaldte fortykkel
sestal, der findes ud fra viskositeten af
en opslæmning af den pågældende fiber i
ethylenglykol.

Som en egnet fiber angives mineralfi
beren »Inorphil 057« fra Rockwool med
et fortykkelsestal på 1,0-5,0.
Fibrene forbehandles gerne med et upo
lært fugtemiddel, f.eks. et kationisk ten
sid.

Den bedste, totfri fordeling af fibrene
opnås ved at tilsætte dem til bitumenen
ved en temperatur 20-40° C højere end
den temperatur på 150-160° C, hvormed
bitumenen bagefter blandes med tilsla
get.

Frankrig
I årene 1988-94 blev der udtaget 5 paten
ter på fremstilling af fiberarmerede
vejbelægninger. Her skal omtales 3, alle
fra 1994, samt en tidsskriftartikel fra
1995.

Glasfibre
I det ene patent (7) beskrives et fiberhol
digt belægningsmateriale, der angives at
ville få god trækstyrke; en E-værdi der
kun i ringe grad er temperaturafhængig,
samt ringe tilbøjelighed til revnedannel
se og sporkøring.

Den anvendte fiber er en glasfiber, da
forsøg har vist, at denne har 50% større
specifik overflade end acrylfibre og dob
belt så stor specifik overflade som cellu
losefibre. Dette skulle give den bedste
vedhæftning til bindemidlet. Mængden
af fibre angives til 0,3-0,5 vægt-% i for
hold til tilslagsvægten. De anvendte fibre
er fra 20 til 80 mm lange.

Da belægningsmassen bliver meget
viskos og derfor tungt bearbejdelig, så
snart fibrene er tilsat, vil der være en for
del ved at tilsætte fibrene så sent som
muligt før udlægningen. Patentet beskri
ver derfor, hvorledes fibrene kan skæres
og tilsættes under selve udlægningen ved
særlige skære- og doseringsanordninger
som påmonteres udlæggeren. Herved
kan uden praktiske problemer anvendes
meget lange fibre.
Se figur 3.

Lange fibre
I et andet patent (8) beskrives et fiber
holdigt slidlagsmateriale samt metode og
apparatur til materialets fremstilling og
udlægning.

Materialet kan fremstilles med enten
emulsion eller bitumen som bindemid
del, altså koldt eller varmt. Det er veleg
net til såvel nyanlæg som reparation af
revnede eller krakelerede belægninger.
Til det sidste formål frembyder brug af
materialet praktiske fordele i forhold til
den besværlige procedure med udlæg
ning af bindelag, geotekstil/geonet,
afdækningsgranulat og endelig nyt slid-
lag.

Fibrene, hvis længde er så stor som
15-100 mm, kan være mineralske eller
syntetiske. De tilsættes i så stor mængde,
at materialets konsistens bliver pastaag
tig endnu inden emulsionen bryder. Man
kan køre på det udlagte efter 15-60
minutter. De korte fibre har størst virk-

Strimlet kunststof fra:
Dualen System

5 Bitumen
Grus
Bindemiddel

20%
65%
10%
5%



Fra 1. januar 1996 skiftede Roberine
importør. Ikke på grund af utilfreds
hed med den gamle importør. Men
den hollandske fabrik er købt af
John Deere, og her i landet im
porteres John Deeres produkter
af VN Agro. Det var den uden
rigspolitiske forklaring. Hvad
betyder det så for Dem i daglig-
dagen? For det første har De nu
mulighed for at lære en klipper
at kende, hvis lige ikke findes,
når det gælder høj kapacitet, bru
gervenligt design og gennemført
kvalitet. For det andet vil 11 pro

n fessionelle forhandlere sikre Dem

en lokal service inkl. forsyningssikkerhed
af reservedele og kvalificeret teknisk assi
stance. Der er 7 forskellige modeller at
vælge mellem. Professionelle græsklippere

med klippebredder fra 150 til 405 cm
og redskabsbærere til vinter

vedligehold af gader og sti
er. Roberine er ikke det
billigste mærke, De kan
vælge, men til gengæld
får De en maskine, der
vil opfylde Deres behov i
mange år fremover. Prøv
en Roberine på Deres egen

hjemmebane. Kontakt nær
meste forhandler.

Nu har Roberine
II forhand landet over.

b
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ning på materialets kohæsion, de lange
bidrager mest til at modvirke revnedan
nelse/revnegennemsiag.

Fiberdoseringen er 50-300 g fiber pr.
kvadratmeter færdig overflade; mest når
underlaget er således beskaffent, at rev
negennemsiag eller revnedannelse fryg
tes.

Figur 4 viser det kombinerede blande-
og udlæggerkøretøj, som er baseret på en
lastbilramme.

To trådtyper
Et tredie patent (9), også fra 1994, byg
ger på det overraskende gode samarbejde
mellem to meget forskellige fiberformer.
Den ene fibertype er mineraluldsfibre,
som tilvejebringes ved opkradsning af
almindelige isoleringsmåtter; den anden
er skåme, spundne tråde bestående af
flere enkeitfibre.

De fine enkeltfibre (fra mineralulden)
stabiliserer bitumenen som sådan og har
f.eks. æren for, at dennes viskositet bli
ver langt mindre temperaturfølsom end
den uarmerede bitumens. De lange, gro
ve trådes virkning er at danne et skelet-
lignende netværk i bitumenen, hvilket
giver modstandsevne mod såvel revne-
dannelse som sporkøring. I forening
giver de to fibertyper belægningen en
stor stivhed og stor modstandsevne mod
træthed.

Mængdeforholdet mellem de to fiber
typer kan typisk variere fra 75/25% til
25/75%, hvorved belægningsmassens
egenskaber i vidt omfang kan tilpasses
en given opgave.

Den tilsatte mængde af fiber ligger
mellem 0,5 og 30 vægt-% i forhold til
bitumenmængden, typisk 10-15%.

Mineraluldsfibrene har typisk en mid
dellængde under i mm hvorimod trådene
er fra 3-50 mm lange, typisk omkring 25
mm.

Patentet beskriver særdeles indgående
de praktiske forhold omkring belæg
ningsmassens fremstilling, her skal kun
nævnes det hovedtræk, at fibertilsætnin
gen sker ved indblæsning af fibrene i
store, roterende blandetromler umiddel
bart før eller samtidig med tilsætningen
af bitumen.

50 millioner kvadratmeter
fiberarmeret belægning
I en meget detaljeret tidsskriftartikel (10)
redegøres der for det franske vejbygger
firma SCREGs omfattende erfaringer
med fiberarmerede belægninger gennem
20 år.

Ved udgangen af 1994 havde SCREG
udlagt ikke mindre end 50 millioner kva
dratmeter fiberarmeret belægning. Fir
maet har tilvejebragt en højt udviklet
teknologi såvel til fremstilling som til

Figur 3. Udlægger med påmontei-ede anordninger til skæring, dosering og fordeling af
fibre.
5: Anordning til skæring, dosering og udsprØjtning af fibre, 6: Fordelersnegl, 7: Stampei; 9: Fiberholdig
belægningsniasse, 11: Fiberstråle, 15: Spole med uskårne fibre.

Kilde: Fransk patent 94 00019, J. Meunier & G. Hamon, Frankrig.

Figur 4. Blande- og udlæggerkØretØj tilfiberarmerede belægningsmasset:
1: Lad med tilslag, 2: Transportbåndfor tilslag, 3: Tromle med emulsion, 4: Tromle med additive; 5: Dyser
for tilsætning af emulsion og additive,; 6: Blandetrooile, 7: Fordelertrug, 8: Fordelersnegl, 9: Tykkelsesregu
lering, 10: Spoler med uskårne fibre, 11: TransportØrer for uskårne fibre, 12: Anordning til skæring affibre,
13: Anordning til dosering og fordeling af skårne fibre.

Kilde: Fransk patent 94 04492, J. Meunier, Frankrig.
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udlægning af fiberholdige belægninger.
Talrige specialbelægninger til en række
særlige formål er udviklet.

Om udviklingen af fibre samarbejder
SCREG med den store glaskoncem Iso
ver Saint-Gobain. Et af resultaterne er
udviklingen af glasfibertypen »Arma S«
der indgår i en række SCREG-opskrifter.

Forskning i selve fibrenes og de fiber
armerede materialers egenskaber, såvel
teoretisk som praktisk, er udviklet. Bl.a.
udføres siden 1987 langtidsmålinger på
den cirkelrunde forsøgsbane (23,5 m i
diameter), som LCPC (Laboratoire Cen
trale des Ponts et Chaussees) har anlagt i
Nantes.

SCREG angiver, at deres fiberarmere
de materialer er lige anvendelige til repa
ration/vedligeholdelse og nyanlæg. Bl.a.
er de velegnede til meget tynde tæppebe
lægninger uden tab af vandtæthed. Den
gode modstand mod træthed, ældning,
sporkøring, revnedannelse og friktions
tab giver alt i alt disse belægninger en
god holdbarhed. Forholdet kvalitet/pris
angives at være »særdeles interessant«.

Sammendrag
Skønt ideen med fibertilsætning til as
faltbelægningsmasser historisk er gam
mel, er udviklingen og brugen af moder
ne fiberarmerede belægninger først kom
met i gang efter 1970.

Spredte ideer er fremkommet og
patenteret i flere lande i Europa. men en
massiv forskningsmæssig og industriel
satsning har kun fundet sted i Frankrig,
som i dag har en ubestridt lederposition
på området. I Skandinavien er Sverige
begyndt at komme med.

Anvendelsen af fibre er yderst varieret.
Alle finheder og længder ses anvendt,
ligesom mængden, angivet i forhold til
bindemidlet, varierer meget.

Der anvendes overvejende fibre af
mineraluld eller glasuld, men også synte
tiske fibre (acryl, polyethylen, polypro
pylen) ses foreslået. I enkelte patenter
endog stålfibre eller kunststofaffald.
Derimod ikke cellulosefibre.

Som bindemiddel anvendes såvel bitu
men (med penetration som i gængs
asfaltbeton) som emulsion; tilsætningen
af fibre giver emulsionen en pastaagtig
konsistens allerede inden emulsionen
bryder.

Fibertilsætningen sker enten på værk
før eller samtidig med tilsætningen af
bindemiddel, eller ved nogle procedurer i
udlæggeren, som til dette formål er
påmonteret særligt udviklet udstyr til
skæring, dosering og fordeling af fibrene.

Skønt de praktiske erfaringer med
fiberarmerede belægninger overvejende
angives at være særdeles gode på en
række vigtige punkter, har det vist sig

vanskeligt at finde en parameter, der
lader de fiberarmerede materialers særli
ge egenskaber komme til udtryk i labora
toriemålinger.

Fiberarmerede belægningsmasser er
velegnede til såvel reparation som nyan
læg. De giver god modstandsevne mod
især revnedannelse og sporkøring, og de
angives generelt at gøre belægningen
mere holdbar.

Især de franske resultater giver anled
ning til at rejse spørgsmålet, om det ikke
skulle overvejes at indføre brugen af
fiberarmerede belægningsmaterialer også
i Danmark?
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Privcites brug at offentlige veje
— ret eller niulighed?

I
I november 1995 bragte Dansk Vejtidsskrift et indlæg fra Leif Larsen med ovennævnte titel.
Dette medførte en reaktion fra kommissarius Finn Reidar Jørgensen. Dette indlæg blev
bragt i februarnummeret og i samme nummer redegjorde Hans Faarup for baggrunden
for diskussionen, Vi bringer på denne baggrund her afsluttende bemærkninger fra de to
debattører, hvor Finn Reidar Jørgensen duplikker er angivet med kursiv, (Red).

I februarnummeret af Dansk Vejtids
skrift har kommissarius F. Reidar Jør
gensen (FRJ) kommenteret min artikel
om grundlaget for de privates brug af de
offentlige veje.

Mit indlæg sigter ikke på færdsel mel
lem parceller af en samlet fast ejendom,
kun på færdsel mellem flere selvstændi
ge ejendomme. Det taler Leif Larsen
ikke om.

1: FRJ gør opmærksom på, at vejlo
vens § 88 udtrykkelig omtaler
vejbestyrelsernes ejendomsret til
vejarealer. Han antyder, at jeg an
vender udtrykket dispositionsret i
bevidst polemisk hensigt.
En vejbestyrelse er en offentlig
myndighed, der har fået tillagt
bestemte beføjelser over de offent
lige vejes arealer. På nogle punkter
kan disse rettigheder sikkert sam
menlignes med den private ejers
rettigheder. Det særegne for den of
fentlige vejbestyrelse er imidlertid,
at den skal administrere vejene på
almenhedens vegne og varetage be
stemte formål i overensstemmelse
med de forpligtelser, forvaitnings
myndigheder er underlagt i lovgiv
ningen, herunder kravet om ligelig
hed og saglighed i forvaltningen.
Det står i klar modsætning til den
private ejer, der kan disponere mere
eller mindre vilkårligt over sin
ejendom, med mindre det er for
budt i lovgivningen. Derfor et det
korrekt at benytte det neutrale
udtryk dispositions- eller rådig
hedsret. Også Folketingets ombuds
mand bruger dette udtryk, jf. fx.
FOB 1973.246.
Vejlovens § 88 taler om vejmyndig
hedernes ejendomsret til vejarealet.
Bestemmelsen handler imidlertid
først og fremmest om vejbestyrel

sens formelle ejendomsret til vej-
arealer, der er udskilt i matriklen.
Som bekendt ligger mange offent
lige veje stadig på private arealer,
uden at være udskilt i matriklen.
Indholdet af henholdsvis de pri
vates og det offentliges rettigheder
til de offentlige vejes arealer af
gøres imidlertid ikke af disse for
maliteter, men af vejlovgivningens
bestemmelser set i sammenhæng
med ejendomsretten, forvaltnings
retlig praksis på området og andre
retsregler.

Tak for helæringen om offentlige
(vej)myndigheders heføjelse,; som af
forfatteren må antages at være mig uhe
kendte. Loven taler om »vejmyndighe
dernes ejendomsrefr. Kan en lov være
polemisk? Det har lovens forfatter næp
pe tænkt sig.

Spørgsmålet er: Når vejbestyrelsens
ejendomsret er registreret, har den pri
vate da en »ejendomsret med deraffly
dende beføjelser, særligt en vidtgående
hrugsret? Det dementerer Leif Larsen
nu selv.

2: FRJ erindrer om, at grundejeres
særret til benyttelse af offentlig vej
traditionelt beskrives som en ad
gangsret. Han henviser muligvis til
en artikel, jeg skrev i Dansk Vej
tidssskrift engang i 50erne, hvor
jeg foreslog nogle mere præcise
definitioner af tre begreber Vejret,
Færdselsret og Adgangsret, herun
der at definere adgangsret som
grundejerens adgang ad overkørsel
eller overgang til offentlig vej. Det
er en formel terminologi, som ikke
siger noget om, hvor langt adgangs
retten rækker, endsige om grund
ejernes andre muligheder for at
udnytte de offentlige vejes arealer.

Adgangsret. Nej. Min kilde er ikke
Leif Larsen. Men eksempelvis: Ahit::
Dansk Miljøret IV, 1978, 5. 200: »Den
til de faste ejendomme knyttede særret
til ben yttelse af offentlige veje er be
grænset til en adgangsret til disse.
Poul Meyer: Erstatningsfastsættelse ved
Ekspropriation, 1943, s. 54-55.

3: § 69, stk. 2, 2. pkt., fastslår, at den
vejbestyrelse. der nedlægger en
offentlig vej, ikke skal betale er
statning til grundejere, der benytter
vejen til almen færdsel, til forret
ningsdrivende, der drager kommer
cielle fordele af deres ejendommes
beliggenhed ved vejen og til private
grundejere, der selv fremtidig skal
til at holde vejen. I sidstnævnte
tilfælde er det naturligvis forudsat,
at der er en privat vej at holde. Så
har grundejerne jo netop mulighed
for at komme til deres parceller.
Bestemmelsen tier derimod om for
holdene for den grundejer, der helt
afskæres fra at benytte den offentli
ge vej som driftsvej mellem sine
parceller. Det er med god grund, jf.
pkt. 4.

Jeg har ikke talt om parcellem; men
om selvstændige ejendomme.

4: I dommen U 1974.30 tilkendte
Højesteret bl.a. erstatning for frem
tidig vedligeholdelse af en vej, det
blev nødvendigt at anlægge for at
betjene en tankstation. Ministeriet
var betænkelig ved denne afgørel
se, der ikke umiddelbart harmone
rede med hidtidig praksis, og over
udsigterne til, at en vejbestyrelse
fremtidig ikke uden at ifalde erstat
ningsansvar kunne nedklassificere
en offentlig vej til privat (fælles)
vej. Derfor foreslog ministeriet den
omhandlede tilføjelse til § 69, der
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præciserede den indtil dommens
afsigelse gældende retspraksis.
Hvis domstolene fremtidig havde
tænkt sig generelt at statuere, at der
skulle betales erstatning til grund
ejere, der får overladt en offentlig
vej som privat til fremtidig vedlige
holdelse, er det rigtigt at opfatte §
69, stk. 2, 2. pkt., som en reelt ny
bestemmelse og ikke blot som en
pædagogisk regel. Jeg er ikke ene
om den opfattelse, at domstolene
næppe ville have draget så vidt
gående konsekvenser af højeste
retsdommen. Trafikministeriet tog
initiativ til lovforslaget »for en sik
kerheds skyld«. Det var et meget
beskedent projekt, og det var vel
også årsagen til, at lovændringen
gik igennem Folketinget uden
større sværdslag.
Hvis ministeriet dengang havde
foreslået at udvide § 69 med en be
stemmelse om, at grundejere heller
ikke har krav på erstatning, selvom
en vejomlægning medfører væsent
lige ulemper for samdrift af flere
lodder, er jeg overbevist om, at for
slaget havde stødt på modstand.
Ministeriet havde heller ikke kun
net hævde, at et sådant forslag også
ville have stemt overens med gæl
dende praksis. Tværtimod berolige
de ministeriet Folketinget med, at
praksis netop i visse tilfælde gav
erstatning for omvej, jf. bemærk
ningerne til lovforslaget (FT 1974-
75, Tillæg A, sp. 3540), hvor der
står: »Ligeledes vil ejeren af en
landbrugsejendom have krav på
erstatning i tilfælde, hvor de ændre
de andgangsforhold medfører, at
der opstår driftsulemper for ejen
dommen ved væsentlig forøgelse af
kørselsafstanden fra ejendommens
bygninger til afskårne dele eller
selvstændigt beliggende lodder af
ejendommen.« Denne passus er
gentaget i ministeriet for offentlige
arbejders cirkulære nr. 215 af 20.
november 1975 som en kommentar
til § 69.

§ 69, stk. 2, er altså ikke pædagogik.
Hvad domstole, landbrugsminister og
Folketinget ville have gjort, hvis verden
havde set anderledes ud, overlades helt
til Leif Larsens fantasi. Jeg holder mig
til gældende lov.

5: FRJ henviser til vejlovens § 90, stk.
7, hvorefter beslutning om, at en
offentlig vej skal nedlægges og
overgå til privat, ikke kan begrunde
erstatningskrav over for vejbe
styrelsen. Det er naturligvis så

sandt, som det er sagt, og helt i
overensstemmelse med den foran
citerede § 69, stk. 2, 2. pkt. Hvis
den offentlige vej kun overgår fra
offentligt til privat regi, så har
grundejeren jo en adgangsvej til
sine arealer, selvom han nu - i
modsætning til tidligere - selv skal
bekoste vedligeholdelsen.
Men samtidig må jeg minde om, at
grundejeren efter § 90, stk. 2, har
krav på at vejen opretholdes som
(privat) vej, såfremt den er nødven
dig eller vigtig for ejendommen.
Hvis dette krav af en eller anden
grund ikke kan tilgodeses, har det
naturligvis konsekvenser for vejbe
styrelsen. I modsat fald ville denne
regel være uden reelt indhold. Det
er da også almindeligt anerkendt, at
en privat (fælles)vej, der er nødven
dig og/eller af vigtighed for en
ejendom, kun kan fjernes ved
ekspropriation, fx. i medfør af vej-
lovens § 43 eller ved en ekspro
priation efter planlovens § 47
(virkeliggørelse af en lokalplan).

Jeg fastholder: Der kan ikke sluttes
modsætningsvis fra § 90, stk. 7, til ek
spropriation. Leif Larsen kommenterer
ikke, at KFE 1986, 5. 43, nåede samme
resultat.

6: FRJ henviser til to højesteretsdom
me, der skulle modsige mine syns
punkter.
Dommen 1914.46 handler om en
vejomlægning ved en banelinie, der
forringede kundeunderlaget for en
manufakturhandler. Dommen afvi
ste den handlendes erstatningskrav,
og er i god overensstemmelse såvel
med retspraksis som med § 69, stk.
2, 2. pkt. Den anden dom har jeg
desværre ikke kunnet finde i uge
skriftet med det angivne års- og
sidetal.

Trykfejl. Beklagei: U 1917 5. 649. Se
navnlig noten 5. 650.

7: Taksationssagen fra Bredebro, om
talt i TFK 1985.39, note 2, handler
om en kommunevej over en jernba
ne. OverkØrslen for kommunevejen
blev nedlagt, og beboerne i området
protesterede over nedlæggelsen.
Taksationskommissionen godkend
te, at vejen blev nedlagt helt som
vej. Overtaksationskommissionen
stadfæstede kendelsen med henvis
ning til at vejen >ikke er af en
sådan betydning for nogen ejen
doms vejadgang eller interne drift,
at der er grundlag for at opretholde

vejen som privat fællesvej.< Denne
afgørelse er helt i overensstem
melse med synspunkterne i min
artikel, hvorefter der ikke bliver
tale om at opretholde veje alene af
hensyn til den almene trafik. Det er
temmelig banalt, at min underskrift
findes på et brev, der fastslår, at
kommunalbestyrelsens beslutning
ikke medfører ændring i nogen
ejendoms adgang til offentlig vej,
og dermed har haft fornøden hjem
mel.

Det er at benægte fakta, når LeifLar
sen vil hævde, at vejen ikke var »af vig
tighed for nogen ejendom, hvis denne
formulering gives en ubegrænset række
vidde, det vil sige et videregående gyl
dighedsområde end adgangsforhold i
det hele taget. (Ikke kun: Eneste ad
gang).

8. FRJ undrer sig over, at jeg i min
artikel har set bort fra en bemærk
ning i den aktuelle taksations
kendelse om den midlertidig af
spærring af kommunevejen i Nr.
Aby om, at vejlovens § 90 »ejheller
kommer i betragtning ved denne
sags bedømmelse«. Taksationskom
missionens bemærkning går for
mentlig på, at vejen kun var blevet
afspærret midlertidigt, og ikke var
blevet nedlagt efter reglerne i § 90.
Havde det været tilfældet, ville
grundejeren uden videre have haft
et krav på at få den opretholdt som
privat, såfremt den var »af vigtig
hed« for hans ejendom.

Man kan ikke som basis for et resultat
påberåbe sig en afgørelse, hvis præmis
ser siger det modsatte af de præmisser,
man opbygger sit resultat på. Gør man
det, har man en dårlig sag at forsvare.

Efter den gamle vejlovsforordning fra
1793, der for alvor satte gang i vejbyg
geriet i Danmark, havde grundejerne
krav på at få nødvendige overkørsler på
de nye hovedlandeveje anlagt på det
offentliges bekostning og mulighed for
at få yderligere overkørsler anlagt på
egen bekostning. Selv de nyanlagte ho
vedlandeveje tjente altså også som
interne adgangsveje for bønderne. Dette
princip gælder for så vidt stadig 200 år
efter. Hvis man idag anlægger en lande
vej eller hovedlandevej, og ikke ønsker
vejen anvendt som driftsvej mellem
lodder, betaler man erstatning, hvis ind
grebet medfører en væsentlig omvej for
grundejeren.

Lov af 21. juni 1867 om bestyrelsen
af vejvæsenet fastslog, at grundejerne
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havde ret til at lukke de offentlige bive
je af med led. De skulle blot sørge for,
at der var mandskab til at betjene disse
led, så offentligheden kunne benytte
vejene. Her var udgangspunktet, at
bivejene først og fremmest var interne
driftsveje, dernæst veje for offentlig tra
fik. Hvis leddene skulle væk, skulle de i
princippet eksproprieres væk.

Da jeg i 1955 begyndte min karriere i
Trafikministeriets vejafdeling, var Vej
forordningen af 1793 og vejloven af
1867 endnu - med forskellige ændrin
ger og tilføjelser - vejbestyrelsernes
administrationsgrundlag. Vejbestyrelses
loven af 1957 sammenfattede de gamle
regler i én lov og moderniserede dem på
en række punkter. Det betød indgreb i
grundejernes rettigheder. Ikke mindst de
særlige regler om adgangsbegrænsning
af de gennemgående veje var en vidt
gående regulering af ejendomsrettens
grænser. Men den begrebsmæssige for
skel mellem de offentlige biveje og de
private fællesveje var fortsat ikke særlig
markant. De gamle regler om løbende
bivejsrevisioner, hvor kommunen skulle
overveje vejenes status hvert femte år,
blev opretholdt i vejbestyrelsesloven.

Endnu havde det offentliges ret til bive
jene karakter af en servitutret over de
private færdselsarealer. Nye private fæl
lesveje, der blev optaget som offentlige,
skulle efter reglerne udskilles i matrik
len, men der var ikke noget obligatorisk
krav om udskillelse af de bestående
biveje. Det skulle ske »lejlighedsvis«.

Kravet om de periodiske bivejsrevisi
oner forsvandt med lov om offentlige
veje, som jeg var pennefører for. Men
dette initiativ skyldtes ønsket om en
regelforenkling og ikke et ønske om
grundlæggende at ændre vejlovgivnin
gen.

Grundejernes rettigheder er gradvis
blevet indskrænket. Det er en følge af
den almindelige samfundsudvikling.
Men skulle der virkelig være holde
punkt for at antage, at en så fundamen
tal ret som de privates ret til at bruge de
offentlige veje til færdsel mellem deres
ejendommes lodder - der jo i hvert fald
på det underordnede vejnet godt kan
forenes med offentlig færdsel - på et er
andet tidspunkt mellem 1793 og 1996 er
blevet helt borte, uden at det er blevet
registreret i lovbestemmelser om em
net? Taksationspraksis tyder ikke på

det. Og hertil kommer Højesteretsdom
men U 1974.30, der kan tages som
udtryk for, at domstolene har øjnene
åbne for konflikten mellem de private
grundejeres og vejbestyrelsernes inter
esser, og at de har en vis forståelse for
de privates problemer.
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Arbejdssikkerhed i
Colas Danmark A/S Af Miljøchef Jens Mølhave

Colas Danmark A/S

En stor indsats blandt medarbejderne og ledelsen hos Colas Danmark A/S har inden for
de seneste år resulteret i et markant fald i antallet af arbejdsulykker med efterfølgende
fravær, Dermed er selskabets ambition dog ikke helt blevet opfyldt, idet vort mål er ingen
ulykker.

Sidst i 1980’erne skete der årligt hos
Colas 20-25 arbejdsulykker, som med
førte fravær fra arbejdspladsen. Gennem
de seneste tre år er det lykkedes at bringe
antallet af arbejdsulykker ned til 5-8
stykker per år. Det viser klart, at vi er
blevet bedre, men så længe vi stadig har
ulykker, er vi ikke gode nok, og vi vil
ikke være tilfredse, før vi ingen ulykker
har.

I denne artikel beskrives de processer,
Colas Danmark A/S har benyttet gennem
årene i forbindelse med forbedring af
arbejdssikkerheden.

Ledelsesprocessen
Den ledelsesproces, som Colas gennem
de seneste 25 år har benyttet i forbindel
se med arbejdssikkerhed er forløbet gen
nem tre trin som følger:

Første trin:
Det mekaniske og motiverende arbejde

Andet Trin:
Det organisatoriske arbejde

Tredje trin:
Det mentale arbejde

Betragter man, jævnfør figur I, effek
ten af dette arbejde ved hjælp af udvik
lingen i den såkaldte ulykkesfrekvens,
der angiver antallet af arbejdsulykker
med fravær per en million arbejdstimer,
vil man kunne iagttage et udviklingsfor
løb, hvor forbedringer fremkommer i
spring.

Det er ikke nogen overraskende iagtta
gelse for et udviklingsforlQb, og må i
forbindelse med arbejdssikkerhed forkla
res ud fra de mangeartede tilpasningsme
kanismer, der skal overvindes såvel på
organisatorisk plan som hos hver enkelt
medarbejder.

Indholdet i de enkelte procestrin kan
beskrives som følger:

Første Trin:
Det mekaniske og motiverende arbejde
Miljøet, såvel arbejdsmiljøet som hensy
net til det eksterne miljø, har gennem
mange år været højt prioriteret i Colas’
ledelsesfilosofi.

På det arbejdssikkerhedsmæssige om
råde blev et synligt skridt taget i begyn
delsen af 1970’eme, hvor den lovpligtige
sikkerhedsorganisation blev etableret med
sikkerhedsgrupper på hver enkelt arbejds
plads og et fælles sikkerhedsudvalg dan
net for hele selskabet.

En sikkerhedsleder blev samtidig ud
peget, og det var hans opgave at motive
re og inspicere de mange arbejdspladser,
hvor der var etableret sikkerhedsgrupper.

Succeskriterierne i denne fase var den
store motivation for sikkerhed blandt
især de medarbejdervalgte sikkerhedsre

præsentanter samt adgangen til investe
ringsmidler til forbedring af produk
tions- og udlægningsgrej.

Forbedring af de mekaniske forhold
samt gennemførelse af sikkerhedsinspek
tioner, registrering og analyse og rappor
tering af hver enkelt forekommende
arbejdsulykke skabte synlige resultater
på forholdsvis kort tid. Faldet i ulykkes
frekvensen var markant, men begyndte
derefter at flade ud på et uacceptabelt
højt niveau. Der måtte gøres noget.

Andet Trin:
Det organisatoriske arbejde
Efter en række overvejelser og udveks
ling af erfaringer med andre virksomhe
der, hvor også arbejdssikkerhed indtog
en central placering i ledelsesfilosofien,
eksempelvis en fabrikant af spræng
stoffer, kom vi til den erkendelse, at
organisationsformen for vort sikkerheds
arbejde var stivnet.

Ulykkesfrekvens

Det mekaniske og
motiverende trin

} Det organisa
toriske trin

Det
mentale

J trin

Tid

Figur]. Proces for sikkerhedsledelse.



Miljø og Sikkerhed

- at information føres op og ned samt
på tværs (kaskadrer) i organisationen

- at selskabets miljøpolitikker og band
lingsplaner opfyldes

I praksis fungerer Miljøkaskaden på fire
niveauer, se fig. 2. øverst i hierarkiet
arbejder den såkaldte miljøkomité, hvor
direktionen regelmæssigt mødes med
miljøchefen, maskinchefen og laborato
riechefen for at bedømme og iværksætte
aktiviteter.

Derefter følger tre niveauer, hvor med
arbejdere på hver sit niveau mødes med
deres foresatte og udveksler information
med videre. Eksempelvis afholder vej-
formænd og fabriksledere regelmæssige
møder med deres respektive medarbejde
re. Møderne afvikles efter en standard-
dagsorden, og der er referatpligt.

Systemet fungerer derefter på den
måde, at vejformændene og fabriksleder
ne efterfølgende mødes med deres fore
satte, som typisk er en afdelingsleder.
Også her arbejder man ud fra en stan
darddagsorden samt med referatpligt.

Afdelingslederne mødes derefter med
deres respektive foresatte, som typisk er
funktionschefer og medlemmer af direk
tionen og miljøkomitéen.

Erfaringerne med kaskadesystemet har
været særdeles positive. Omend systemet
umiddelbart kunne synes noget bureau
kratisk og trægt i sin struktur, så har det
tilført vort sikkerhedsarbejde en salt
vandsindsprøjtning. Ulykkesfrekvensen
er faldet til et niveau, se fig. 3, der er sig
nifikant lavere end iagttaget blandt andre

tilsvarende virksomheder både herhjem
me og i udlandet.

Den samme positive udvikling har
også fundet sted i fraværsfrekvensen, der
angiver antallet af fraværstimer per et
tusinde arbejdstimer, og som fortæller
noget om alvorlighedsgraden af de ind
trufne arbejdsulykker. Se fig. 4.

En medvirkende årsag hertil er, at vi
har indført begrebet skånearbejde. Dette
betyder, at en tilskadekommen medar
bejder får tilbudt et arbejde, fortrinsvis
på sit sædvanlige arbejdssted, og som
han vil være i stand til at udføre på trods
af sit midlertidige handicap.

Dermed er vi dog ikke tilfredse. Målet
er ingen ulykker. For at kunne nå dette
mål og fastholde det, blev der i efteråret
1994 iværksat et nyt initiativ, der over
tid skal blive det tredje trin i vort sikker
hedsarbejde.

Tredje trin: Det mentale arbejde
Motivationsmæssigt, investeringsmæs
sigt og organisatorisk set er vi nået langt
i vort sikkerhedsarbejde. Det kritiske
spørgsmål melder sig efterfølgende,
hvorledes vi fremtidigt kan fastholde de
flotte resultater og samtidig nå det lille
skridt videre, som fjerner de sidste få og
meget ofte banale arbejdsulykker.

Efter at have drøftet sagen med den
svenske psykolog Bertil Björkman, som
har stor erfaring i arbejdssikkerhedspsy
kologi og blandt andet har arbejdet med
sikkerhed i forbindelse med civil flyv
ning, på olieplatforme og sØfart, blev det
besluttet, at det fremtidige arbejde skulle
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Vi benyttede stadig den lovpligtige
sikkerhedsorganisation, der er sammen
sat af valgte og udpegede medarbejdere.
Denne måde at organisere sikkerhedsar
bejdet på kan efter nogen tid nemt med
føre, at alt for mange af medarbejderne
ikke i tilstrækkeligt omfang bliver ind
draget i det daglige sikkerhedsarbejde.
Den brede opfattelse blandt medarbej
derne var, at sikkerhed var noget, vi cen
tralt havde nogen til at tage sig af. Og
det er fundamentalt forkert. Sikkerhed er
et linieansvar og er hver mands ansvar.
Det er ikke noget, der alene kan overla
des til andre.

I forbindelse med omstrukturering og
certificering af vort kvalitetsstyringssy
stem blev det i begyndelsen af 1990’erne
besluttet dels at ændre strukturen af vor
sikkerhedsorganisation dels at lade vore
miljø og sikkerhedsaktiviteter KS-certifi
cere på frivilligt grundlag.

Resultatet er blevet, at vi i tillæg til
den lovbefalede sikkerhedsorganisation
har indført et organisatorisk system, der
har fået betegnelsen »Miljøkaskaden.«
Der er her tale om et traditionelt hierar
kisk system, som fra bund til top dækker
hele vor organisation. Formålet hermed
er at sikre informationsstrømme såvel i
opadgående som i nedadgående retning
gældende for alle miljø og sikkerheds
mæssige forhold.

Hermed skal det sikres:
- at ansvaret for miljø og sikkerhed er

et linieansvar
- at forhindre arbejdsulykkers opståen

Miljekaskaden
i Colas Danmark AIS

I
Ledelse

Fabriksledere! Fabrlksledere/ Pladsledere
formænd formænd og

medarbejdere

medarbejdere medarbejdere

Figur 2. Miljøkaskade.
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koncentrere sig omkring de såkaldte
mentale processer, som kunne påvirke
arbejdssikkerheden.

Udgangspunktet for fastlæggelse af
mere konkrete handlingsplaner skulle
baseres på resultaterne af en virksom
hedstilpasset arbejdsmiljøundersøgelse.
Den blev gennemført i januar 1995, hvor
i alt 417 medarbejdere blev bedt om at
svare på 111 spørgsmål vedrørende sik
kerhd i Colas. For at sikre at spørgsmå
lene var relevante i forhold til arbejdstil
værelsen i Colas, havde Bertil Björkman
forudgående interviewet 5 grupper med i
alt 30 medarbejdere. Udsagnene fra disse
interviews dannede grundlaget for de
111 sildcerhedsspørgsmål.

Spørgeskemaerne blev vel modtaget,
og vi opnåede en besvarelse på hele
76%. Ud over de 111 sikkerhedsspørgs
mål blev deltagerne bedt om at besvare
24 supplerende spørgsmål af mere per
sonlig og adfærdsmæssig karakter. Samt
lige besvarelser var anonyme og blev
underkastet en statistisk analyse med
bistand fra eksperter fra Umeå Universi
tetet i Sverige.

De skulle holde rede på Ca. 38.000
enkeltbesvarelser og udlede resultater
derfra.

Præsentationen af de mange resultater
foreligger i form af en rapport. Den be
står af 16 kapitler, hvor resultaterne er

opdelt i forhold til eksempelvis alder,
anciennitet. jobtype, arbejdssted. person-
type, osv.

Man kan blandt andet iagttage, hvilken
betydning persontype har på holdning til
arbejdssikkerhed. Er man en rolig og
socialt anlagt type, så er man typisk
meget opmærksom på såvel egen som
kollegers arbejdssikkerhed. Modsat gæl
der det, hvis man er en mere præstations
fikseret persontype - i så fald skal man
oftere tvinge sig til at tænke og handle i
sikkerhed.

Et af de centrale elementer i under
søgelsen er en såkaldt faktoranalyse. Det
er en statistisk analyse, hvor man kort-
lægger, i hvilket omfang holdninger
hænger sammen i større eller mindre
grupper. Og det har vist sig, at det gør de
rent faktisk.

Det har stor betydning for prioritering
og iværksættelse af kommende sikker
hedsaktiviteter. Aktiviteterne skal tage
sigte på at påvirke de mentale processer
og faktoranalysen kan bruges til at arbej
de med de positive forhold frem for de
negative.

Blandt nogle af de mest betydende
områder for opnåelse af et sikkert
arbejdsmiljø kan nævnes medarbejdernes
behov for en effektiv tovejskommunika
tion, hvilket sikrer en høj grad af moti
vation. Derudover har stressfaktorer,

eksempelvis tidspres, stor betydning for
arbejdssikkerhed. Endelig kan det næv
nes, at instruktion af nye - såvel som
fortsat påvirkning af ældre medarbejdere
er af væsentlig betydning.

Undersøgelsen rummer en række be
tydningsfulde udsagn, som langt ud i
fremtiden vil komme til at præge vore
initiativer på sikkerhedsområdet.

Nye muligheder
Colas har i dag ISO 9001 certifikat
inklusive miljø og sikkerhed på basis af
egne systemer. For at få endnu bedre styr
på de miljømæssige forhold er vi i øje
blikket i gang med at tilrette det ek
sisterende KS-system (KvalitetsStyrings
system), så det opfylder kravene i BS
7750 (Britisk Standard).

Vi er overbeviste om, at vort kommen
de MKS-system (Miljø- og KvalitetsSty
rings-system), de jævnlige møder i kas
kadesystemet, hvor samtlige medarbej
dere inddrages, samt de mange mulighe
der for holdningspåvirkning, som arbejds
miljøundersøgelsen har afdækket, vil
resultere i, at vi vil kunne fastholde den
positive udvikling, vi har haft i de sene
ste 25 år og dermed en forventning om at
nå vort mål: Ingen arbejdsulykker

Figur 3. Udviklingen i arbejdsulykker i Colas Danmark AIS
mdltpå antal ulykker inedfrai’ær per] million arbejdstimer

Figur 4. Udviklingen if,-aværsfrekvens i Co/us Danmark AIS
mdlt ifraværstimer per 1000 arbejdstimer
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FRA DEN STORE VERDEN Ø
Hastighedsnedsættelse i byområde
Lunds Tekniske Højskole har i 10 år for-
sket i, hvorledes trafiksikkerheden i en
by kan forbedres. I et forsøgsområde i
byen Växjö blev i alt 21 kryds ombygget
til minirundkørsler, og der blev indført
4-vejsvigepligt i 11 kryds. Endelig fik
hele centrum en hastighedsgrænse på 30
km/t kombineret med fysiske foranstalt
ninger.

Hastighederne i kryds på trafikveje,
som fik rundkørsel faldt med 11 - 18
kmlt. Hastighedsoverskridelser blev stort
set elimineret. Jo mere rundkørslen på-
virkede bilens sideacceleration, jo stØrre
blev hastighedsreduktionen. Men hastig
heden steg, når bilisterne vænnede sig til
at køre gennem rundkørslerne. Hastighe
den blev reduceret mellem rundkørsler
ne, hvis afstanden var mindre end 300 m.
Hastighederne faldt også i de kryds, der

fik 4-vejsvigepligt, men ikke så meget
som i rundkørslerne. I området med 30
km/t som grænse var der for langt mel
lem de fysiske foranstaltninger til at sik
re tilstrækkeligt lave hastigheder.

Sikkerheden blev bedre i rundkørsler
ne. Baseret på konfliktstudier kan det
konstateres, at uheldsfrekvensen blev
mere end halveret, og det er bemærkel
sesværdigt, at det især er cyklisterne og
fodgængerne, der fik forbedret sikkerhe
den, mens personbilisternes uheldsfre
kvens var omtrent uændret. Det påvises
også, at brug af rundkørsler kræver en
lang tilvænningsperiode med forhøjet
risiko. I kryds med 4-vejsvigepligt faldt
uheldsfrekvensen med 50%, og i de øvri
ge dele af forsøgsområdet blev der også
påvist en reduktion.

Titel: Effekten av generell hastighets
dåmpning i tåtort. Resultat av ett stor
skaligt försök i Växjö
Forfatter: Krister Hydén et al.
Publikation: Institutionen för
Trafikteknik, Lunds tekniske högsko
la. November 1992
Kilde: Forskningsinformation nr. 3
1995, udarbejdet for Rådet for Større
Færdselssikkerhed
Referent: Hans Lund, Rådet for Tra
fiksikkerhedsforskning

Emneord: Sverige, hastighedsgrænser,
rundkØrsler, trafiksikkerhed

Bestemmelse at lagtykkelser i vejbefæstelser
Viden om lagtykkelser af de enkelte lag i
vejbefæstelser er specielt vigtig i forbin
delse med vedligeholdelse og forstærk
ning af veje. Lagtykkelser bestemmes
traditionelt ved måling på opborede
borekerner, en metode der udover at ska
de belægningen er både tidsrøvende og
generende for trafikken. Afhængig af
afstanden mellem de punkter, hvor bore
kemerne optages, vil der endvidere her
ske større eller mindre usikkerhed om
tykkelsesvariationen mellem bore-
stederne.

I årenes løb er der blevet udviklet talri
ge metoder til ikke destruktiv måling af
lagtykkelser. I almindelighed har ingen
af disse givet fuld overensstemmelse
med de faktiske lagtykkelser. Forfatteren
glæder sig over, at der nu i forbindelse
med det amerikanske SHRP projekt er
udviklet et udstyr, der er såvel afprøvet
som accepteret.

Teknologien baserer sig på brug af en
»Ground Penetrating Radar< (GPR), en
homantenne uden overfladekontakt
(»air-coupled«) samt selvkalibrerende
software. Udstyret er monteret i en
varevogn. Fra antennen, der er anbragt
omkring 0,5 meter over vejoverfladen,
udsendes korte elektromagnetiske impul
ser, og de reflekterede signaler opsamles.
Måleprincippet baserer sig på, at forsin
kelse og amplitude af det reflekterede

signal afspejler dielektriske diskontinui
teter samt disses fysiske placering, hvil
ket kan omsættes til materialevariationer
og laggrænser. Målingerne udføres ved
normal kørehastighed, således at data til
bestemmelse af lagtykkelser registreres
kontinuerligt.

I Danmark er firmaet Phønix Vej i
besiddelse af det omtalte måleudstyr.

Titel: Schichtdickenbestimmung
Forfatter: I. Sande
Tidsskrift: Strafie und Autobahn, Sep
tember 1995
Referent: Vagn Leerskov, Arhus Amt

Stikord: SHRP, vejbefæstelser, tykkel
sesmåling, georadar.

Optimal vejvedligeholdelse
* PM systemer

* Vejregisterprogrammer

* Rådgivning

* Bæreevnemålinger

* Sporkøringsmålinger

* Jævnhedsmålinger

* Skadesregistrering

* Lagtykkelsesbestemmelse

* Friktionsmålinger

* Mere end 10 års erfaring

D(flateSt Krogholnigårdsvej 4A, 2950 Vedbæk Tlf. 428902 11
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Stabilisering af tørv
I nærheden af Luleå i Sverige har man,
formentlig som det første projekt af sin
art i verden, funderet en vej på stabili
seret tørv. Stabiliseringsarbejdet indgik
som et pilotprojekt i forbindelse med
udbygningen af en 5 km lang vej. Pro
jektet, der omfattede et totalt stabili
seringsvolumen på 10.000 m3 over en
700 meter lang strækning, blev udført i
sommeren 1995 med en omkostning på
2,2 mio. SEK. Bygherre var Vägverket
Region Nord, mens stabiliseringspro
jektet gennemfortes af en finsk entrepre
nørgruppe YIT-Yhtymä Oy og Lohja
Rudus (Euroc). For planlægning og
projektledelse stod Viatek.

Stabiliseringen blev udført efter en
metode udviklet af YJT, hvor et binde-
middel blandes i blød ler, gytje eller tørv
med et omrøringsaggregat monteret på

en gravemaskine. Om bindemidlets art
oplyser artiklen kun, at det er restpro
duktbaseret. Iblandingen sker lamelvis i
både vertikal og horisontal retning, hvor
ved der opstår en homogen, forstærket
pladeformet zone, på hvilken vejdæm
ningen kan funderes.

Artiklen fokuserer på princippets mii
jøvenlighed. Dels anvendes et restpro
duktbaseret bindemiddel i stedet for kalk
eller cement, dels mindskes forbruget af
naturlige sten- og grusforekomster bety
deligt, ligesom behovet for områder til
udsætning af bløde aflejringer reduceres.
Som en sidegevinst fås et lavere trans
portbehov under arbejdets udførelse.

Viatek ser en stor fremtid i den omtalte
stabiliseringsmetode. På grund af mil
jøvenligheden er den ideel ved anlæg af
veje og gader i bebyggede områder, hvor

det er vanskeligt at gennemføre en tradi
tionel udskiftning.

Titel: Våg byggs på stabiliserad torv
Forfatter: Leif Gravenius
Tidsskrift: Svenska Vägtidning nr. 4,
oktober 1995
Referent: Vagn Leerskov, Arhus Amt

Stikord: Sverige, stabilisering,
bund. vejbyggeri.

blød

Vejrstyret vej i Finland
Siden begyndelsen af 1980’eme har de
Øvre hastighedsgrænser på størstedelen af
det finske vejnet været reduceret med 20
km/t i vinterhalvåret. Trafikanteme er
imidlertid begyndt at protestere over den
ne usmidige bestemmelse, hvor hastig
hedsgrænseme nedsættes selv i vinterpe
noder, hvor vejene er tørre og isfri.

Som forsøg åbnedes i slutningen af
1994 en vejstrækning, hvor den højest
tilladte hastighed varieres automatisk
afhængig af vejrforholdene. Der er tale
om en 14 km lang motorvejsstrækning
på E 18 mellem Kotka og Fredrikshamn
nær Finlands sydkyst, hvor vejret er
lunefuldt og præget af hyppige skift
mellem kulde og regn. Langs vejen er
opstillet variable hastighedsbegræns
ningstavler, som styres af en datamat,
der er tilsluttet to automatiske vejrsta
tioner.

Vejrstationerne registrerer vindens ret
ning og hastighed; luftens, vejoverfla
dens og vejbefæstelsens temperatur; luf
tens fugtighed samt regnens intensitet og
mængde. Disse data sendes hver femte
minut til bearbejdning i datamaten. Data
matens kriterier for den højest tilladte
hastighed (120 km/t) er tør eller fugtig
vej og i øvrigt intet, der afviger fra for
holdene om sommeren. Så snart der regi
streres sne, is eller kraftig regn, redu
ceres hastighedsgrænsen til 80 km/t.
Hvis sigtbarheden kommer under 280 m
eller vindhastigheden over 12 m/s, æn
dres de 120 km/t til 100 km/t. Hvis sigt
barheden kommer under 180 m eller

vindshastigheden over 17 m/s, indstilles
skiltene på 80 km/t.

Hvis forsøget falder tilfredsstillende
ud, vil vejvæsenet indføre vejrstyring på
hele den godt 300 km lange finske del af
E 18, dvs, fra Vaalimaa ved den russiske
grænse til Åbo på sydvestkysten.

Titel: “Vaderstyrd” väg i Finland
Forfatter: Pekka Sörensen
Tidsskrift: Svensk Vågtidning 2/95
Referent: Bent Thagesen, IVTB, DTU

Emneord: Finland, vejrstyring, hastig
hedsbegrænsning.

• Udlægning af lerstabil, genbrugsastalt, muldjord.
• 8 m3 udlægges på 4-10 minutter.
• Udlægningen udføres hurtigt og effektivt i bredde 40-120 cm.
• Mindst 40% materialebesparelse i forhold til manuel udlægning.
• Undgår vandnedtrængning ved asfaltkanter.
• Vi kan også tilbyde fræsning at rabatter.

Vi har nu oprettet mere end 2500 km rabatter for amter og kommuner.

Peder Grønne A/S . Slagslundevej 11 . 3550 Slangerup . Tlf. 42 33 56 33



KVM Asfaitfabrikker

KVM PRODUKT PROGRAM:

• Komplette asfaitfabrikker

• Kolddoseringsanlæg

• Filtere

• Torreanlæg

• Elevatorer

• Blandeanlæg

• Fillerlagre

• Færdigvarelagre

• Sigter

• Genbrugsanlæg

• PLC/PC styresystem - WIN 3000
• Renovering af eksisterende anlæg
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NYT FRA ‘7
Biltrafikken steg med
4% i 1995

VEJ DIREKTORATET

At Carl Johan Hansen,
Vejdirektoratet

Biltrafikken i Danmark steg i 1995 med
4%. Det viser Vejdirektorates trafikin
deks, som er baseret på resultaterne fra
77 tællestationer fordelt over hele landet.
Det samlede trafikarbejde i 1995 udgjor
de således Ca. 41,5 mia. vognkm. 11985
var tallet 29,7 mia. vognkm, hvilket
betyder en stigning på 40% i perioden
1985-95.

Stigningen sidste år var højest i Nord
jylland, mens trafikken i Vestjylland og
på Bornholm steg mindst. Fordelingen
på vejtyper viser, at hovedlandevejene
har haft den mindste stigning, mens for
delingen land/by giver, at trafikken på
landet er vokset mest.

Trafikindekset for december 1995
viser et fald på 2% i forhold til 1994.
Faldet gør sig gældende over hele landet
og skal ses i sammenhæng med den store
stigning denne måned året før på hele
7%. Faldet skyldes især en mindre trafik-
mængde i jule- og nytårsugen 1995 i for
hold til den tilsvarende uge i 1994.

Færre bløde trafikanter
Cykel-/knallerttrafikken faldt i 1995 med

i forhold til 1994 og er nu nede på
samme niveau som i 1984. Det svarer til,

at det samlede trafikarbejde på cykel og
knallert udgjorde 5,1 mia. personkm
både i 1984 og 1995. I perioden 1985-
1987 faldt cykel-/knallerttrafikken til ca.
10% under 1984-niveauet, men har siden
(indtil 1995) ligget over 1984-niveauet.
Indekset for cykel-/knallertrafikken er
baseret på resultaterne fra 28 tællestatio
ner fordelt over hele landet.

Decembertallene 1995 viser et stort
fald i cykel-/knallerttrafikken - hele 21%
lavere end tallet for 1994. Det skyldes

sikkert det dårlige vejr i december i for
bindelse med, at der i december 1994 var
en stigning på hele 13%.

For hele året gælder, at cyklisteme i
hovedstadsområdet har været de mest
standhaftige. Faldet i landsgennemsnittet
skyldes især de øvrige bycyklister, mens
trafikken på landet gennemsnitligt er faldet.

Grænseoverskridende trafik
Trafikken over landegrænsen til Tysk
land faldt for hele 1995 med blot 1%.
Det er bemærkelsesværdigt, fordi græn
setrafikken i 1994 voksede med hele 8%.
Tallet dækker over store forskelle. F.eks.
faldt trafikken over grænsen i Kruså 4%,
mens den i Padborg steg 3%.

Decembertallene viser et fald over hele
linien - i gennemsnit på 11% i forhold til
december 1994. Dette store fald må ses i
sammenhæng med store stigninger i
1994-tallene.

Automatiske vejskilte i brug
under vejarbejde

At Carl Johan Hansen,
Vejdirektoratet

De automatiske vejskilte, der som led i
Quo Vadis-forsøgsprojektet gennem
mere end et år har afhjulpet flaskehals
problemerne for trafikken på tværs af
Limfjorden ved Aalborg, gøres nu per
manente. Det vil hjælpe trafikanterne,
når en række veje gennem Aalborg skal
repareres.

De variable skilte på begge sider af
Limfjorden orienterer bilisterne om den
aktuelle ventetid på de to ruter over Lim
fjorden, hvorefter det er op til trafikan
terne selv at vælge sin rute. I praksis har

det vist sig, at op til hver fjerde af dem,
der normalt ville have brugt en bestemt
rute, har ladet sig »overtale« til at bruge
den alternative, når der har været proble
mer med ventetid.

I løbet af det første år har de variable
skilte været aktiveret i næsten 2.800
timer. Specielt de fem skilte nord for
Limfjorden har været brugt flittigt - især
på grund af vejarbejdeme på Vestergade
i Nr. Sundby og lukningen af ét eller to
spor på Limfjordsbroen.

Det hårde vintervejr har skabt proble

mer for de variable skilte, idet nogle
mekaniske dele ikke har været stabile
over for frostvejret. Problemet skulle nu
være løst, så skiltningen igen er trovær
dig.

Vejarbejdeme skal bl.a. foregå på Vester
bro, Sønderbro og Thistedvej/Vester
brogade. Arbejderne kan ikke undgå at
komme til at påvirke trafikken, og speci
elt i myldretiderne vil den automatiske
skiltning kunne give en indikation af tra
fikforholdene i byen.

Bl/trafikken er vokset med 4% i 1995.
Det betyder ofte kødannelse på vejene
ved større bye; som her på Motorringvej
3 ved Herlev.
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Vejdirektoratet skal stå for
renovering at 1.600 veje i Colombia

Af Carl Johan Hansen,
Vejdirektoratet

Sammen med ingeniørfirmaet Rambøll
og Vejdirektoratets mexicanske samar
bejdspartnere skal Vejdirektoratet assi
stere de colombianske vejmyndigheder
med at opbygge et bro-vedligeholdelses
system for 1.600 broer. Projektet finansi
eres via Verdensbanken. I første omgang
sendes en mand til Colombia for at
undersøge 300 broer, hvor faren for sam
menstyrtning er akut.

Forhandlingerne om arbejdet har stået
på gennem længere tid, men fik et
afgørende skub fremad, da to af Colom
bias vejbroer brød sammen i begyndel
sen af januar.

Kontrakten er konsekvensen af en
målrettet indsats fra Vejdirektoratets side
i Sydamerika. 1januar 1995 vandt Vejdi
rektoratet således i konkurrence med
amerikanske, engelske og spanske kon
sortier licitationen på opbygningen af et

vejvedligeholdelsessystem i Colombia.
Vejdirektoratet har sammen med Ram

bøll i de seneste fire år implementeret et

lignende projekt i Mexico. Erfaringerne
fra dette projekt kan overføres til Colom
bia-projektet, og det forsøges at kæde de
to udviklingsprojekter sammen, så mexi
canske ingeniørere kommer til at spille
en aktiv rolle i uddannelsen af colombi
anske broingeniører. I arbejdet med
renoveringen vil man således udnytte
den viden og de ressourcer, der allerede
er opnået i forbindelse med projektet i
Mexico, hvor man har tilpasset det dan
ske brovedl igeholdelsessystem til mexi
canske forhold.

Dansk Vejhistorisk Selskabs næste
arrangement finder sted tirsdag den 30.
april 1996 kl. 15.00 i Vejdirektoratet,
Niels Juuls Gade 13, København K.
Her vil dr.phil. Per Ole Schovsbo, som
er direktør for det genopståede Dan
marks Vejmuseum, berette om Vogne og
veje gennem tiderne.

Per Ole Schovsbo, der blev dr.phil. i
1987 for en afhandling om Oldtidens
vogne i Norden, vil bla, fortælle om
Nordeuropas ældste rester af køretøjer,
som er næsten 5.000 år gamle og stam
mer fra Herningegnen. Der berettes om
rester af vogne, som er fundet i forbin
delse med tørvegravningerne, og som
omfatter perioden fra stenalderen frem til
ældre middelalder. Der er siden 1982
gennemført køreforsøg i fuld skala med
kopier af disse vogne. Der fortælles om
vognenes og vejenes udvikling, som
naturligvis er forbundne gennem tiden.
Herunder om fremstillingen af et han
delsskib i vikingetiden, som også betød
udviklingen af en transportvogn og en
vejtype, der er karakteristisk i en perio
de, hvor by og land blev adskilte
Økonomiske sektorer.

Gæster er velkomne til medlemsmØdet.
(CJH).

Vejdirektoratet skal udarbejde et system
for vedligeholdelsen af 1.600 broer i
Colo,nhia. Der er risiko for, at op til 300
af de colomhianske broer vil styrte sam
men
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Af Kirsten Eriksen,
Vejdirektoratet,

Vejteknisk Institut,
Fotos: Anneffe Neidel

Asfaltundersøgelser i mikroskopet giver mulighed for et kig ind i materialets struktur og
sammensætningen pô mikroniveau og er et nyt redskab for vurdering at asfalts tilstand
og egenskabsudvikling.

I de seneste år har anvendelsen af mikro
skopiteknikker for vurdering af asfaits
indre struktur, delmaterialer og hulrums
indhold vundet mere og mere indpas på
Vejteknisk Institut. Dels anvendes meto
derne i forskningsopgaver på asfaltområ
det, dels i konsulentopgaver for asfaltin
dustrien, hhv. rådgiverfirmaer - for sidst
nævnte primært til skadesanalyser.

Mikroskopikonceptet er hentet fra
betonteknologien, hvor metoderne i Dan
mark fra sidst i 70’erne og videre frem er
blevet udviklet til et så højt niveau, at
Danmark her er førende internationalt.
Vurderingen af betonens mikrostruktur
tog i starten udgangspunkt i skadesanaly
ser og er senere videreudviklet til også at
omfatte kvalitetskontrol - dog er der på
sidstnævnte område for tiden en del debat
om omfanget heraf i relation til BasisBe
tonBeskrivelsen

Vejteknisk Institut søgte - og fik - i
1989 midler hos det amerikanske SHRP
program til at overføre teknikkeme fra
beton til asfalt. Over de følgende 3 år
gennemførtes udviklingen, dels med hen
syn til fremstilling af epoxyimprægnere
de tyndslib og planslib, og dels med hen
syn til måling af hulrum på asfaltplanslib
ved hjælp af billedanalyse. Leverancen til
SHRP blev i projektets senere faser knyt
tet til aktuelle problemstillinger i SHRP
asfaltprogrammet, bla, blev effekten på
mikrostruktur og hulrumsfordeling af for
skellige komprimeringsmetoder under
søgt med mikroskopi og billedanalyse.

I det følgende gives en oversigt over de
enkelte metoder og deres anvendelsesom
råder med inddragelse af erfaringer fra en
række nyere undersøgelser af såvel dan
ske som udenlandske asfaltmaterialer.

Tyndslib af asfalt
Et tyndslib er et snit gennem materialet
med en tykkelse på 20 im og et areal på
Ca. 30 mm x 45 mm, så tyndt, at man kan
kigge gennem slibet i mikroskopet. For at
kunne fremstille et så tyndt snit gennem
asfalt, som indeholder såvel bløde som
hårde bestanddele, er det nødvendigt at

arbejde ved lave temperaturer, 1-2°C,
hvor bitumendelen er tilstrækkelig stiv.
Fremgangsmåden er kort, at man først af
en større asfaltprøve, feks, en borekerne,
udvælger hvor slibet skal placeres -

typisk vinkelret på overfladen og 45 mm
ned i kernen. Der saves så en klods ud
med en tykkelse på ca. 20 mm, denne
tørres let og imprægneres dernæst under
vakcuum med epoxy tilsat et fluoresce
rende farvestof. Når epoxyen er hærdet

køles prøven, og dernæst arbejdes der i
flere trin via savning og slibning med
diamanter, hele tiden under køling med
isvand, ned til en tykkelse på de 20 jim.
Epoxyen er den komponent, der holder
sammen på prøven under de ret hårde
bearbejdninger, dels ved at omhylde
prøvens kanter og dels ved at være trængt
ind i alle hulrum i prøvens indre. Slibet er
limet fast på et objektglas og dækkes til
sidst af et dækglas. I figur i ses et asfalt
tyndslib klar til mikroskopi i polarisati
onsmikroskop.

Polariseret lys
I mikroskopet fås forskellige oplysninger
om strukturen på mikroniveau samt de
enkelte bestanddele i asfalten. Figur 2
viser et 2,5 mm x 3,8 mm udsnit af et
asfalttyndslib med forskellige typer tils
lag - kvarts, kalk og kalcineret flint. De
gule områder i asfalten er luftporer (fyldt
af gul epoxy) og øverst ses (vej)overfla
den, helt indstøbt i gul epoxy. Det grove
re tilslag er omhyldet af en mørk masse
af bitumen med fint sand og filler af sten-
mel. Ved anvendelse af polariseret lys
kan tilslags- og fillerart identificeres,
f.eks. granittilslag af forskellig oprindelse

AstaIts
mikrostruktur

I___

______

Figur 1: Asfalttyndslib, Ca. 30 mm x 45
mm, tykkelse 2Opm.

Figur 2: Udsnit af asfalttyndslib, 2,5 nim x 3,8 mm. Vejoveiflade Øverst, indstØbt i gul
epoxy.



44 DANSK VEJTIDS SKRIFT NR.4• 1996

samt fillertyper som flyveaske, cement,
stenmel, fibre, kalkfiller mm. Endvidere
vurderes homogeniteten af blandingen -

er filleren velfordelt i bitumenen, er fu
ler+bitumen massen velfordelt mellem de
større korn, er hulrummene nogenlunde
homogent fordelt, er de små eller store,
runde eller aflange, placeret langs sten
eller jævnt i mørtelmatricen? Også even
tuel bitumenabsorption i porøst stenmate
riale kan identificeres. Hver asfaittype
har sin struktur afhængig af kornkurve,
bindemiddel- og fillerindhold samt hul
rumsindhold, så der er stor visuel forskel
mellem f. eks en SMA og en ABt.

Sol og vand nedbryder
I overfladen af tyndslibet, svarende til
vejoverfladen, ses specielt efter tegn på
stentab eller udvaskning. Der er i en ræk
ke tilfælde observeret hel eller delvis
adskillelse mellem bitumenmatrice og
sten i selve overfladen, hvor såvel vand
som sollys påvirker materialet. Det inter
essante her er, at ikke alle stentyper er
lige udsatte for denne adskillelse og at
det i mikroskopet kan ses præcis hvilke
sten, der har bedre vedhæftning end
andre i den givne asfalt. Eksempelvis er
der ofte tegn på adskillelse langs forskel
lige granittyper, mens rene kvartsminera
ler tilsyneladende hænger bedre fast. I
figur 2 ses i overfladen en lille fordyb
ning efter en udrevet partikel, hvor der til
venstre i hullet ses en lys, smal bitumen
zone, der viser, at adskillelse har været
igang. Adskillelsen ses altid som et slip
mellem lys bitumenfase og en helt ren
stenoverflade, dvs, den sker i vedhæft
ningszonen mellem sten og bitumen.
Observationeme stemmer godt overens
med SHRP-asfaltprogrammets resultater
vedrørende vedhæftning, hvor det kon
kluderes, at stentypen har stØrre betyd
ning end bitumentypen med hensyn til
binding.

Trafikkens påvirkning
I skadessager er det ikke altid enkelt at
forklare den egentlige årsag til en obser
veret nedbrydning, her kan mikroskopien
være til stor hjælp. I figur 3 og 4 er vist
to fluorescensfotos fra to tyndslib fra
samme asfaltslidlag, det første ubelastet
og uskadt (figur 3) og det andet kraftigt
nedbrudt efter ca. et halvt års trafik (figur
4). I figur 3 ses typiske hulrum - gule -

med oprindelig form efter udlægning og
komprimering. I figur 4 ses et helt andet
hulrumsbillede, hvor de oprindelig store
hulrum er blevet deformerede til per
lerækker af små hulrum langs stenene.
Dette har betydet, at de oprindelige isole
rede hulrum efter trafikkens påvirkning
er omdannet til et system af sammenhæn
gende hulrumskæder, hvor vand har kun-

net trænge ned og udvaske asfalten i dyb
den, medfØrende tab af indre sammen
hæng. Traditionelle analyser af asfalt
kememe viste, at både den uskadte og
den nedbrudte asfaltkerne overholdt de
stillede krav til sammensætning og hul
rumsindhold.

Planslib af asfalt
Et planslib af asfalt er et epoxyimpræg
neret, slebet og poleret snit gennem asfal
ten, hvor det er den præparede flade,
typisk 100 mm x 100 mm, der inspiceres
og analyseres i mikroskop ved reflekteret
lys (fluorescens). Planslibet placeres
typisk vinkelret på overfladen og ned
gennem asfaltlagene i en udboret eller
laboratoriefremstillet kerne, og impræg
neringen bevirker, at alle porØsiteter som

hulrum og revner træder tydeligt frem
under UV-belysning. Som ved tyndslibe
ne fremstilles planslibene ved 1-2 C,
hvor deformationer i asfalten normalt
undgås. Planslibene giver et større over
sigtsbillede af asfalten end tyndslibene,
men på et mindre detaljeret niveau. Det
er her primært hulrummene, der fokuse
res på, og ved hjælp af billedanalyse
måles hulrumsindholdet samt poresnitte
nes størrelser og form. Hvis hulrummene
er homogent fordelt i asfalten svarer are
alforholdet mellem hulrum og totalareal i
planen til det rumlige forhold, dvs. volu
menprocent hulrum. Hvis hulrummene er
inhomogent fordelt kan inhomogeniteter
ne, f. eks. forårsaget af efterkomprime
ring eller afblanding under udlæg
ning/komprimering, beskrives.

Figur 3: Udsnit af asfalttyndslib fra ikke trafikbelastet slidlag, fluorescensbelysning,
1 mmx 1,5 mm. Typiske luftporer i asfalten, udfyldt af gul epoxy.

Figur 4: Udsnit af asfalttvndslib fra samme slidlag som i figur 3, efter trafikbelast
ning, lmm x 1,5 mm. Luftporer er defortnerede til smd perler langs sten, vand er
trængt ned og har udvasket asfaitmørtelen i omgivelserne.
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Hulrum og sporkøring
Hidtil har man ved asfaltundersøgelser
kun beskrevet en hulrumsprocent, som
på normal vis findes ved neddypning af
prøven i vand, densitetsbestemmelse og
beregninger udfra udgangsmaterialernes
data. Denne traditionelle beskrivelse
fortæller intet om hulrummenes størrel
ser, form og fordeling, hvilket kan være
nok så vigtigt i lyset af hulrummenes
betydning for asfalts egenskaber iøvrigt.
Hulrummene har stor betydning for
f.eks sporkøring - hvis hulrumsindholdet
er for lavt, deformeres asfalten nemme
re. Er hulrumsindholdet omvendt for
højt er asfalten mere udsat for nedbryd
ning via nedsivende vand og salte samt
ældning på grund af luft (ilt). Men hvad
er for højt og hvad er for lavt? Har det

betydning om porerne er små eller sto
re?

Kan hulrumsstørrelser modelleres via
tilslagsgraderingen, hvilket noget tyder
på?

Nævnte spørgsmål og flere andre er
endnu ikke afklarede, men planslibsmi
kroskopien giver mulighed for at under
søge effekterne ved at sammenholde
resultater fra f.eks. sporkøringsforsøg,
hhv. permeabilitetsforsøg med billedana
lyseresultater. På Vejteknisk Institut er
der igangsat forskning på dette område
udfra en hypotese om, at det for hver
enkelt asfaltsammensætning er individu
elt, hvor det optimale hulrumsindhold -

ikke for højt og ikke for lavt - vil ligge,
afhængig af stenindhold og mørtelind
hold. Hulrummene er placeret i mørtelfa
sen og det er forventeligt, at det er hul
rumsprocenten i mørtelfasen, og ikke i
materialet i sin helhed, der er betydende
for permeabiliteten. En asfalt med stort
mØrtelindhold og en total hulrumsprocent
på 6 kan være fuldstændig tæt, mens en
anden asfalt med samme hulrumsprocent
og en meget lille mørtelmængde mellem
stenene kan være fuldstændig åben.

Hulrum og komprimering
På planslibene kan også ses effekt på hul
rum af forskellige komprimeringsmeto
der, f.eks kan det afklares, om komprime
rede laboratorieprover har samme hul
rumsstØrrelser og -fordeling som de fin
des efter udlægning på vejen. Her blev
der i SHRP-undersøgelserne fundet store
forskelle mellem tromlede eller gyro-
komprimerede prøver i laboratoriet sam
menlignet med vejprØver for samme
asfalt. Det er vigtigt, at det materiale, der
forundersøges i laboratoriet, også svarer
til det udlagte. Derfor indgår planslibsun
dersøgelser også i Vejteknisk Instituts
igangværende indkøring af Superpaves
gyrokompaktorudstyr, hvor der foretages
sammenligninger mellem effekt af Mars
hallindstampning, komprimering i trom
legrav, gyrokomprimering og komprime
ring på vejen for forskellige asfalttyper.

Vandnedtrængning
I figur 5 ses et planslib vinkelret på vejo
verfladen gennem en asfaltkerne ø 100
mm, øverst slidlag med få luftporer, der
næst GAB I lag også med få porer og
sluttelig GAB II lag med et meget højt
hulrumsindhold. I slidlag og GAB I ses
en lodret revne, hvor vand har kunnet
trænge ned. Dette har i GAB I laget
medført nogen udvaskning langs revnen.
I GAB II laget er anvendt et højt indhold
af fin- og enskornet sandmateriale og lav
bitumenfyldning, hvilket medfører et højt
indhold af luftporer af samme størrelse
som sandet.

I figur 6 ses et planslib også vinkelret
på en ældre vejoverflade med slidlag
øverst(40 mm) efterfulgt af bærelag(50
mm), og nederst et lille stykke(10 mm) af
næste bærelag med fine porer. I slidlaget
bemærkes, at de Øverste ca. 15 mm inde
holder grove hulrum, mens der derunder
er sket deformationer i laget, der har
medført, at de oprindelige grove porer er
blevet til lange rækker af små porer langs
stenoverflader. Kommer der vand ned
gennem de øverste porer er der stor sand
synlighed for omfattende transport gen
nem det finere system. I bærelaget efter
følgende er der få, store hulrum, uden
tegn på deformationer.

Forskel mellem målinger i USA
og Danmark
Sluttelig skal anføres, at målinger af hul
rumsindhold fra planslib i SHRP-under
søgelserne på amerikanske prøver stemte
godt overens med hulrumsindhold målt
på traditionel vis i USA, mens der i dan
ske undersøgelser flere gange er fundet et
lidt lavere hulrumsindhold i planslibene
end oplyst fra danske laboratoriemålinger
af samme prøver. Ved planslibsmålinger
ne måles kun hulrum mellem stentilsla
get, idet porøsiteter i sten sværtes sorte
før målingen i mikroskopet. Årsagen til
afvigelsen for danske prøver formodes at
ligge i, at åbne porøsiteter i Sten kun del
vis fyldes med bitumen, og derfor indgår
i de danske traditionelt beregnede hul
rum, hvor stenenes tilsyneladende masse-
fylde anvendes ved beregning (modsat
USA, hvor den effektive stendensitet
anvendes). Nye CEN-normer på vej for
modes at tage højde for dette, men indtil
disse slår igennem kan det anbefales at
passe på i den lave ende af hulrumsind
hold af hensyn til risiko for sporkøring.
Har man f.eks. et beregnet hulrumsind
hold på 1,5-2 volumenprocent er der risi
ko for, at 0,5-1 volumenprocent af dette
befinder sig i stenene og ikke mellem ste
nene, hvis de har en vandabsorption på
f.eks. 0,7 procent.

Figur 5: Fluorescensimprægneret plans
lib i UV-lvs, lodret gennem Ø 100 mm
asfaltborekerne med slidlag Øverst, efter
fulgt af GAB I og GAB II lag. Hul
rum/revner lyser op.

Figur 6. Fluorescensimprægneret plans
lib i UV-lys med 40 mm slidlag Øverst,
50 mm bærelag og Ca. 10 mm afefteifØl
gende bærelag. I slidlagers nederste del
bemærkes deformerede luftporer langs
sten.

Mere information
Efter SHRP-projektet er skrevet flere
artikler om emnet, vejteknisk Instituts
Notater 244 og 245, hvor også fluo
rescensmikroskopi af polymerbitu
men beskrives. Endvidere er produce
ret to videoer med tilhørende manua
ler, der detaljeret beskriver fremstil
ungen af hhv. tyndslib og planslib.
Yderligere information kan fås ved
henvendelse til Vejteknisk Institut i
Roskilde.
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NYT FRA VEJSEKTORENS LEVERANDØRER
Ny tromle til »ASFALTFQLKET

Phønix Vej AIS og Ove Arkil AIS har
som de første danske asfaitfirmaer taget
den nye avancerede Alexander vibrati
onstromle type DD 74 i brug.

Det er IR-ABG i Hamein, der står bag
udviklingen af den nye generation af
aliround tromler, udviklet specielt til
asfaltentreprenører, amter og større kom-

muner, med varierede anvendelsesom
råder inden for vejbygning og vejvedlige
holdelse.

Tromlerne udmærker sig bla. ved at
have to-delte valser med 4 separat drev,
elektronisk styret over 4 hydrauliske
motorer, hvilket sikre optimal trækkraft
gennem antislip-regulering under alle
forhold. Uovertruffen manøvrering med
2 styrearter og mulighed for krabbegang.
Og så er der integreret kantkomprirme
rings- og kantskæreagregat efter ønske.

Det ergonomiske, støj- og vibrations—
dæmpede førerhus, er konstrueret efter
en helt ny standard, med optimal betje
ningskomfort og fuldendt overblik og
automatik for alle funktioner. Tromle-
føreren har her et fuldstændigt frit udsyn,
også til alle valsekanter, idet førerhuset
(ROPS) på de nye ABG’er er udstyret
med hydraulisk sideforskydning til beg
ge sider.

Trykoverrislingssystemet består af 2
selvstændige vedligeholdelsesfrie syste
mer med intervalkontrol og 2 aftagelige
350 liter kunststofvandtanke.

Med en hastighed på 0-10,5 km/t,
2-frekvente vibratorer for henholdsvis
overflade eller dybdekomprimering, val
sediameter på 1200 mm og 2*45 kN een
trifugalkraft, opnås den foreskrevne
komprimeringsgrad med færrest mulige
overgange, ligesom den tilpassede am
plitude og vibrationsfrekvens sikre en
helt ensartet kvalitet og belægningsstruk
tur efter komprimering.

Privat- eller
skovveje

Trænger
vejen til

Alle former for vejmaterialer udlægges.
Vejen bliver som ny
ved hjælp af en nyudviklet vejmaskine.

• Kombineret
afretning og
påfyldning af

Prisen er absolut konkurrencedygtig

grus.

Sporfyldning

Nærmere oplysninger

DANPAC
Lynge/Kolding

Tlf.: 4218 9200/7550 5200
Fax: 4218 9220 / 7550 5250

Vorgod Vejservice
Engtoften 12

- 6920 Videbæk

Tlf. 97 1754 65. Fax. 97 17 58 10
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ArmCon på Interneftet

ArmCon er nu gået på Internettet, og kan
findes på følgende adresse:
http://inet.uni-c.dk/.--armconas

ArmCon er etableret på baggrund af
det tidligere Armco, som var på marke
det fra 1978.

Firmaet etablerer primært ståltunnel
rørsløsninger for passage under veje og
baner for vandløb, trafik og fodgængere.
Der er etableret mere end 1000 under
føringer større og mindre siden starten i
70’erne. Den største tunnel er placeret,
som vejtunnel ved Hobro under motor-

vejen med en længde på 100 meter og et
spænd på 10 meter.

Trådnetgabioner er også en del at fir
maets markedsgrundlag. Der er etableret
flere tusinde af disse som kystsikring og
bundsikring. I flere danske havne, bl .a.
er Helsingør havns bundsikring udført
med gabionmadrasser over et areal på ca,
6000 m2.

Det tidligere meget omtalte »lertæppe«
ved Storebælt er etableret ovenpå vore
leverede geotekstiler at typen SC 52/52.

Phønix Ska kflex® profilerede kant-
baner giver både visuel og akustisk
sikkerhed for traf kanterne.

Phønix Skakflex er en velafprøvet tør
moplast kombineret med avanceret

udlægningsteknik. Det giver en
løsning, der både kan ses og høres i
lang tid.

Vi rumler også gerne
på din vej.

GRATIS
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Dansk Vejtidsskrift.
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Funktionsbeskrivelse for indlæg
at asfaltdug

Af ingeniør Erik Ramberg Steen,

Metoden med indlæg af asfaltdug startede i USA i begyndelsen af 1970’erne, Efter få år
vandt metoden indpas i den almindelige vejvedligeholdelse, og fordelene herved er
generelt accepteret. I Europa begyndte metoden dog først at vinde indpas sidst i
i 980’erne. Artikelen beskriver hvilke funktioner indlæg at asfaltdug har, samt hvilke
problemer asfaltdugen løser i den almindelige vejvedligeholdelse.

Hvilke problemer skal afhjælpes?
Ved nyasfaltering af gamle beton- eller
asfaltbelægninger reflekterer eksister
ende revner og krakeleringer fra den
gamle belægningsoverflade som oftest
op igennem de nye lag asfalt. Disse sår
giver åbent spillerum for vandnedsivning
til de underliggende bærelag, hvilket er
begyndelsen til en fortsat nedbrydning af
den eksisterende belægning. Finpartikler
vil blive vasket ud og der vil ske sætnin
ger. Underliggende bærende sand- og
gruslag vil blive blødt op og en redukti

on af belægningens bæreevne er en
kendsgerning.

Hvad er asfaltdugens funktion?
Anvendelsen af asfaltdugen til at løse
ovennævnte problem går i sin enkelthed
ud på at udrulle en speciel forkompri
meret nålebundet asfaltdug på den gamle,
ofte revnede og krakelerede belægnings
overflade inden udlægning af ny asfalt
belægning. Under udførelsen mættes as
faltdugen med bitumen og virker derved
som et spændingsabsorberende, vandhe

skyttende membransysteni, der udover at
modvirke gennemslagsrevner samtidig
forhindrer overfladevand i at trænge ned
og opblQde de underliggende lag.

Et område, hvor asfaltdugen finder sta
dig større anvendelse, er i lufthavne. Ved
renovering af ældre betonarealer med
mange støbeskel er det ud over de almin
delige reflektionsrevner også følgeskader
fra vippende betonplader, der søges mod-
virket. Når partikler under betonplademe
bortvaskes, begynder de at »vippe« og en
begyndende nedbrydning af betonplademe

som pimpsten

ET AR p% FREdERikSbERg..

Ocj MANcE ANdRE STEdER

PANGRIP: Tæt og smidig som plostFolie

PANGRIP: Ru og i regnvejr kun dampvåd

PANGRIP: Lyddæmpende som fløjl

PANGRIP: Stærk som Hyperit

Rundforbivej 34 - 2950 Vedbæk
Tlf. 42 89 17 99 Fox 42 89 46 03

Internet: hftp://www.ponkas.dk

Nu udlagt mere end 500.000 m2

PANGAN3 PM5 30-01-1995, 16.57
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starter derefter fra hjørnerne. I disse tilfæl
de tjener asfaltdugen også som en beskyt
telse for materialetab, så understØtningen
af betonpiaderne kan holdes intakt.

Hvilke fordele opnås?
1. Forlænget levetid for den samlede

belægning.
2. Ingen opblødning eller udvaskning af

de underliggende bærelag.
3. Bevarelse af belægnings bæreevne

med deraf mindre sporkoring.
4. Færre gennemslagsrevner.
5. Langsigtede besparelser på op til 40%.

Hvorfor opnås disse fordele?
Hvis vi starter med at kikke på typiske
revnedannelser, kan vi dele disse op i 2
hovedkategorier; nemlig gennemslags
revner (hvortil indlæg af asfaltdug an
vendes), samt andre revnedannelser.

Fig. 1 og 2 viser tværsnit af typiske gen
nemslagsrevner. Fig. i viser det typiske
termisk fremkaldte træthedsbrud, hvor en
eksisterende revne, under et nyt asfaltlag,
bliver både smallere og bredere som følge
af termiske påvirkninger oppefra. Dette
medfører, at asfalten lige oven over den
eksisterende revne ikke kan holde sam
men. Den bliver »træt’x og en gennem-

slagsrevne er en realitet.
Som hovedregel kan asfaltdugen absor
bere de fleste termiske bevægelser.
Forskydnirigsspændingerne udjævnes i
den bitumenfyldte asfaltdug, og gennem
slagsrevnerne reduceres derfor stærkt.

Fig. 2. viser det typiske trafikalt frem
kaldte træthedsbrud, hvor det er selve
underbundens bevægelser, der er skyld i
gennemslagsrevnen. Igen ses det, hvordan
den ovenover liggende asfalt bevæges
frem og tilbage. Denne gang under påvirk
ning af overkørsler fra trafik. Asfalten kan
ikke blive ved med at holde sig intakt, den
bliver »træt< og revner.

Er de lodrette bevægelser ekstremt »sak
seagtige« (som ved vippende beton- pla
der), har asfaltdugen ikke den samme
mulighed for udligning af forskydnings
spændinger, som hvis de lodrette be
vægelser stammer fra krakelerede belæg
finger (hvor de enkelte delelementer mere
eller mindre følges ad). Ved sidstnævnte
problembelægninger kan asfaltdugens
vandbeskyttende membraneffekt på sigt
reducere vandindholdet i underbunden, så
at de »bløde« arealer stabiliseres, og der
ved giver et mere ensartet og mere bære-
dygtigt underlag.

Figur 3. viser revnedannelser begyn

dende fra overfladen. Hvis intet gøres, vil
de termiske revnedannelser med tiden
fortsætte ned igennem de underliggende
lag. Herved kan overfladevand trænge i-
gennem og opbløde underbunden - hvis
ikke, at der forud for udlægning af på
gældende asfaltbelægning i forvejen er
indlagt en asfaltdug, som kan beskytte
herimod på grund af membraneffekten. Så
selv om der ikke er tale om typiske gen
nemslagsrevner, kan asfaltdugen også be
skytte imod følgeskader af andre revnety
per.

Konklusion
Ved indbygning af asfaltdug opnås en
langvarig vandbeskyttelse af de under
liggende sand- og gruslag. Skadelig op
blødning undgås, og den opnåede bære-
evne bevares på et højt niveau samtidig
med, at der vil blive mindre tendens til s
porkøring.

Spændinger og bevægelser fra eventu
elle revner og krakeleringer i den eksiste
rende belægningsoverflade vil blive absor
beret i den bitumenmættede asfaltdug,
hvorved revnegennemslag vil blive redu
ceret.

Mindre sporkøring, færre gennemslags
revner og længere levetid for den samlede
belægning vil resultere i færre årlige vedli
geholdelsesudgifter, hvilket igen vil med
føre langsigtede økonomiske besparelser.
Afhængig af belægningskonstruktion, op
til 20-40%.

TYPISK REVNEDANNELSE

TERMISK EKSPANSION OG SAMMENTRÆKNING

Figur]. Termetiskfremkaldt træthedsbrud.

I TRAFIK BEVÆGELSER

4J 4 UNDERBUNDEN HAR FOR LIDT BÆREEVNE

+
Figur 2. Ti-afik fremkaldt træthedshrud.

TERMISK SAMMENTRÆKNING

\ TEMPERATURFALD GIVER STØRRE
_—

SAMMENTRÆKNING VED OVERFLADEN

Figur 3. Oveiflade begyndte revnedannelse,:

Figur 4. Maskinudrulning af Fibertex
AM2 Special på Flvvestation Karup
]993. Ovenpå asjåltdugen blev asfalte
ret med 90 kg/ni AB 12å.

Er din vel tungt belastet
skal der mere til en »almindeliq<

asfalt. Phønix har udviklet en rclke
løsninger, som øger asfaltens mod
standsdygtighed over For sporkøring,
statisk belastning og tilsvarende bela
stende situationer.

Bituflex®, Phønix Bitumen Stabilizer
(PBS) og Densipholt® er gode eksem
pler herpå.
Der er tungtvejende grunde til

Vi ved 9vad der er i veje9..

PHØNIX VEJ
A/ Pho,,

at
på
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Bæreevne forbedring med
Parliel Recycling Ulrik Hemmings

Undersøgelser viser, at forstærkningslag kan spares væk ved i stedet at foretage en
dybde-reparation, og dermed udnytte de materialer der, oprindeligt er indbygget i vejen.

I Greve kommune havde man i 1993 et
akut behov for at reparere Strøhusvej.
Vejen var revnet og krakeleret i de
karakteristiske »krokodille mØnstre« og
vejen manglede tydeligt bæreevne. I
kommunens tekniske forvaltning rekvi
rerede man Vejteknisk Institut for at få
foretaget målinger, der kunne klarlægge
vejens forstærkningsbehov og dermed
efterfølgende fremkomme med et løs
ningsforslag. Resultatet af de foretagne
målinger fremgår af tabel 1.

Af tabellen fremgår, at vejens for
stærkningsbehov ligger på mellem 180
kg/m2- 335 kg/m2 GAB, d.v.s. fra 8-15
cm. Dette svarer til 4660 tons GAB,
hvilket med en udlægningspris på kr.
550,- pr. ton giver en udgift for kommu
nen på kr. 2.563.000,00. Eller sagt på en
anden måde, hele kommunens budget til
asfaltopgaver på 200 km. vejnet placeres
på en strækning på ca. 3,5 km.

Da kommunen erfarede det astronomi
ske beløb, det ville koste at udlægge 10-
15 cm GAB på strækningen, besluttede
man sig for en anden løsning. I stedet for
at lægge de mange cm asfalt ovenpå den
eksisterende belægning, ville man i ste
det arbejde sig 8-10 cm. ned i belægnin
gen og dermed genbruge samtlige af de
eksisterende materialer. Endvidere kunne
man visuelt konstatere, at skaderne på
vejen hovedsageligt befandt sig i vejens
kanter, hvorimod vejens midte stort set
intet fejlede. Kommunen besluttede der
for, at foretage en Partiel Recycling af de
dårlige steder på vejen.

Metoden
Partiel Recycling er en reparationsmeto
de, hvor de eksisterende asfaltmaterialer
opvarmes på stedet og genbruges med
tilsætning af friske asfaltmarerialer, der
er tilpasset vejens tilstand og fremtidige
belastningsgrad.

Partiel Recycling udfører asfaltrepara
tioner i én arbejdsgang, der kan opdeles
således:

- Opvarmning af den eksisterende be
lægning

- Tilsætning afbindemiddel
- Opfræsning og blanding under tilsæt

ning af varmblandet asfaltmateriale
- Komprimering

Opvarmningen af den eksisterende
belægning foretages med infrarøde og
indirekte brændere, der opvarmer belæg
ningen ned til 10 cm dybde svarende til

Vejnavn Strækning Trafiktal Forstærknings- Forslag: Forslag:
behov Forstærkning Slidlag

km. (ÆlO) (mm.)

Strøhusvej 0 - 0,750 26,5 91 205 kg/m2 GAB 0 50 kglm2PA

Strøhusvej 0,750 - 1,450 53 80 180 kg/m2 GAB 0 50 kg/m2PA
110 kglm2 GAB 0

Strøhusvej 1,450-2,300 53 148 225 kg/m2 GAB II 50 kg/m2 PA

Strøhusvej 2,300-3,585 53 98 220 kg/m2 GAB 0 50 kg/m2 PA

Tabel 1.: Resultatet afførste måling,før Partiel Recvcling (Kilde: Vejteknisk Institut).

Styreif - polymermodificerede
bitumener

Styreif 13 - til varmblandet asfalt
- anvendes bla. for at

modvirke sporkøring

Styreif 103 - til OB og emulsioner

Styreif er gennemprøvede bindemidler,
der har vist deres værdi gennem mange
års anvendelse i Europa - og uden for.

I1 elf bitumen danmark aps
Industrivej 1, 6000 Kolding
Tlf. 75529544. Fax. 75502959
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Vejnavn Strækning Trafiktal Forstærknings- Forslag: Forslag:
behov Forstærkning Slidlag

km. (Æ10) (mm.)

Strøhusvej 0 - 0,750 28 82 185 kg/m2 GAB 0 50 kg/m2 PA

Strøhusvej 0,750 - 1,450 56 50 115 kg/m2GAB 0 50 kg/m2 PA

Strøhusvej 1,450-2,300 56 79 180 kgfm2 GAB 0 50 kg/m2 PA

Strøhusvej 2,300-3,585 56 76 170 kg/m2 GAB 0 50 kg’m2 PA

Tabel 2.: Resultatet af anden måling, efter Partiel Recycling (Kilde: Vejteknisk Insti
tut).

Ca. 225 kg/m2 blødgjort asfalt. Tern- tionstromle, der i bredden svarer til repa
peraturen på overfladen vil ligge på Ca. rationsbredden således at valsen kun
130-150°C afhængigt af vejrforhold og bearbejder den varme asfalt. Tromlen
årstid. Og i 10 cm. dybde vil ternperatu- har en gummihjulsvalse, som ælter
ren ligge på Ca. 60-80°C, hvilket netop materialerne samme og en glat stålvalse,
er nok til at gøre disse materialer be- som vibrerer belægningen i hele sin tyk
arbejdelige. Den tilførte varme vil dels kelse d.v.s ned til 10 cm, hvor materia
virke blødgørende på asfalten og dels leme er opvarmede og derfor bearbejde-
have en optørrende effekt, såfremt de lige.
underliggende lag skulle bestå af maca
dam eller stabiltgrus. Denne optørring Resultatet
kombineret med en behandling af de Da den Partiel Recycling var udført i
Øvre lag og vibrationstromling vil skabe 1994 udgjorde det reparerede areal 6600
en fornyet forkiling af stenmaterialerne m2 svarende til en udgift for kommunen
også i de underliggende lag, således at på kr. 476.000,-. D.v.s der i forhold til en
belægningen bliver tildelt en væsentlig løsning med GAB var en direkte bespa
forstærkning. relse på Ca. 2 million kroner.

Tilsætningen af bindemidlet sker direk- Ca. 2,5 år efter de første målinger fore
te ned i den opvarmede belægning, hvor tog Vejteknisk Institut i 1995 nye målin
det dels blødgør den gamle ophærdede ger på den pågældende vejstrækning og
bitumen og dels tilfører de klæbeforbed- kunne konstatere, at Partiel Recycling
rere som belægningen mangler. havde bidraget med en væsentlig for

Opfræsning og tilsætning af færdig- stærkning. Resultatet fremgår af tabel 2.
blandet asfaltmateriale sker i samme Som det fremgår af tabellen er for-
arbejdsgang, således at den eksisterende stærkningsbehovet faldet med op til
belægning med iblandet bindemiddel 47%. Dette svarer til en besparelse på
fræses op og blandes med friske asfalt- (4660-3249)r 1411 tons GAB, hvilket
materialer. Der fræses i en dybde svaren- med en udlægningspris på kr. 550,- pr.
de til slidlagstykkelsen, d.v.s i 2-3 cm tons giver en besparelse kr. 776.050,00.
eller ca. 50-70 kg/m2. Forstærkningsbehovet er dermed reduce

Komprimeringen foretages med vibra- ret med 30%.

Udlagte Besparelse m. Partiel Besparelse m. Partiel
GAB-belægninger Recycling Recycling

(ca. tons) (Ca. tons) (Ca. kr.)

1.600.000 480.000 264.000.000,-

Tabel 3.: Resultatet oveiført på landsplan, efter Partiel Recvcling (Kilde: AOV,
1994).

Overført på landsplan sættes tingene
yderligere i relief, som det fremgår af
tabel 3.

Af tabellen fremgår det at den danske
stat og dermed skatteborgerne kunne
opnå en besparelse på Ca. 264 mill. kr.
pr. år ved rigtig anvendelse af Partiel
Recycling.

GAB-belægninger kan spares væk
I mange kommuner er GAB-belægninger
på 10-20 cm tykkelse en urealistisk
løsning på bæreevnesvigt p.g.a. mang
lende økonomiske ressourcer. Med Par
tiel Recycling kan de ofte sparsomme
ressourcer strækkes længere, nr for
stærkningsbehovet reduceres med 30-
40% som følge af, at metoden forbedrer
vejens bæreevne i både macadam-, grus-
og asfaltbærelag.

Et stadigt stigende antal kommuner og
amter anvender Partiel Recycling forud
for udlægning af asfaltslidlag, således at
slidlaget udlægges på en forstærket
underbund. Dette betyder, at GAB-be
lægninger mange steder gøres over
flødige.

På længere sigt vil GAB-belægninger
udelukkende blive anvendt ved nyanlæg
af vejstrækninger. GAB-belægninger, der
udlægges ovenpå slidlag som et for
stærkningslag, vil blive overflødige fordi
de simpelthen er for kostbare og helt
unødvendige. Og fordi genbrug af den
eksisterende asfalt sparer enorme res
sourcer.

Vi sletter alle spor...
Phønix Euroseal® er det perfekte pro
dukt, når sporene efter de tunge last
biler skal fyldes op.

Med Phønix’ bitumenteknologi som
grundlag har Euroseal gennem adskil

Vi d hvad der er i vejen...

lige år løst bla. sporkøringsproblemer
på danske og finske veje.

Ring derfor til Phønix Vej, når
sporene skal slettes.

PHØNIX VEJ
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FRA DEN STORE VERDEN Ø
Miljørigtig asfaltanalyse
Mange laboratorier bruger ekstraktionsa
nalyse til bestemmelse af bitumenindhol
det i asfaltprover. Ved denne metode
fjernes bitumenen fra stenmaterialet ved
hjælp af et opløsningsmiddel. I U.S.A.
benyttes triklormethan. Triklormethan er
imidlertid et ozonnedbrydende stof, og
US. Environmental Protection Agency
har udstedt påbud om, at produktionen af
triklormethan skal ophøre.

The National Center for Asphalt
Technology (NCAT) har derfor udviklet
en ny metode, hvor bitumenindholdet i
asfaltprøver bestemmes ved bortbrænd

ing af bitumenen. Der er fremstillet et
apparat, som kan mâle bitumenindhold
automatisk på 30 til 40 minutter. Prøve-
materialet anbringes i en speciel gløde
ovn med indbygget vægt, hvor prøven
vejes kontinuerligt under forsøget. For-
brændingen sker ved en temperatur på
538° C (10000 F). Når prøvens masse er
blevet konstant, lyder et signal, hvorefter
bitumenindholdet skrives ud af en prin
ter. Et filter fjerner røgen fra ovnen.

En ringanalyse har vist, at der opnås
en meget nøjagtig bestemmelse af bitu
menindhold ved den nye metode, samt at

nye metodes præcision er bedre end den,
der opnås ved en traditionel ekstrak
tionsanalyse. Standardafvigelsen reduce
res med Ca. 75%.

Titel: Asphalt Content Test Offers
Improvement Over Solvents
Forfatter: Ikke angivet
Tidsskrift: TR News, No 180, Septem
ber-October 1995
Referent: Bent Thagesen, DTU

Emneord: U.S.A., asfalt, bitumen, labo
ratorieanalyse, miljøpåvirkning.

Kan man planlægge sig til god kollektiv trafik?
Byen Portiand i staten Origon er et sko
leeksempel i USA på succesfuld beva
ring og revitalisering af den indre by og
en større rolle til kollektiv trafik. En een-

trumomdannelse i 80’erne greb ind mod
forsluinning, motorgader og parkerings
anlæg, og gengav pladser og bygninger
attraktion og gjorde cityfunktionerne

levende. Hertil medvirkede grønne
anlæg og en ny light-rail linie. Særlig er
butiksfacaderne og arkitekturen nu
berømt blandt amerikanske byer med lig
nende ambitioner.

Som nyt reguleringsmiddel satte man
nye bygningers P-dækning så lavt som 1
plads pr. 100 m2 etageareal, og gav tilla
delse til høje bebyggelsesprocenter langs
kollektive trafiklinier. Særlige program
mer hjalp til at skabe et attraktivt fod
gængermiljø. Karreerne i centrum blev
gjort små, og der måtte højst være et vist
antal meter blind facade (tænk på Dan
marks Nationalbank). 40% af arbejdsrej
serne til indre by i Portland foregår i dag
med kollektiv trafik.

En væsentlig mangel i planlægningsar
bejdet fremhæves som trafikmodelappa
ratets traditionelle opbygning. Ingen
modeller er til rådighed som realistisk
afspejler sammenhængen arealanvendel
se, transportmønster og luftforurening,
således at planlæggerne kan se på alle
led i kæden. Modeller med flere sam
menhænge af denne type er nu under
opbygning i det såkaldte LUTRAQ-sam
arbejde - netop en forkortelse af de tre
begreber.

Titel: A tale of two cities
Forfatter: Keith A. Bartholomew
Tidsskrift: Transportation Nr.22, 1995
Referent: Jan Grubb Laursen, DTU

Stikord: USA, byplanlægning, transport-
mønster, luftforurening
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Billig forøgelse af asfaltbelægningers udmattelsesstyrke
Ved udlægning af asfaltbelægninger
lægges der megen vægt på en effektiv
komprimering. Komprimeringen har en
væsentlig indflydelse på den færdige
belægnings styrke og holdbarhed.

Komprimering af asfaltbelægninger
udføres normalt med stålvalsetromler
eventuelt efterfulgt af en gummihjul
stromle. Tunge stålvalsetromler har en
tendens til at frembringe hårfine tværrev
ner, såkaldte tromlerevner i asfalten. Det
er en almindelig antagelse, at gummi
hjulstromlen lukker disse revner og for
segler overfladen. I øvrigt anses trom
lerevner ofte for at være relativt
uskadelige, specielt hvis de er så fine, at
de ikke kan ses med det blotte øje.

Undersøgelser udført på Charleton
University i Canada har imidlertid vist,
at tromlerevner ikke elimineres af

gummihjulstromler, selv om revnerne
lukkes i overfladen. Undersøgelser har
endvidere vist, at asfaltbelægninger. der
er blevet kornprimeret med
stålvalsetromler, har mindre udmattelses
styrke på langs end på tværs af tromle-
retningen. Dette fortolkes som tegn på,
at asfalten er svækket af tromlerevner.

Man har derfor konstrueret en ny
tromle, der ikke skulle kunne frembringe
tromlerevner, se hosstående figur. Trom
len er opbygget af to stålvalser, som er
omgivet af et tykt gummibælte, som dan
ner en plan kontaktflade mod den under
liggende asfalt. Mellem de to store valser
er anbragt nogle mindre valser, som skal
sikre en ensformig trykfordeling på
kontaktfladen.

Udmattelsesforsøg på opborede asfalt
prøver har vist, at ved brug af den nye

tromletype kan asfaltens udmattelses
styrke øges med en faktor varierende fra
1,4 til 8,1.

Titel: Effect of Field Compaction Met
hod om Fatigue Life of Asphalt Pave
ments
Forfatter: Abd El Halim and Ralph
Haas
Publikation: Transportation Research
Record 1469, 1994
Referent: Bent Thagesen, IVTB, DTU

Emneord: Asfaltbelægning, komprime
ring, udmattelsesstyrke, tromlerevner

Længere levetid
af asfaltveje
I England tilstræbes traditionelt en total
levetid på 40 år for asfaltveje, idet
befæstelsen dimensioneres således, at
der skal udføres en planlagt strukturel
forstærkning efter 20 til 25 år. Trafi
kvolumenet er imidlertid vokset stærkt i
de senere år, og de forsinkelser, trafikan
terne påføres under vejarbejder, har fået
Øget indflydelse på de samfundsøkono
miske omkostninger af vejprojekter. For
tungt trafikerede veje betyder denne ud
vikling, at befæstelser, der kan holde i 40
år uden forstærkning, er blevet en sam
fundsøkonomisk attraktiv løsning.
Anlægsomkostningerne bliver højere,
men både vedligeholdelsesomkost
ningerne og brugeromkostningerne fal
der. Såfremt der i stedet for traditionelle
asfaittyper benyttes nye typer, som fx
“Dense Bitumen Macadam” med pen. 15
bitumen, vil forøgelsen i anlægs
udgifterne tilmed blive moderat.

Den engelske metode til dimensione
ring af vejbefæstelser er beskrevet i
Design Manual for Roads and Bridges

fra 1994. Et tillæg til denne manual er
under udarbejdelse, og i dette tillæg vil
der blive åbnet op for dimensionering af
asfaltbefæstelser med en strukturel leve
tid på 40 år.

Titel: Forty years on
Forfattere: Colin Loveday and David
Whiteoak
Tidsskrift: Highways, January/Febru
ary 1996
Referent: Bent Thagesen, DTU

Emneord: England, asfalt, dimensione
ring afbefæstelser, levetid.

Vi mærker på vejen
også så det både kan ses 09 høres.

Phønix trafikmarkering er prikken
over iet på enhver god vejbelægning.

Gode friktions- 09 reflektionsegen
skaber er en selvfølge, og går man til

Stikordsre9ister
1981 -95 po
diskette
Et komplet stikordsregister for alle
artikler i årene 1981-95 kan nu
købes på diskette i ASCII- og WP
format og EVY-format (kræver
ingen tekstbehandlingsprogram).
Stikordsregistret indekolder 3548
henvisninger på 1561 forskellige
stikord. Disketten koster 100.- og
kan bestilles hos Grafisk Design
Farsø -9863 11 33.

PHØNIX VEJ
kanten, er Phønix Skokflex® profile
rede kantbaner med sit akustiske sig
nal til bilisten et effektivt signal om »
hertil, men ikke længere «.

Vi ved hvad der er i vejen.
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De senere år har været præget af en ved
varende debat om, hvordan vi kan løse
opgaven med den tillægsbelastning, det
hævede maksimalt tilladelige dæk- og
akseltryk for lastbiler og især indførslen
af super-single dæk, giver på vejene.
Udviklingen imødegås bl.a. med an
vendelsen af mere skærverige belæg
finger, som eks. GAB S bærelag.

På bindemiddelsiden har Phønix Vej
sammen med en af de største europæiske
polymerleverandører udviklet modifice
ringsmidlet PBS. I dag anvendes PBS
hovedsagligt på stærkt trafikerede stræk
ninger, belægninger med tung kanalise
rende trafik samt pladser med vridende
og statisk belastning.

Hvad er PBS
PBS står for Phønix Bitumen Stabilizer.
Modificeringsmidlet er designet til at
stabilisere bitumen og dermed forstive
asfalten ved de høje temperaturer (40-
60°C), der kan opnås på belægningerne
en varm sommerdag. Eksempelvis kan
blødhedspunktet (K&R) på bitumen B60
(52°C) dermed overskrides.

Tilsætningen af PBS til asfaltblandin
gen ændrer de karakteristiske data for
bindemidlet som vist i figur 2.

Blødhedspunktet (K&R) stiger, der
med bliver belægningen stivere og mere
deformationsstabil i brugsområdet. Pene
trationen falder svagt og kuldeegen
skaberne (brudpunkt FRAASS) påvirkes
næsten ikke.

Det normale billede af »modificering
data« ved f.eks. SBS-modificering giver
anledning til en forhøjet viskositet i
udlægningsfasen. Viskositeten er et
udtryk for modstand mod bevægelse - jo
højere værdier - jo mere sejtflydende.
PBS vender billedet - er mere letflyden
de ved højere temperaturer og dermed
bedre komprimerbar. Figur 3 viser i prin
cippet for forløbet.

Asfaltmaterialet er mere letflydende
ved udlægningstemperaturen, hvorefter
den ved de Ca. 90°C »låser«, hvorfor

PBS - Phønix Bitumen
StabiHzer

Af Afdelingsleder
Bjørn B. Lauritzen,

Phønix Vej

I Dansk Vejtidsskrift, maj 1994 præsenterede Produktchef Ole Grann Andersson, Phønix Vej,
PBS som et nyt attraktivt modificeringsmiddel mod sporkøring. I dag efter knap 3 års
erfaring i anvendelsen at PBS anser vi produktet som problemknuser, hvor løsningen
tidligere var problematisk. Den praktiske side at sagen har bekræftet teorien.

Figur]. Levantkajen. Frihavnen, Kbh. Havn, aug.

Bindemiddel B60 B60 B85 B85
Test + PBS + PBS

Blødhedspunkt - K&R (DC) 51 > 85 47 > 80

Penetratjori (1/10 mm) 55 45 85 65

Viskositet (150°C,mPas) 285 200 220 170

Penetrationsindex P1 - 0.7 + 5.0 - 0.6 + 5.0

Brudpunkt Fraaø (°C) -12 -11 -15 -13

Figur 2. Effekten pd bitumen ved tilsætning af 3% PBS.

Bitumen
hårdhed

rz4
.cu
:i:

E b- Temp
-30 0 30 60 90 120 150 18 (C)

Vinter Sommer Udlægning I Blanding

PBS

Figur 3. Principdiagram, viskositetsforlØbfor B85 med/uden PBS modficering1.
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yderligere komprimering ikke er mulig.
Den forøgede bearbejdelighed under

produktion/udlægning giver en større
sikkerhed for et godt og ensartet kompri
meringsresultat.

Sporkøringsforsøgene udført på værk-
blandede materialer bekræfter billedet.
Se figur 5-7.

Figur 5 og 6 er præsenteret tidligere1,
hvor figur 7 er en PBS-modificeret GAB
S T 16. Alle tre prøvelegemer er lavet på
værkblandede materialer og sporkøring
stestet (AOV/Hamborg-metoden, 20.000
overkØrsler, 50°C). Prøverne taler for sig
selv.

I figur 4 er angivet effekten på forskel
lige asfalttyper

Udmattelsesforsøg
Udmattelsesforsøg af et standard slidlag Figur 4. SporkØringstests på forskellige asfalttvper med og uden PBS.
AB 8t med B60 og B85 hhv, med og uden
PBS i en 3 punkts bøjeprøvemaskine viser,
at modificeringen ikke ændrer bindemidlets
stivhed ved lave temperaturer. Der er ingen
forringelse af udmattelsesegenskaberne,
forsøgene indikerer, at den PBS modicere
de asfalt kan udsættes for op til 50% flere
belastninger, inden der opstår brud.

Erfaringer
Ud fra samtlige forsøg på laboratoriet,
samt erfaringerne fra de hidtil udførte
entrepriser, kan det nu konkluderes, at
PBS kan anvendes til at imødegå de
deformationsproblemer vore kunder og vi
tidligere havde vanskeligt ved at løse.

Der er de sidste 3 år arbejdet med at få
erfaringer ved anvendelsen af PBS, samt
at afdække muligheder og begrænsnin
ger. Samtlige entrepriser udført med PBS
registreres og bliver løbende vurderet.

Der er i det følgende vist eksempler på
forskellige anvendelsesmuligheder.

Levantkajen - Frihavnen
Kpbenhavns Havn

Området er lagringssted for skibscon
tainere. Der er kraftig trafik af meget
tunge læssekraner, der betjener skibene
med af- og pålæsningen. Trafikbelastnin
gen er meget tung og vridende, specielt
når der vendes og bremses. Der er en
stor punktbelastning fra de i 3-4 lag sta
blede containerne.
Området er udført i august 1994. Der er

Stop tågesnakken!
Phønix drænasfalt er et godt middel mod
opsprøjt og ugennemsigtig vandtåge fra
trafikken i vådt føre.

Overfladevandet ledes ganske enkelt
gennem asfaltens åbne struktur til grøft

10
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4,

2

Sporkøringstest
20.000 overkørsler, 50C

1
1EmedPBS

UdenPBS

LEzI .

GABST16 SMA12
Asfaittype

GAB I
0

AB 81

Figur 5. Prøveplade efter endt sporkøringstest, GAB I m.PBS’.

Figur 6. Proveplade efter endt sporkøringstest, GAB I m.B85’.

PHØNIX VEJ
eller afløb. Blot for en sikkerheds skyld. A/SnCntrr,

Og at trafikken tilmed støjer mindre på
en Phønix drænasfalt er vel ikke ligefrem
nogen ulempe

Vi ved hvad der er i vejen...
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udlagt Ca. 800 m2 PBS-modificeret SMA
11 på eksisterende asfaltunderlag.

Belægningen er vurderet løbende gen
nem de 2 sidste år. Der er stedvis gum
mimærker fra vridende hjul, men det har
ikke resulteret i rivninger eller stentab.
Slidlaget er tæt, og der er kun enkelte
mindre trykmærker fra container »hjør
ner<.

Broer
Der er udført PBS-belægninger på flere
broer. Det er anvendt til både belæg

ningsudskiftninger, rampetilslutninger og
reparationer.

Blandt andet er tilkørselsrampen ved
Vildsund-broens Øst-ende udfØrt med
PBS-modificeret asfalt.

I den praktiske udførsel er den for
bedrede bearbejdelighed en klar fordel.

På især de små broer er de dyre poly
merløsninger ikke realistiske. Ved brug
af PBS i ABM-bærelag og i slidlag kan
der opnås et prisniveau, der er realistisk
for den type opgaver.

Rundkørsel Esbjerg-Kolding
Rundkørslen har tung og vridende trafik.
Som sikkerhed mod sporkøring er
bærelaget udført med PBS-modificeret
GAB S T 16. Overfladen ved udlægnin
gen var tæt og ensartet. I tilslutningeme
blev der udført en del håndarbejde med
tilfredsstillende resultat. Der er efter
følgende udlagt SMA 11 som slidlag.

Pladsbelægninger
Det er oplagt at anvende produktet til
pladsbelægninger. Den hidtil største
entreprise er udført på Genbrugspladsen
»Grøften» på Amager. Arbejdet blev
udfØrt i slutningen af ‘95, hvor der blev
udlagt 70.000 m2 PBS-modificeret GAB
S T 16. Kornkurven er modificeret, så
overfladen fremstår »tæt«, hvorved en
påføring af et egentligt slidlag kunne
undgås.

Løsningen blev valgt i konkurrence
med SF-sten. Konkret betyder det, at der
i dag findes en konkurrencedygtig asfalt
løsning til pladser med stor belastning,
hvor der i dag bruges SF-sten olign.

Vejkryds
Der er udført entrepriser i en række
stærkt trafikerede vejkryds. Blandt andet
på østhavnsvej, Århus, hvor trafikken er
meget tung og kanaliseret. Tidligere har
der været stadige problemer med kraftig
sporkøring i krydset ved Tuborg Havn i
København, problemerne er nu løst med
PBS-modificeret asfalt.

TW,

Figur 7. PrØveplade efter endt sporkØringstest, GAB S T 16 ni.PBS.

1993 1994 1995

Antal entrepriser (stk) i 11 23

Asfalt (m2) 100 29.200 155.000

Gnst.entreprisestørrelse (m2) 100 2.650 6.740

Figur 8. Udførte m2 med PBS-modificeret asfalt.

Udførte entrepriser

Anvendelsesområder
Produktet kan anvendes i bærelag (GAB)
og tætte slidlag på strækninger med stor
trafikpåvirkning som for eksempel
- Vejkryds
- Buslommer

Figur JO. RundkØrsel, Esbjerg-Kolding,
april 1995.Figur 9. Eks. bro, nov. 1994.
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- RundkØrsler
- Pladser med statisk belastning
- Brobelægninger
- Strækninger med tung og intensiv

trafik
- GAB S med ÅDT>lO.000

Tilsætningsmængde og -form
De forbedrede egenskaber opnås ved til
sætning af Ca. 3% PBS til standard
bitumen.

PBS adskiller sig markant fra andre
modificeringsmidler ved, at det tilsættes
på fabrikken direkte under asfaltproduk
tionen.

Iblandingen foregår ved normal
blandetemperatur.

PBS - fordele og begrænsninger
Kort opsummeret giver det følgende;

Fordele
- øget sporkøringsmodstand (bedre

deformationsmodstand)
- Effektiv mod statisk belastning
- Lettere at indbygge
- Større komprimeringssikkerhed
- Bedre vedhæftning’
- Økonomisk attraktiv

Begrænsninger
- Bor ikke anvendes til lagtykkelser
<60 kg/m

- Tilforer ikke forøgede elastiske
egenskaber

En af de helt klare fordele ligger i den
lette tilsætnigsform. Det er med en ube
tydelig meromkostning muligt at udføre
små arbejder på specielt belastede områ
der.

Udføres der eksempelvis en strækning,
der indeholder et stærkt trafikeret kryds
eller rundkçirsel. er det produktionsmæs
sigt let at modificere den asfalt, der
udlægges netop her.

PBS er på ingen måde skadeligt for mil
jøet.

Konklusion
PBS-egenskaberne som middel mod
sporkøring er fuldt dokumenterede. Den
øgede indbygningssikkerhed giver især
for de skærverige belægninger, som
GAB S og SMA, begrundet formodning
om en forlænget levetid.

Der er en række områder, hvor brugen
af PBS er oplagt. At det samtidigt er et
meget billigt modificeringsprodukt, gør
det ikke mindre interessant.

Artikel”, produktblade, sikkerhedsda
tablade og referenceliste kan rekvireres
ved Phønix Vej.

Kildehenvisning
(1) Produktchef Ole Grann Andersson;

PBS - nyt, attraktivt modificerings
middel mod sporkØring, Dansk Vej-
tidsskrift, maj 1994.

LYNGE TLF; 42 189200 - KOLDING TLF. 75 507750

• . . når man lige så godt kunne have fået
en overfladebehandling i Phønix kvalitet
fra starten,

PBS modificeret asfalt
fordelt på type

GAB S - 72,8%

GAB 1-0.9%
GAB 0-3.2%
ABå - 1.0%

ABt - 6.4%

_—SMA - 15.7%

Figur 1]. PBS-modificeret asfalt fordelt på type:

STÅLTU NN ELRØR
Varmtorzinkede ståltunnelror til underføring at

veje, vandløb, gang- og cykelstior. Til service- og
Iransportgange, viadukter, regnvandsledninger,

torstærkning at gamle broer mv.

9q99qQ
QççÇ
24 Iværprotiler - Indtil 12 m spændvidde- Rekvirer katalog

FAIW

Man skal ikke kaste med sten
PHØNIX VEJ

Kontakt Phønix Ve1. Vi lader bade begge -—

ben og OB-stenene blive på lorden.

Vi ved hvad der er i velen...
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Fremtidens lyssignaler
- ny teknik i nyt design

Af Nicolai Sørensen,
Harrit & Sørensen Design l/S og

Leon Øxenhave, Kemp & Lauritzen A/S

Industrielle designere kan med fordel tages med på råd, når der skal indføres nye
teknologier i gamle kendte produkter.

Ny teknik
Efter 15 år ser det nu ud til at lys
diodefabrikanteme har udviklet frem
stillingsmetoder, hvor både lysstyrke og
lysets spredningsvinkel gør dem til et
reelt alternativ til traditionelle lyskilder.

Disse erfaringer har Kemp & Laurit
zen AIS fået i forbindelse med frem
stilling og levering af et stort antal dyna
miske henvisningstavler. I Danmarks
første parkeringssØgesystem blev der an
vendt lyslederteknik i forbindelse med
traditionelle glødetrådslamper.

Store driftskonti og vedligeholdelses
omkostninger især ved udskiftning af lys-
kilder var årsagen til at Kolding kommune
besluttede at anvende lysdioder i anden
etape af deres P-søge projekt. En beslut
ning der har medført store besparelser på
drift- og vedligeholdelseskontoer.

Industrielle designere
I forbindelse med overgangen fra at anven
de fiberoptik med traditionelle lyskilder til
anvendelse af lysdioder i de dynamiske
skilte blev pladskravene reduceret.

For at udnytte dette nye parameter hav
de Kemp & Lauritzen A/S tilknyttet en
industriel designer, der i samarbejde med
flere stadsarkitekter med succes har form-
givet et teknisk godt og visuelt pænt skilt
der falder naturligt ind i gadebilledet.

Kulturby 96
Op til kulturby 96 blev Kemp & Laur
itzen A/S fra flere sider anmodet om at
medvirke til at gøre signalanlæg enlde,
pænere og mere harmoniske, blandt
andet ved deltagelse i projektet »smuk
kere gadesignalanlæg« i samarbejde med
vejdirektoratet.

Sideløbende med dette arbejde har vi i
fællesskab med firmaet Harrit & Søren
sen Design l/S og Hewlett Packard givet
vores bud på et nyt signalarmatur, hvor
vi forener den nyeste lysdiodeteknik med
et godt funktionelt design.

Traditionelle signaler
Det traditionelle signalarmatur for gade-
trafik afspejler sin funktion og den tek-

VIDAV
IJanskArita-t/rnA/S

Vi arbejder for forøget sikkerhed
og reduceret trafikstøj

• Autoværn i beton og stål
• Brorækværk
1•Stojskærme /i_->

r
Rekvirer brochurer eller
uforbindende konsulentbesøg

Tietgensvej 12 8600 Silkeborg . Tlf. 86 82 29 00 Fax 86 82 29 50

1
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nik som de tidligere blev fremstillet ved.
Lyset styres via en reflektor ud gennem
et fan’efilter (rødt, gult og grøn ). For at
undgå genskin udstyres armaturet med
en afskærmning og et såkaldt antifan
tomfilter. Designet er logisk, nærmest
simpelt, med brutale tekniske løsninger.

Lysdioder fra HP
Lysdiode teknikken, med alle de tekni
ske fordele vi forventer de kommer til at
tilføre lyssignaler, ændrer fuldstændig på
designparameterne. Dette giver designe
ren mange flere frihedsgrader og helt
nye udfordringer.

Lyskilden er nu et helt fladt emne. Der

er minimal vedligeholdelse pga. lysdio
dens meget lange levetid, hvilket igen
betyder at man ikke nødvendigvis skal
have let adgang til lyskilden. Lyskilden
afgiver næsten ingen varme og udefra
kommende lys skal ikke afskærmes, for
blot at nævne nogle væsentlige forhold.

Et veldesignet armatur der benytter
lysdiode-teknik vil naturligvis være fuld
kommen forandret i forhold til dem vi
kender i dag.

Firkantede lysåbninger
Som en naturlig følge af at der ikke er
behov for afskærmning og at diode
teknikken ikke dikterer en given form af

lysåbningerne, har vi valgt at eksperi
mentere med rektangulære lysåbninger.
Dette gør at lysåbningerne bliver så store
som muligt i forhold til armaturets af
grænsning. Alle dioder er monteret på
samme print for at udnytte varmeaf
givelsen så godt som muligt. Dette giver
også minimal afstand mellem signalfar
verne og optimerer lysåbningsarealet.
Designet gør, at der ikke er store udgifter
eller funktionelle problemer forbundet
ved, at fordoble det røde signal, og der
for bliver de første modeller født med
dobbeltrød.

En forsøgsrække skulle gerne doku
mentere en forbedret signalvirkning ved
de rektangulære lysåbninger og dobbelt-
rødt.

Nyt design
Formgivningen af selve armaturet tager
sit udgangspunkt i hvordan eksisterende
signalarmaturer ophænges. Ofte hænger
armaturer i »klynger« og signalerer i
mange retninger. Samtidig har vi Ønsket
at kunne anvende de nye lanterner i både
nye som i gamle signalanlæg. Vi har de
signet signalarmaturerne som aflange
rene former, der kan stå disciplineret i
forhold til hinanden. Armaturerne kan
placeres direkte på masten og adderes til
hinanden.

Det let buede frontglas er mørkfarvet
og vil ikke reflektere udefra kommende
lys. Glasset er forsynet med et filter der
kun tillader lys i de tre bølgelængder
dioderne udsender, at passere. Alle kab
ler løber skjult og alle monteringsskruer
placeres så anonymt som muligt. For at
sikre lang holdbarhed over for ydre på
virkninger og vejrlig, er armaturerne ud
ført i overfladebehandlet letmetal.

Vi har designet produktet således at
det udviser autoritet og elegance.

Nu er det lige før bøgen springer ud.

Hos Phønix Vej er vi sprunget ud
med en vifte af gode løsninger til
de danske veje.

Så har din vej brug for mere
end en venlig tanke, så ring til
vejspecialisterne fra Phønix

På grund af diode-teknikken kan afskærmning undgåes.

Nærmere oplysning
Kemp & Lauritzen AIS

Roskildevej 12
2620 Albertslund

Tlf.: 43 66 88 88 . Fax.: 43 66 88 99

Harrit & Sørensen Design lIS
Tlf.: 45 41 41 91 . Fax.: 45 41 91 93

Kom maj du søde milde
PHØNIX VEJ
AIS Pbn Controctcrs

Vi ed nvad der er i velen...
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Smukke veje
- smukke støjskærme

DEBAT

Af arkitekt
Claus Nielsen,
Akustik & Lyd

I 1994 formulerede Vejdirektoratet i
Danmark en strategi for »smukke veje«.
Ideen var overordnet en gang for alle at
få fastlagt, at vejanlæg er et indgreb i
naturen og det klassiske bybillede, og
derfor bør udføres og ombygges med
æstetisk respekt for omgivelserne.

Det er ikke svært at se, hvad der let
kan ske hvis en sådan æstetisk politik
mangler. Et hårrejsende eksempel er ind
faldsvejene til armerikanske byer og
mindre hovedveje (de store motorveje er
undtagelsen). der i den grad bærer præg
af manglende overordnet æstetisk og
arkitektonisk koordinering.

Det syn man ofte ser ved at køre igen
nem en mindre forstad er følgende:
Uhæmmet brug af dominerende rekla
meskiltning, store sorte og tykke el-kab

ler der hænger mellem primitive lygte-
pæle - sammenspundet i et edderkoppe
lignende ledningsnet, ingen tradition vej-
tilplantning, butikker/boliger/industrier i
skøn blanding, støjskærme (de få steder
de findes) i form af lodrette præfabrike
rede betonelementer - der i øvrigt bliver
dekoreret af ivrige graffitimalere mindre
end et døgn efter montagen.

I de år hvor støj skærme for første gang
skød op i Danmark, var der nærmest
amerikanske tilstande. Det handlede om
at skærme for stojen for færrest mulige
penge, og resultatet var også derefter.

Grå bølgede eternit skærme skruet fast
på en trækonstruktion, var det første
visuelle udtryk for, at vejmyndighederne
var klar over at støjen eksisterede og var
et problem. Disse skærme accepteres sta

dig i dag, omend æstetikken træder mere
og mere i forgrunden.

Der er delte meninger blandt vejfolk
og arkitekter om, hvad der er forsiden og
bagsiden af en støjskærm, eller sagt på
en anden måde: Skal bilisterne der pas
serer en støjskærm på få sekunder se på
noget smukt, eller skal de beboere, der
har skærmen som fast baghavekonstruk
tion, nyde den smukke væg?

Svaret er selvfølgelig at en skærm har
to sider - en for og en bag - men en for
nuftigt æstetisk udtryk på begge sider.

Et andet af tidens amtaleemner hvor
meningerne brydes er begrebet »grønne<
støj skærme.

Er det en skærm, der er malet grøn? -

Er det en skærm der vokser grønne plan
ter i eller opad? - Eller er det en gennem-

Behovet for etablering af støjskærme vokser støt overalt i Danmark, i takt
med den stigende trafik. De miljø mæssige krav til både støj og æstetik
skærpes. Kvalitet, omhyggelighed og mange års erfaringer, bidrager til de
optimalt bedste resultater, langt ud i fremtiden.
Eksempler fra nogle af AL-WICOTEC’s mange montager:
1 Opført med bølgeeternit mod kørebane, og træbeklædning mod cykel-
og gangsti.

2 Nyligt opført ved motorvej for Vejdirektoratet, med oppresset og galva
niseret stålplade, monteret på stålprofiler. For- og bagside er yderligere
påsat espalier at stål og træ, for den kommende beplantning.

3 Skærmen er i 12 mm hærdet glasplade, monteret på stålseptre.

AL-WICOTEC A/s

i
, AW

f{)I

Vejdirekt0rat

- .---.

Vestervej i —2630 Taastrup — Tlf. 43 99 42 29— Fax 42 52 85 61
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sigtig skærm, hvor grønne bevoksninger stålet til sin tid kan omsmeltes, i mod- løsninger, der forstår at kombinere god
kan ses igennem skærmen? En fjerde sætning til træet, der vil blive betragtet økonomi. akustisk effektivitet samt en
udlægning er at en grøn skærm er lavet som miljøfarligt affald. smuk arkitektur, der kan indpasses i de
af »natur-materialer« som f.eks. træ? Debatten om begrebet smukke støj- forskellige vejrum, vil blive fremtidens

Retorikken er krydret, men virkelighe- skærme vil fortsætte med lige så mange støjskærm.
den er ofte mere jordnær. For eksempel forskellige holdninger, som der er arki
er en stålskærm mere »økologiskx end tekter og vejfolk.
en træskærm, der er trykimprægneret, da Sikkert er det dog at de støjskærms

Støjskærme med
indbyggede soiceller

NYT FRA VEJSEKTORENS LEVERANDØRER

Støjskærme med indbyggede soiceller,
der skal producere almindelig forbrugs
strøm, lyder som en fremtidsvision eller i
hvert tilfald, som et projekt der hører
hjemme i lande med mange solskinsti
mer.

På trods heraf er Vejdirektoratet,
NESA, Solel (Danmarks eneste produ
cent af solceller), Teknologisk Institut og
Akustik & Lyd gået sammen om projek
tet, der omfatter et 35 Kw anlæg opsat på
en 500 m lang støjskærm i Fløng. 15 km
fra København.

Det er ikke første gang i verdenshisto
rien, at der bliver monteret solceller på
en støjskærm, idet der i Schweiz blev
bygget en traditionel støjskærm i 1989,
hvor der efterfølgende blev monteret sol-
celle-elementer.

Det er imidlertid en nyhed at soiceller
ne er integreret i selve skærmen - en
AWLA 36 fra Akustik & Lyd (AWLA 36
er den eneste støjskærm i verden, der
både er gennemsigtig og lydabsorberen
de - samtidig).

Tanken bag projektet er at forske i nye
lovende energikilder, i dette tilfælde
solenergi.

Det forventes, at prisen på solceller i
løbet af nogle år bliver så lav, at solener
gi vil være på linie med andre billige
alternative energikilder, f.eks. vindkraft.

Netop en tidlig satsning på vindmølle-
teknologi, har givet Danmark en klar

førerposition på verdenspian, så selv om
et 35 Kw solcelle-kraftværk ikke giver
mere elektricitet end hvad 6-7 parcelhuse
bruger på årsplan, så kan projektet blive
startskuddet til endnu en eksportsucces.

Der er allerede stor forhåndsinteresse
fra en række lande i hele verden, hvor
solen står højere på himlen og hvor
decentral el-produktion har større me
ning end i Danmark.

Selve støjskærmen er blevet opført og
det forventes, at soicelleme vil blive
monteret hen over sommeren, således at
el-produktionen kan begynde i august!
september 1996.

Slaget er begyndt og vinderne er naturen
og os alle sammen.

Vi fræser deruda’ •1I

med løsning af alle former for
fræseopgaver asfalt og beton.
Tilslutningsfræsning. Basinfræsning.
Dybdefrcesning. Friktionsfræsning.
For nu blot at nævne nogle.

At arkitekt
Claus Nielsen,
Akustik & Lyd

.‘‘;•.. .t• )./,

\ /1

PHØNIX VEJ
Husk: Den rette fræsnina skaber -

grundlaget for den holcl6are
reparation. Så lad bare os komme
fræsende.

Vi ved hvad der er veierr..
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Redaktionen påtager sig intet ansvar for
fejl, flytninger og aflysninger.

APRIL 1996
17.: Asfaltdag. Herning.
17.-19.: Road Weather Conference.
Birmingham.
22.-24.: Udbud af driftsopgaver i praksis.
VEJ-EU, Middelfart.
23.-25.: Trafiicteknik. VEJ-EU, Middelfart.
23.-25.: Støj og luftforurening.
VEJ-EU, Middelfart.
25.-26.: Udvikling af amts/kommuners
driftsorg. VEJ-EU, Korsør.
28.-30.: Visibility and Driver Bahavior.
Iowa.
29.-i. maj: Kontrolundersøgelser, jord
og grus. VEJ-EU, Roskilde.

MAJ 1996
6.: Slaget om og på Kattegat.
V&B. København.
6.-7.: CarFree Cities’ Conference.
København
7.-8.: Vejbelægningers eftersyn og
reparation. VEJ-EU. Korsør.
7.-8.: Anlægsarbejde. VEJ-EU, Sæby.
7.-lO.: Euroasphalt & Eurobitumen
Congres, Strassbourg.
13.-i5.: Vurdering af virkninger på
miljøet. VEJ-EU, Skanderborg.
14.-15.: Rundkørsler. VEJ-EU. Hillerød.
15.-i6.: Road Construction Industry.
Kielce, Polen.
16.-iX.: Durable and Safe Road
Pavements. Kielce, Polen.
19.-2i.: AVF-årsmøde. København.
2i.-22.: Offentlige vejes administration.
VEJ-EU, Skanderborg.
21.-22.: Public Transport Electronic
Systems. London.
21.-23.: Systematisk ulykkesbekæmpelse.
VEJ-EU, Middelfart.
22.: Evaluering og foreløbige erfaringer
med bygennemkørsler.
V&B. Salten, Them.

22.-23.: Challenges and Prospects of
Intelligent Transport Systems. Paris.
22.-25.: Traffic and Transport Psychology.
Valencia.
27.-28.: The Use of Recycled Materials
in Engineering Construction. Sydney.
28.-30.: JordartsbedØmmelse i marken.
VEJ-EU. Vejen.
29.-31.: Rehabilitation of Roads and
Motorwas. Budapest.

JUNI 1996
2.-7.: Vehicle - Infrastructure Interaction IV
San Diego, Californien.
3.-6.: Road and Vehivle Safety. Firenze.
4.-6.: Via Nordica. NVFs XVII kongres.
Bergen.
6.: Asfaltbelægninger.
V&B. Viborg.
13.-15.: Global Safety. Bled, Slovenia.
23.-27.: Pave Israel. Fifth International
Conference on Concrete Block Paving.
Tel Aviv.

JULI 1996
13.-18.: High Strength Concrete
Kona, Hawaii.

AUGUST 1996
August 1996. Transportation Develop
ment in Asia. Colombo, Sri Lanka.

19.-20.: Trafikdage på AUC. Aalborg.
19.-23.: Alkali-Aggregate Reaction in
Concrete. Melboume.

SEPTEMBER 1996
2.-6.: The 24th European Transport
Forum. London.
9.-li.: Road Safety in Europe.
Birmingham.
19.-20.: Transport Telematics. Tolling
and Information Systems. London.
29.:-4. okt.: Contract Maintenance. IRF
Executive Conference. Washington, D. C.
26.-27.: Smukke Veje. Nordisk seminar.
København.

OKTOBER 1996
7.-9.: Projektering af gader, veje og stier.
VEJ-EU, Middelfart.
X.-9.:Vintertjeneste. VEJ-EU, Skanderborg.
9.-lO.: Sikker cykeltrafik
VEJ-EU, Svendborg.
13.-19.: Traffic Congestion Management.
Washington, D. C.
14.-16.: Materials for Road Pavements.
Ancona, Italien.
14.-18.: Intelligent Transportation:
Realizing the Future. Orlando, Florida.
i6.-19.: Citytrans/Intertraffic China ‘96.
Beijing.
27.: Road Management, IRF.
Phoenix, Arizona.

Kalenderen

Yderligere oplysninger:
VEJ-EU: 46 30 01 00
V&B: DIF 33 15 65 65

Vejsektorens Fagbibliotek
Vejdirektoratet: 46 30 01 34

Miljø og økonomi i hojscede

Asfalt-
ambulance
- en nøiisoierer, mi ø- og
arbejasvenhg asfa i
cortairer, scn er
konstruer& så den også
kan bruges på mindre
lod vogne.
RmindhcId 1,2 m2

Af læssetragt
- en nytænkning hvad angår båndudlagt asfalt fra last
biler. Har isolerede sider, som holder asfalten varm.

RJU[MA ][ndhu[sÉ]r A/S
Nåbyve 10 . Nåby. 4160 HerufmagIe
Tef. 53 75 70 11. Fax. 53 75 0324
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ArmCon AIS
Neptunve 4, 7430 Ikasi 97250300
Telefax 972509 40
Geornenbran, Geotekstil

Armefa AIS
Nordlandsvej 70,
824oRisskvv 86214044
Telefax 8621 0285

Bjergskov Asfaltværk
Flensborg Landevej I, Segdrd,
6200 Aabenraa 74687720
Telefax 74608305
Administration 74687726

Brifa Maling AIS
Prins Jorgens Allé 8-lO,
4760 Vordingborg 53770972
Teletax 55340072

P. Brøste AIS
Mellebugtoej 1 7000 Fredericia 7552 1866
Teletao 75511756
Lundtoftegbrdsvej 95, 2800 Lyngby. 459333 33
Telefax 45531334

Colas Danmark AIS
Kongevejen 153,
2830 Virum 45031100
Teletax 45030612
Asfalirnaterialer’ Colas Mio, Revnemastik H2.

DANPAC
Vassiogerodvej 89-91,
3540 Lyvge 42189200
Platinvej 61, 6000 Kolding 75507750
Telelao 42159220

Dansk Auto-Værn AIS
Tletgeosvej 12,
8600 Sfkeborg 68822900
Teletao 86822950

Dansk Salt AIS
Hadsundvej 17. Postboks 103
9550 Mariager 966876 88
Telefax 86687690

Dansk Stobeastalt AIS
Navervænget 9
4000 Rosk,lde 46756111
Teletox 467563 87
Stobeasfalt, Thsrma Joinr

Dynatest
Krogholmgårdsvej 4A,
2850 Vedbæk 42690211
Telefon 42 8922 57

Epoke Trading AIS
Vejeovej 60, Askov,
6600 Velen 75360700
Telefon 75 3630 67
Spredere, rabatklippere, fejemask;ner m.m

FM Maskiner ApS
Gesten kirkevel 6
6621 Gesten 75557022
Teletax 75 0575 00
Olelto astaltcvnta,r,ere, græsidippare

Forzaf lex AIS
Stæremosegårdsve; 30
52300denseM 66155929
Telefax 66157248

Gade Ebbesen AIS
Srærmosegdrdsvej 44,
S2SOOdenseM 58039
Telefon 68154043
Premark rermoplastmarkering

GO Construction ApS
SofienOalsvej 88 A,
9200 Aalborg 98 1895 00
Telefon 98186088
Sleituonelror, betonelemer,tbroer, autovæm, gesiekstiler.

GRODANIA AIS
Hovedgaden 501,
2640 Hedehusene 46560000
Telefon 46561211
STØJAFSKÆRMNINGr Grodan Green stojskærro

HWH Production als
Østergade 73
9560 Hadsund 98974786
Telefao 985749 77
Rotorkhppere,Slaglekbppere, Ukrudtsborste

Inreco lIS
Taulov Kirkevel 31-33,
7000 Fredericia 755625 86
Telefao 75564633
Fræsning, Remloing, Recycling, Betonknusnrng

Jens Ranfelt
fldorholm . Borris,
6900 Skjern 57366310
Telefao 87366610
GREENFIX * Tenoar - Naue - Terram.

LKF Vejmarkerlng
Longeise 62501016
Telefao 62502045
Mslede sivber, termoplast stnber.

Marius Petersen AIS
Grbækvej 49,
5863 Fierritsiev, Fyn 65981078
Telefao 65 9624 40
Overfladebehandlng, asfaftbelægning

NYFALT AIS
Gronnemosen 5
2860 Søborg 39697913
Telefao 31 677377
Fræsnkrg, Parbel Recycling, Asfaltudlægnng

Olsen EngIneering ApS
Naversej 30
4000 Roskilde... 46 75 7227
Telefao. 46757233
Trahkanolyseudstyr.

Pankas AIS
Rundforbelej 34,
2950 Vedbæk 42891799
Telefon - 42 894603
Asfaitmaterialer, Emulsion

Peder Grønne AIS
Slagslurrdevej 11
3550 Slangerup 42335633
Rabaloptetning, Rabatfræsning

PFLUG Vejskiltefabrik
Troensevej 7 Aalborg øst 96 1592 11
Telefao , 98151588

Phønix Vej
6600 Vejen 75 36 1111
Telefoo 75 36 34 22
Vejbelægninger, Rådgivning om vejvedligeholdelan

Ramboll
Getebvng Allé 12
8200 ÅrhusN 59447700
Telefao 89447625.
NovaCAD, AuIoCAD, Scarrning, Rbdgivnrog

Raol Vej markerlng
Rugvænget b,
4200 Slagelse 53528755
Tefefao 53528752
Malede sjriber, Termoplasi sfnber

Superfos Constructin AIS
Frydenslundsvoj 30,
2900 Vedbæk 42093111
Telefao 42 884322
Recycbng, Kdldasfalt Spvtfleo.

Svenningsens Maskinforretning AIS
Tommerupvej 13-10. 2770 Rostrup. .32502902
Danmarksuel 32H, 8660 Skanderborg . 86 52 42 II
Traktorer, fpamask:ner, græsfdippere, ua’:spredere

Tarco Vej AIS
Riddersten 38
Fjelsted 5560 Årup 64881717
Teletao 64881827
Asfalt, Recycfing, Koldasfalt

Trafik Produkter AIS
Eltngevej 30, Postboks 13
4573 Hojby . . 593024 24
Teletao 59302485
Stribeprodukler, rækværber, låger, bomme, stejle.

Tele Danmark Process
Telehojes 1
5220 Odenve Sø 65655757
Telefon 65655788
Glade revarsling.

VN AGRO AIS
Egeskowen 2,
2665 Vallensbæk Strand 43736400
Telefon 437371 62
John Deere, Saba, Roberine, Nimos.

Wlrtgen AIS
Taulov Kirkevej 31-33.
7000 Fredencia 75 56 5222
Telefax 75 8846 33
Fræsemask, Remiomask , Haadermesk,
Beton ud læg mas

3M als
Fabriksparken 15
2600 Glostrup 434501 00
Telefax 439665 96
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JUBILÆER

Den 1. maj 1996 har ingeniør Holger
Clausen Duus, Sønderjyllands Amt, 25
års jubilæum for sin ansættelse ved amt
ets vejvæsen.

Den 1. maj 1996 har ingeniør Jes Schnei
der, Arhus Amt, 25 års jubilæum for sin
ansættelse ved amtets vejvæsen.

Den I. maj 1996 har civilingeniør Birthe
Beyerholm, Københavns Amt, 40 års
jubilæum for sin ansættelse ved amtets
vejvæsen.

Alle vejmyndigheder opnår optimal fordel ved brug af
LKF’s individuelle markeringsprodukt: PREMARK.
At tre årsager: Leveres færdigproduceret, klar til udlæg
ning! Hurtig og præcis Gør-det-selv udlægning!
Og holdbarhed!

Forlang vor broci1ure tilsendt:

RING PA: 62501016

Planlagte
temaer/emner

Maj Norden (oplæg til
NVF-Kongres).
Bla, med følgende artikler:

Via Nordica

Vejvæsenets organisering i
Norden.

Erfaringer med forskellige
entrepriseformer i Sverige.

Nordiske erfaringer med
vejtypetværsnit.

Rapporter fra de enkelte
NVF.udvalg.

Retablering afveje efter
ledningsgrave.

Status for trafikinformatik
i Norden.

Sundsvallesbroen, Sverige
- dansk design.

Trafiksikkerhedsrevision i de
nordiske lande.

Juni/juli status på Storebælt.
Abning af motorvej
Holsted-Vejen.

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

PRE

FANDT VEJEN JORDEN RUNDT.
LKF GØR DEN TRAFIKSIKKER!

VEJ MAR K ER ING
A/S LANGELANDS KEMISKE FABRIKER


